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Alkalmak sokasága ... 
... szüli a tolvajt 

Bizonyára sokan meglepőd
tek december 22-én reggel , 
amikor postaládájukban, autó
jukban megtalálták a Bűnme
gelőzési Tanács felhívását: 
"Lakótársaival fogjon össze a 
bűnmegelőzés érdekében! A 
kerékpártároló és a lépcsőház 
ajtóját 22 óra után zárják be! A 
gépkocsikban nagyobb érté
ket ne hagyjanak őrizetlenül! 
Kérjük, értékeikre jobban vi
gyázzanak!" 

Akció indul 
21-én este a rendőrség ta

nácstermében nyolc rendőr és 
hat civil - három népfront akti
vista, három önkéntes rendőr 
- hallgatta Balogh Mihály had
nagy eligazító szavait: "Fő
ként a vendéglátóipari egysé
gek előtt parkoló járműveket, 
22 óra után pedig a lépcsőhá
zakat kell ellenőrizni. A lezá
ratlan járművek tulajdonosaif 
lehetőleg a civilek figyelmez
tessék, és figyeljék meg, ho
gyan reagálnak erre." 

Jóval elmúlt már 7 óra, ami
kor a rendőrségi Ladával- Ba
logh Mihály hadnagy, Eszter 
István főtörzsőrmester és 
Szabó István őrmester társa
ságában - elindulunk a város
ba. A többiek 3 kocsival más
más városrészbe mennek. 

Első állomásunk a Napsu
gár presszó. A három kerék
párból kettő, az egyik 10 se
bességes verseny, lezáratlan. 
Hamar előkerülnek a tulajdo
nosok és ködös magyarázatba 
kezdenek. Személyigazolvány 
nincs náluk. Látom, alig hiszik, 
hogy most megússzák figyel
meztetésseI. 

A Kötönyi csárda előtt sok a 
kerítéshez támasztott kerék
pár. Többnek a kormányán tö
mött szatyor lóg, benne élei mi-

A Fortuna előtt sok a lezáratlan kismotor. 

szer, cigaretta, ital és jópár 
egész kenyér. 

- Szerintem magának már 
nem kellene többet inni -
mondja csendesen Balogh 
hadnagy a tulajdonosnak, aki 
emelkedett hangnemben 
mentegeti magát. 

A tulajdonos 
csodálkozik 

Közben a bejáratnál egy 
idősebb pufajkás ember, szá
jában lógó cigarettával nagy 
hangon okoskodik Eszter fő
törzsőrmesterrel. "Ha elviszik, 
hát vigyék! Az enyémet vi
szik!"'Pár méterrel arrább par
kol egy Skoda. Ajtója nincs le
zárva, az ülésen táska és 
P\3zsgő . Tulajdonosa, egy pin
cér, tömören reagál a rendőri 
figyelmeztetésre: "Hú, a mér
ges úristen i!!" De azért meg
köszöni a figyelmeztetést. 

A Tavasz presszónál egy 
Wartburg bal hátsó ajtóját 
nyitva találjuk. Ülésén egy 
nagy sporttáska. Tulajdonosa, 
Földvári Tibor hitetlenkedve 
csodálkozik. Papírjai rendben 
vannak a személyigazolvány 
kivételével, mert nincs nála. 

"Csak beugrottam edzés után 
és máris tűzök. " Ezúttal meg
ússza figyelmeztetéssel , amit 
megköszön. 

A Randevú presszónál hét 
kerékpárból csak kettő van le
zárva. Pedig az egyik lezárat
lan bicikli tulajdonosának már 
ez a tizedik járműve, a többit 
ellopták. Úgy látszik nem ta
nuI. 

A Bokányi Dezső út 15. sz. 
ház udvari kapuja tárva-nyitva. 
Az udvaron lévő Wartburg 
hátsó ajtója lezáratlan. Az ülé
sen autóstáska, tele iratokkal. 
Tulajdonosa megköszöni a fi
gyelmeztetést. 

Szemben a Mini presszó 
mögötti sarkon sötétség takar 
egy Ladát. Baloldali ajtói 
nyitva vannak. A tolvajnak jó 
fogás lett volna a diplomata 
táska, egy üveg konyak, jó pár 
videokazetta és a rádiós-mag
nó. Gazdája csak nehezen hi
szi el, hogy kocsija nem volt le
záva. 

Az Akadémia söröző parko
lójában lévő piros Lada nyitott 
elefántfülét már messziről ki
szúrjuk. Az ajtója sincs bezár-

(Folytatás a második oldalon.) 

Papírhordók Halasról 
Alig pár esztendeje még 

évente dollárok százezreit köl
tötte a hazai gyógyszeripar pa
pírhordók vásárlására. E drá
ga, korábban csak importból 
beszerezhető göngyölegbe 
csomagolva szállítják ugyanis 
a tengeren túlra gyógyszer
gyáraink féltermékeinket, az 
úgynevezett intermediereket. 

fejezték, még jónéhány hóna
pig akadt az új gépeken igazí
tani való. 

Időközben a gyár területén 
építettek egy iparvágányt és 
egy tranzit raktárat is. Ezzel je
lentősen csökkentették szállí
tási költségeiket és enyhítet
ték tárolási gondjaikat. 

Ez egy új év 
Tavalyelótt azt mondták, hogy 1988 a for

dulat éve lesz. Bizonyos szempontból lett is, 
de akkor miért halljuk most, hogy 1989 is a 
fordulat éve? Ez a fordulat szó egyébként 
sem túl eredeti megközelítése a dolgoknak, 
hiszen nem mindegy, hogy jóra fordul vagy 
rosszra a sorsunk, bár így is úgy is fordulat
nak lehet nevezni. 

Évtizedekig az volt a szokás, hogy újévi 
vezércikkek - direkt vagy közvetett módon, 
már-már elóírásszerűen - utaltak arra, hogy 
az emberek többsége fogadalmat tesz, mi
szerint új életet kezd. Új élet, új világ, újra
kezdés, újjászületés, megújulás - ezek sza
vak. Egyre többet használjuk óket, egyre 
több változatban, s egyre jobban kell félnünk 
attól, hogy elkopnak, hogy azt mondják: va
lami mást kellene kitalálni ahelyett, hogy új, 
mert ez már túl régi. 

Pedig nincs jobb szó! 
Új emberek kerültek a politikai vezetésbe

országosan, a megyében, a városban - új a 
program, új a szemlélet, új a megítélésük. A 
régi gondok is új fényben kapnak kontúrt. Mit 
jelent ez a szó tehát valójában? 

Újabb elkoptatott szólás, hogy egy újszü
löttnek minden vicc új. Pedig ha valakinek az 
újszerű dolgok valóban újak, az nem más 
mint a gyermek, W" az igazán igaz lsten." 
Gyermekeink érdekében tehát újólag szük
ségszerű az újrakezdés. Ehhez - egyebek 
között - vállalni kell az újdonságszámba 
menó nyílt konfliktusokat is. 

Mostanában mindenki mindenkit szid. A 
kormánya vadonatúj alternatívokat, az alter
natívok a kormányt, a vállalatok a külkeres
kedóket, a külkereskedók az eladhatatlan 
termékeket gyártó vállalatokat, a mezógaz
dasági nagyüzemek a hitelintézeteket, a 
bankok az inflációt. Az infláció nem szól egy 
szót sem. Csak hízik. Ez is egy új helyzet. 
Egy új kísérlet. 

Bertold Brecht mondta egy alkalommal: Az 
ember úgy éli meg a történelmet, mint kísér
leti nyúl a biológiát. 

Mi már hosszú évek óta rágicsáljuk a ká
posztaleveleket. Ez új esztendóben azt kívá
nom mindannyiunknak: Kerüljünk ki végre 
ebból a laboratóriumból! 

Hámori Zoltán 

"Millió lehetőségünk lenne, 
csak össze kéne fognunk" 

Karácsony előtt szerkesz
tőségünkbe látogatott egy 
nyugdíjas olvasónk, s támo
gatásunkat, segítségünket 
kérte, hogy ... segíthessen. 

Elmondta, hogy látva a té
vében az örményországi ka
tasztrófa képeit, a megrázó 
élmény hatására családjával 
úgy döntöttek, mindenáron 
megpróbálnak a maguk 
módján segítséget nyújtani. 
Mivel a támogatás is akkor 
nagyobb, ha többen össze
fognak, ezért fordult lapunk
hoz, adjunk hangot kérésé
nek. 

Kéri mindazokat, akik 
együtlérzésére szám íthat, 
vállalják - mint ő is - egy-két 
hajléktalanná vált gyermek 
nyaraltatását. Ö maga két 

erdélyi és két örményországi 
gyermeket vállal - mint el
mondta -, ahol négyen esz
nek, hatnak is jut. 

- Ha csak tíz halasi család 
vállalkozna, mit jelenthetne 
ez országosan! Millió lehető
ségünk lenne, csak össze 
kéne fognunk - mondta. - Mi 
is bajban vagyunk, de leg
alább van mit ennünk, s ki 
tudja, nekünk mikor lesz 
szükségünk a segítségre. 
Tudom, nem találtam fel a 
"spanyol viaszt", mindez 
másnak is eszébe juthat, de 
a szervezést most kell elkez
deni. A vállalatok is adhatná
nak apróbb támogatást, pél
dául a vízmű ingyen belépőt 
ezeknek a gyerekeknek a 
strandra. A nagyobbik le-

ányom - orosz szakos tanár 
- kis szótá rt állítana össze a 
legszükségesebb szavak
ból , a nyomda sokszorosít
hatná és így tovább. Ha az 
újság nem tud segíteni, me
gyek tovább, valahol csak 
megértik! 

Mi, a szerkeszt6ség ez
úton teljesítjük a kérést, s tá
mogatjuk a felhívást. A csat
lakozni kívánók leveleit (Ha
lasi Tükör Szerkeszt6sége, 
Köztársaság u. 17., Kiskun
halas 6400 címre) továbbít
juk a kezdeményez6höz. 

Végezetül idekívánkozik 
még, hogy Nagy László rok
kant nyugdíjas, két gyermeket 
nevelt fel, havi jövedelme 
4221 forint, feleségével, anyó
sával s egyik leányával él. 

Új léllogadási 
rend 
a tanácsnál 

Kiskunhalas Város Tanácsa 
értesíti a város lakosságát, 
hogy a gazdálkodó szerveze
tek, intézmények, valamint a 
lakosság véleményének egye
zetetése alapján, Ü9yfélfo~a
dásl rendjét 1989. Január 1- é
től a következők szerint mó o
sftotta: hétfői napon 8-12 órá
Ig, szerdai napon 7.30-18 órá
Ig, csütörtöki napon 13-18 órá
Ig. 

A házasságkötést, néva
dást, társadalmi temetést 
(stb.) munkaidőn kfvül~ sza
bad napon, heti plheno- és 
munkaszüneti napon továbbra 
ls ellátja. 

Az igényeket látva úgy dön
töttek a Papíripari Vállalat kis
kunhalasi gyáregységében, 
hogy beszereznek egy svéd 
gyártósort, amellyel rövid idő 
alatt képesek lesznek ele
gendő papírhordót készíteni. 
A Rubsteel AB-től 850 ezer 
márkáért vásárolt berendezé
sek kiépítéséhez a múlt év 
nyarán' kezdtek hozzá. Bár a 
szerelést már 1987 végére be-

A papírhordókból egyéb
ként évente 168-170 ezer da
rabot készítenek. Ez nem kis 
teljesítmény. Különösen ak
kor, ha figyelembe vesszük, 
hogy eleinte sok problémát 
okozott a megfelelő ragasztó 
anyagok és a hordók lezárá
sára hivatott acélszalagok be
szerzése. Ez utóbbi cikk nap
jainkban is gyakran szerepel a 
halasi gyár hiánylistáján. 

G.B. 
A paplrhordók Iránt a gyógyszeripar mellett egyre nagyobb kereslet mutatkozik 

a konzervgyárak részéről ls 

Ezúton kérjük a tisztelt la
kosságot a főmunkaldőn túli 
ügyfélfogadásiidő kihasználá
sára és az újra szabályozott 
ügyfélfogadási rend szíves be
tartására. 
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Megérte ezt az évet is" Óriási türelem kell a törpékhez 
" MEGHívÁS JAPÁNBA 
ÚJ" e" VI" ko" rke" rde" s Egy kiskőrösi gazdálkodó: volt. Tudja, bántja az embert a 

- Nagyon nehéz éve t zár- helyzet alakulása. Honnan in- D b 3-4' t"bb r 
tunk. A borárak ... ! Harminc- dult ez? Kik a felelősök? _ sze- ec~m . er -en o. . IZ-

"Megérte ezt az évet is, 
Megérte a magyar haza; 
A vészes égen elborult, 
De nem esett le csillaga. " 

Ezeket a sorokat 140 évvel 
ezelőtt újév napjára írta Pető
fi. Számot vetett a múlttal, für
készte a jövőt. Mi néhány nap
pal az óévbúcsúztató előtt ke
veredtünk az utca forgatagába, 
s találomra, kortól, nemtő l 
függetlenül felvetettük azt az 
egyszerűnek látszó kérdést, 
hogy milyen volt a letűnt esz
tendő? Kértük, beszéljen az 
uta embere öröméről, bánatá
ról. 

Kevés elutasításban volt ré
szem. Most negyvenöt megnyi
latkozásból válogatok. 

* 
Egy iskolaigazgató: 

- Nem panaszkodhatom. 
Kollégáim sokat segítettek a 
feladataim elvégzésében, így 
kiegyensúlyozott évet tudha
tok magam mögött. De ehhez 
sajnos hozzá kell tennem , hogy 
a családban két haláleset tör
tént. 

Elgondolkodik. 
- Tán nem is volt olyan jó ez 

az év? - kérdez vissza, és 
megy, elfordul az utcasarkon. 

(Folytatás az els6 oldalról.) 
va. Gazdájának nyilván min
den oka megvolt arra, hogy ne 
jelentkezzen. (Ilyenkor a bent 
levőket igazoltatni kellene -
mondják a rendőrök . ) Megte
szünk egy tiszteletkört, vissza
felé már hűlt helye aLadának. 

Ki a gyanús a 
lakóknak 

A Kuruc vitézek terére egye
düi megyek. Tíz óra már el
múlt. Sorban nyitogatom a 
több tucat parkoló autó ajtóit. 
Senki sem szól rám, nem kér
dezik, hogy mit keresek ott. 
Pedig néhány lakó még most 
jön hazafelé, láthatta a "gya
nús" alakot. Egy Dacia nincs 
lezárva. Tulajdonosát másnap 
felkerestem. Megtalálta a fi
gyelmeztető papírt, de nem kí
ván véleményt nyilvánítani. 
Mit mond a jogszabály? 

KRESZ 41. paragrafus: "A 
járművet őrizetlenül hagyni ab
ban az esetben szabad, ha a 
vezető gondoskodott arról, 
hogy a jármű önmagától el ne 
indulhasson és illetéktelen 
szemé!y azt el ne indíthassa ... 
a jármu ajtaját, ablakait bezár
ta, a gyújtáskulcsot a kapcso
lóból kivette, a kormányzárat 
bezárta .. . " Ennek megsze-

ezer forintért dolgoztunk egész gezi nekem a kérdést. Nem :z~e.n lattak Kecele~ a Vlrag~l-
évben. Ezt is elvitte a permete- tudtam válaszolni. aIIItast, ugyanannyian csodai-
zés, a szőlőmunka ... Idáig ke- * ták a rózsák, szegfű k, gerbe-
nyeret, mint bedolgozó keres- Egy orvos: rák, broméliák, flamingók 
tem. Ja,nuár~-jével azt a ~é~e~ - Jó volt ez az év, bár hogy pompázó csokrai után a kis
IS felszamoljak . MunkaneikulI őszinte legyek , a külvilágból kunhalasi Szitás István bonsai 
vagyok ... kilátástalan ... még a nem sokat éreztem. Két csalá- f"t k' II N tk" . V· . 
jövőre nézve is. dom van, anya vagyok. Épít- al ,a I a . emze OZI Irag-

* kezünk , tető alatt a ház ... hát kiállítás és kötészeti verseny 
ennyi. különdíját nyerte el. Egy nyugdíjas: 

- A rádió mondja ... a vilá
gon még ilyen nem volt ... ! 
Könnyeivel küszködik. Odébb
állok. 

* 
Egy adminisztrátor: 

- Kudarc nem ért az idén, 
sőt családi életemben a kitű
zött célokat elértük. 

* 
Egy tanuló: 

- A kereskedelmibe jártam, 
de az anyagi gondjaink miatt 
ott kellett hagynom az iskolát. 
Tudja, anyám egyedül nevel. 
Kevés a pénz. Kudarc volt ez 
az év, dehát a rossz nem jár 
egyedül. Rájöttem , hogy ilyen 
fiatalon is meg tudom állni a 
helyem, ha muszáj. 

* 
Egy gépkocsivezető: 

- Más az élet, mint tavaly 

* 
Egy kismama: 

- Jó év volt. Lakást kap
tunk ... minden jó, és jövőre 
még jobb lesz.(?) 

* 
Egy szerelő: 

- Hatalmasat fordult a világ. 
Most jöttem haza Irakból. Ki
küldetésben voltam egy évig, 
csaknem duplájára ugrottak az 
árak. Mehetek vissza, ha nem 
akarom az eddigi életszínvona
lamat lejjebb adni. 

* 
Egy határőrségi alkalmazott: 

- Boldog vagyok, tegnap 
született egy kislányom. 

Sorsok, emberi sorsok. Éde
sek, keserűek. Úgy vélem 
olyanok, mint ez az ország, 
1988 és 89 fordulóján. 

- Robotka István -

Ha elvitték, hát vigyék! 

gése szabálysértés, ami pénz
bírságot von maga után. 

*** 
Közeledik az éjfél, amikor a 

rendőrségre hajtunk. Itt a többi 
csoport tagjai is elmondták ta
pasztalataikat: A kerékpárok 
többsége nincs lezárva és 
több nyitott gépkocsit is talál
tak. Több mint száz autó ajtó
ját nyitoQatták acivilek, meg
döbbento, hogy senki nem 
szólt rájuk, sőt a rendőrség hez 
sem érkezett bejelentés ezen 

az éjszakán. A Paprika Antal 
utcában például egy társasház 
kapuja tárva-nyitva, a külön
böző tárolóhelyiségekbe is 
szabad volt az út. Nem egy 
kocsmában, presszóban a ci
vilek fellépését durva szavak
kal illették. 

Sokan azon döbbentek 
meg, hogy most nem büntetés 
következett, hanem a jóindu
latú figyelmeztetés. Valami 
más történt, mint ami ilyenkor 
történni szokott ... 

Ferinez János 

Mi is a bonsai? 
Cserépben nevelt fa vagy 

növény, me ly kis méretei da
cára alakjával és arányaival 
eredeti nagyságú fajtársai har
móniáját, szépségét sugallja. 
Az elsődleges különbség a 
bonsai és egyéb cserepes kul
túrák között az, hogy míg az 
előbbi olyan fajtákat alkalmaz, 
melyek elsődlegesen levélze
tükkel vagy virágukkal díszíte
nek, az utóbbi nemcsak a fa 
egészével gyönyörködtet, ha
nem összhangot teremt azzal 
a kerámia edénnyel , amelybe 
bizonyos esztétikai szempon
tok figyelembevételével beül
tetik. 

A két-három arasznyi bon
sai kinézetében megfelel a 
sokszor toronymagasság ú 
fáknak, vagy azoknak, ame
lyek a magas hegységek hó
határai közelében a széltől, 

Legtöbben 
a Kobrát 
látták 

Amíg országszerte év
ről évre csőkken a mozi
látogatók száma, addig 
örvendetes tény, hogy 
Kiskunhalason 1988-ban 
többen látogatták a Fák
lya filmszínház elöadása
it, mint egy évvel előtte. 
Amint Rácz László és Lu
kács László elmondta, el
sősorban a nézők igé
nyeihez jobban alkalmaz
kodó műsorpolitika és a 
jegyárak változatlanul 
hagyása a siker fő össze
tevői. Amíg 1987-ben a 
mozi bevétele 3,7 millió 
forint volt, ez az elmúlt 
évben elérte a 4 millió fo
rintot. 

Mik voltak a tavalyi év 
legsikeresebb filmjei Ha
lason? 

A legtöbben - 4017-en 
- a Kobra című amerikai 
filmet látták, 3829 nézőt 
vonzott az Ördög jobb és 
bal keze című olasz wes
tern film és 3343 nézője 
volt a Halálosztó című 
amerikai filmnek. A hazai 
filmek közül a pálmát a 
Szerelem második vérig 
című alkotás vitte el -
3030 nézővel. 

Melyek voltak a legke
vésbé látogatottfilmek? 

Erről is készült statisz
tika. A Fiú, nagy fekete 
kutyával című NDK filmet 
összesen 25 néző tekin
tette meg. Az Aranyásók 
című román és a Nősül a 
kapitány című szovjet fil
mek vetítésekor sem to
longtak az emberek a 
pénztár előtt Mindkét fil
met hatvanan látták. 

H.R. 

hótól lecsepűlve küzdenek a 
megmaradásért. 

Mitől marad kicsi? 
A folyamatos ág- gyökér- és 

lombmetszés a fa hosszanti 
növekedését mérsékli. A lapos 
cserépben kifejlődő gyökértö
meg csak magával arányos 
mennyiségű lombot képes el
látni. Évente kell kurtítani a 
hajtásokat, a tápanyag után
pótláskor a nitrogént a mini
mumra csökkent jük, ered
mény: a hajtások zömökebbek 
lesznek, a levelek pedig kiseb
bek. 

- Hat évvel ezelőtt Svédor
szágban láttam először bonsai 

fákat. Nagyon megtetszett és 
elhatároztam, én is megpróbá
lom a japán mintát követve 
törpe díszfák nevelését. Elő
ször is beszereztem rengeteg 
idegennyelvű szakirodalmat. 
A gondos tanulmányozást tett 
követte. Öt éve foglalkozom 
velük. 

- Úgy tudom a Bonsai Világ
szövetség meghívót küldött 
Örmek, az 1989. április 9-én 
nyíló kiállításon részt vehet. 

- Mint néző, remélem elju
tok, a belépő természetesen 
az én gondom. Minden bonsa
itosnak van egy vágya, eljutni 
abba a kb. Kecel nagyságú fa
luba ahol minden lakó bonsai
val foglalkozik. 

So\\ na\\\\a\\t\\\ mon\\ana\\ \e -
\\e'Jés a l\e\Otm 

Január elsejétől életbe 
lépett az a drasztikus ár
emelés, ami egyelőre a 
napilapokat érintette. Ho
gyan érezteti az intézke
dés hatását városunk
ban? - ezzel kerestem fel 
a posta illetékes osztályá
nak vezetőjét, Gáy Jó
zsefet. 

- Hogyan alakul Hala
son a napilapok előfizeté
se? 

- Először azzal kezde
ném, hogy eddig mintegy 
18 ezer volt a városban a 
napilap-előfizetők száma. 
Az áremelkedésre a la
kosság reagálása egyér
telmű volt: rengetegen le
mondták a napilapot, zö
mében a Petőfi Népét és 
a Népszabadságot. A le
mondások pontos össze
sítését most végezzük, 
úgy jó 30-40 százalékos 
biztos lesz. Ebben nincs 
benne a közületi újság
igénylés esetleges válto
zása. Biztos, hogy idén 
ez sem lesz több, mint az 
előző években volt. Úgy 
10 ezer körülire esik visz
sza városi szinten a napi
lap-előfizetők száma. Ez 
bennünket is érzékenyen 
érint. 

- Mit tud tenni erre a 
posta? Esetleg csökkenti 
a hírlapkézbesítők szá
mát? 

- Egyenlőre semmit. A 
kézbesítői létszámra 
szükség van, mert a napi
lap lemondásokkal meg
növekedett a hetilapok 
rendelési példányszáma. 
Nagyon sok nyugdíjas a 
drága napilap helyett 

ezentúl havi 16 forintért a 
Szabad Földet járatja. 

A posta mindenesetre 
várja az áprilisi ország
gyűlés elé kerülő új posta 
törvényt, mely elképzel
hetőleg megszünteti a 
posta terjesztési monopol 
helyzetét. Az új helyzet 
után, gondolom lesz vál
tozás is. Na, de ezt meg
látjuk majd néhány hónap 
múlva ... 

- Miért nem lehet a vá
rosban sehol sem kapni 
Reform című hetilapot? 

- Ez jó kérdés, bennün
ket is gyakran ostoroznak 
ezzel. Az egyszerű ma
gyarázat az, hogy ez az 
újság részben magánvál
lalkozásként lát napvilá
got, ezért a példány
számnál az előfizetési 
számot veszik alapul, a 
fennmaradó példányokat 
pedig megyénként oszt
ják el. Én hiába rendelek 
hetenként 700 példányt, 
300-nál nem kapunk töb
bet. Ebből pedig az előfi
zetőket kell kielégíte
nünk. [gy a bolti árusra 
tényleg néhány darab 
marad. Idénre megvi
gasztaltak bennünket, 
hogy csak az előfizetők
nek tudják az újságot biz
tosítani, így aki hozzá 
szeretne ezentúl is jutni a 
Reformhoz, azt tudom ja
vasolni, hogy fizessen rá 
elő. A kényszerű helyzet
ben egyre többen ezt te
szik. 

Hát így néz ki 1989 
első napjaiban Halason 
az újság helyzet. 

Horváth Róbert 



1989. JANUÁR 6. 

Téveszme-e a magas kultúra 
A közművelődési intézmé

nyeknek két alapvető típusa 
van : a csak az igényes kultúrát 
közvetítők, s emiatt többnyire 
veszteségesek, valamint a po
puláris műfajokat "futtatók" , 
tehát a jólmenők . Hogy me ly 
intézmény melyik csoportba 
sorolható, az többnyire annak 
függvénye, hogy ki , s főként 
mlyen szemléletben koordi
nálja az ott folyó népművelői 
munkát. Kiskunhalason mind
két végletnek akadnak képvi
selői. Az, hogy Szemerédi 
László, az ÁMK igazgatója 
melyik változatot tartja üdvözí
tőbbnek, az alábbi beszélge
tésbői is kiderül. 

- Milyen az Általános Műve
lődési Központ megítélése 
Kiskunhalason ? 

- Mint új szellemű intéz
mény, bizonyos szűk réteg 
számára nem szimpatikus. A 
város polgárai , üzemi dolgozói 
körében azonban - megítélé
sem szerint - feltétlenül van 
vonzereje. 

- Mi szüli, s kikben az ellen
szenvet? 

- Inkább a szakmai réteg 
berzenkedik. De hát ez is egy 
"jó" magyar szokás: mi ku
darcdrukker nép vagyunk. Ha 
valami nem megy, csődbe jut, 
megbukik .. . abból szenzáció 
lesz, közszájon forog. Ha vi
szont valami beválik, az már 
gyanús, annak inkább ellenzői 
akadnak. 

- Mit ért azon, hogy "új szel
lemű intézmény"? 

- Kissé sarkítva: a mi tevé
kenységünkbe az istentiszte
lettől a bálig minden belefér. Új 
épületet kaptunk, igényesen 
válogattuk össze a pedagógu
sokat, népművelő ket, s a ma
guk választotta területen maxi
mális mozgásteret kaptak. Ért 
is olyan vád, hogy eltúlzom a 
demokratizmust. Azt mondják, 
kiengedem a gyeplőt a kezem
ből. Ez az intézmény túlnyo
mórészt városi erőből épült, a 
megyei fejlesztésnek nem volt 
része. Az állami költségvetés
bői is csak az oktatásra és a 
működésre tudtak pénzeszkö
zöket lebontani. Az idén ez 12 
millió forint volt. Emellett az át
futó összeg - a bevételekkd 
együtt - mintegy 18 millió fo
rint. Tehát kénytelenek va
gyunk a valós igényeket egyre 
jobb hatékonysággal kielégí 
teni. 

- Ez azt jelenti, hogya kul
túra igénytelenebb műfajait 

" árulják ", csak azért, mert arra 
van vevő? 

- Mi a kultúra közvetítői, 

nem pedig megteremtői, vagy 
ítélői vagyunk. Nem biztos, 
hogy jó lenne, ha csak a ma
gas sz i ntű kultúrát közvetíte
nénk, s ezáltal elveszítenénk a 
tömegeket. Nálunk nem a mű
fajok a meghatározók, hanem 
azon belül a minőség . A kul
túra tartományai a kellemestől 
a katartikusig tartanak. A kelle
mes esztétikai tartományát pe
dig éppúgy köteleségünk ki e
légíteni, mint a másik végletet. 
Kocsis Zoltán hangversenyére 
kétszázan, a Neoton Família 
műsorára kétezren váltanak 
jegyet. Éppen ezért a könnyű- , 
a rock- és a muskátlizene be
vételeiből finanszírozzuk az 
irodalmi, akomolyzenei ren
dezvényeket. 

- Fe/foghatom ezt akár úgy 
is, hogya gazdaságos szem
lélet szerint: fizess, mert ala
csonyabb az igényed. 

- Ez így nem igaz. Egy ko
molyzenei koncert költségei 
lényegesen alacsonyabbak a 
könnyűzenei műsorokénál. 

Kocsis Zoltánnak beteszek 
egy zongorát, ráirányítok egy 
reflektort, és mehet a műsor. 
Az Edda-koncertre kamionok 
hozzák a felszerelést , techni
kusok özöne árasztja el a szín
padol... De mindezen túl el kel
lene már felejteni a "magas 
kultúra" téveszméjét. Hiszen 
ez nem egy befejezett folya
mat. 

- Úgy tudom, hogy az ÁMK 
tevékenysége nem korlátozó
dik csupán a kultúrára. 

- Keressük az új formákat. 
Nemzetközi rendezvényeinket 
például felhasználjuk arra is, 
hogy gazdasági kapcsolatokat 
létesítsünk az adott országgal. 
Jelenleg egy ausztriai egész
ségügyi intézmény vezetőjé
vel tárgyalunk, aki érdeklődik 
az itteni termálvíz iránt. Haj
landó lenne esetleg tőkebeho
zatallal hozzájárulni a szüksé
ges infrastruktúra megterem
téséhez. De szóba hozhatnám 
a testkultúra szalont is, amitől 
1984-ben egyszerűen rosszul 
lettek a kívülállók. 

- Az elmondottak alapján 
úgy tűnik, amibe ön, illetve az 
ÁMK belefog, azt feltétlenül si
ker koronázza. 

- Kívülről lehet, hogy így 
fest. Mi azonban őrült erőfe

sz ítéseknek, recsegés-ropo
gásnak vagyunk szem- és fül
tanúi. Még nem volt nyolcadik 
osztályunk sem, amikor már 
átfogó, teljes vizsgálatot indí
tottak ellenünk. Végül abszolút 
pozitív jellemzést kaptunk ... 
Azért hozzáteszem: eredmé
nyeinket kényszerhelyzetünk 
szülte. Pénzt kell teremtenünk, 
és azt forgatni. 

- Tehát az efféle komplex 
intézményeknek feltétlenül 
látja léljogosultságát a közmű
velődésben? 

- Ha az ÁMK semmi mást 
nem csinálna, csak saját tanu
lói előtt nyitná meg a lehetősé
geket, már teljesítené felada
tát. Ha engem kérdez vala
mennyi iskolát így építtetném, 
Nem jelentene ez sokkal több 
kiadást sem, hiszen csak azon 
kell gondolkodni, hogyan te
hető mobillá a belső tér. így 
pedig nem kell a kapukat ötó
rakor bezárni , hanem kihasz
nálhatjuk a már úgyis felfűtött 
termeket, s otthont adunk jó
gásoknak, szakköröknek, kl u
boknak .. . Igyekszünk kihasz
nálni a kézenfekvő lehetősé

geket. 
- Az életszínvonal zuhaná

sával egyre kevesebb pénzük 
jut az emberek szórakoztatá
sára. Milyen új feladatokat 
szab ez a közművelődési in
tézményekre? 

- A tavalyi nyereségünkkel 
szemben az idén a nulla körül 
vagyunk. De ettől még a világ 
nem áll meg. Butaság volna 
úgy szemlélni a jövőt , mint 
amikor már se nem eszünk, se 
nem kultúrálódunk. Ha nem 
kell majd muskátlizene, akkor 
kell majd nyelv- vagy eszter
gályos tanfolyam, vagy tudom 
is én mi ... Rugalmasnak kell 
lenni, ismerni kell a kínálatot 
és a keresletet. A kultúra is az 
érdekviszonyra épül. Nincs le
zárult folyamat. Ami jó, azt le
het, hogy holnap eldobjuk és 
fordítva. 

- Mindez nagyon jól hang
zik. De számításba vette-e 
már, hogy milyen gátló ténye
zőkkel kell szembenézniük? 

- A legfontosabb: a magyar 
valóság . Ezzel a gátló ténye
zővel kell elsőként szembe
néznünk. Elvégre nálunk az 
átlag a népszerű. 

G. Tóth Tímea 

Hová került az emlékoszlop 
Az olvasók kérdezik: 

Hová került a város
központból az 1919-es 
mártírok emlékoszlo
pa? 

A város felszabadulá
sát követő évtizedek
ben, egészen a parkok 
átépítéséig, a nagy"be
tonozási" lázig a posta
épülettel szemben, feny
vesek karélyában állt az 
az emlékmű melyen a 
tábla szerint az 1919-es 
halasi mártírok nevei 
voltak olvashatók. 

Az ezzel kapcsolatos 
emlékünnepélyek is e 

helyen bonyolódtak le 
hosszú-hosszú évek so
rán át. 

A sokmilliós átalakítás
saI, aminek keretében a 
"csobogót" is felállították, 
eltűnt az emlékmű, csak a 
dombocska és az őrtálló 
fák jelzik a helyét. 

Akik a református teme
tőben jártak, találkozhat
tak a lebontott obeliszk be
tontömbjeivel, melyekben 
kutyák és macskák vertek 
tanyát. A halasi sajtó egy 
írásában szóba került, 
hogy mennyi munkával 
építették ki a munkásőrök 

a keceli út melletti em
lékparkot. Miért kellett 
egy új emlékpark? Miért 
kellett lebontani az em
lékművet? Mi volt az 
alapvető nézet, mely 
egy ilyen megszokott és 
központi helyen álló ne
ves emlékművet lerom
bolt, hogy egy városon 
kívüli, nehezebben láto
gatható helyen teremt
sen új költséggel, új he
lyet? 

A kérdezők nevében: 
HarmosJenő 

3. OLDAL 

Köszönöm, jól vagyok! 
BESZÉLGETÉS HARMAT RÓZSÁVAL 

Amikor először hallottam a hírt, nem 
akartam elhinni. Személye, betegsége kö
rül annyi mendemonda keringett, hogy 
azonnal a telefon után nyúltam és tárcsáz
tam Harmat Rózsát, hogy valóban itthon 
van-e és dolgozik-e? Amikor megerősített, 
hogy készséggel hajlandó egy beszélge
tésre a szolgáltató ipan szövetkezet irodá
jában, már ültem is a kocsimba. 

-Hogy van? 
- Köszönöm, most már jól. Bár október-

ben leszázalékoltak, de azért dolgozom, 
ismét vezetem az ipari szövetkezetet és ez 
pótolhatatlan érzés. 

- Ha nem tolakodó a kérdés, mesélje el 
az olvasóknak, mi történt Önnel az elmúlt 
két év során. 

- Ez kész regény. Kezdődött azzal, még 
1986 nyarán, hogy egy kutya megharapott. 
Megkaptam a szükséges injekciót, a seb 
begyógyult. Nyár végétől egyre rosszabbul 
kezdtem érezni magam. Ez fáradékony
ságban , állandó magas lázban , hasi fájdal
makban nyilvánult meg. Mivel csak ülve 
tudtam aludni, vesére gyanakodtam és 
szeptemberben befeküdtem a helyi kór
házba. Itt tüdőgyulladást kaptam , viszont 
kiderült , hogy a vesémnek semmi baja. Át
kerültem a belgyógyászatra. Nem találták 
a bajok eredőjét , ezért Pestre mentem. Az 
1. számú belgyógyászaton vizsgáltak to
vább. Közben 16 kilót fogytam , pokoli kí
nok gyötörtek, megtanultam beadni az in
jekciót. Ismerősöknéllaktam a fővárosban, 
közben jártam be kezelésre. Október vé
gén lett meg a diagnózis: no hodgkin linfo
mát állapítottak meg. A hosszú kezelésso
rozat eredményeként 87 tavaszán jobban 
lettem. Amikor már minden stimmelni lát
szott, a lábam kezdett el fájni. Mondták, 
hogy ez a korábbi kezelés mellékhatása
ként természetes. Nekem nem tűnt annak. 
Amikor a bal lábam majd négyszeresére 
dagadt, újra kórházba kerültem , ezúttal a 

rehabilitációs intézetbe. Itt dr. Mühsommer 
Mária vett kezelésbe. Előbb félő volt, hogy 
a dagadt lábamban tumor van, a műtét so
rán derült ki, hogy szerencsére nem így 
van. Felkészítettek egy esetleges amputá
lásra is. Amikor itt is elmondtam, hogy egy 
éve megharapott egy kutya, először nem 
tulajdonítottak jelentőséget ennek, de ami
kor újból megnézték, kiderült , hogy azóta 
szabályosan rohad a bal lábam a seb körül. 
Rövid idő alatt a lábaimat hatszor műtötte 
meg az orvosnő, az egyiket magam is vé
gignéztem. Úgy néz ki , hogy azóta rend
ben vagyok, utókezelésre és kontrollra kell 
feljárnom. Öt év után tudják biztosan meg
erősíteni, hogy nincs semmi bajom. Hát ez 
volt az elmúlt két év kálváriája. 

- Hogyan fogadták újra a szövetkezet
ben? 

- Szeretettel, s jóleső érzéssel nyugtáz
tam, hogy jól mentek a dolgok távolléttem
ben is. Néhány személyes problémát kel
lett rendeznem, távolléttemben a vezető
ség ideiglenesen Ambrus Imre műszaki 
vezetőt bízta meg elnöki teendőkkel. 

- Újra visszatérve, hogyan hogyan fogal
mazza meg magában az eltelt időszak ta
pasztalatát? 

- Rádöbbentem, hogy a legfontosabb az 
egészség. Mint szövetkezeti vezető meg
lehetősen hajszoltan éltem, ezt már nem 
tudom és nem is akarom csinálni. 1974 óta 
állok a szövetkezet élén, eltökélt szándé
kom, hogy a jövő év végén lejáró mandátu
mom nem kívánom meghosszabbítani, át
adom a helyem másnak. Aki engem ismer, 
az tudja, hogy munka nélkül nem tudok 
megélni, de mást tervezek csinálni, most 
már mint nyugdíjas. Persze, ha az egész
ségem engedi. Ennyi szenvedés után ne
héz elhinni, hogy valóban egészséges va
gyok és az is maradok. 

- További jó egészséget kívánok! 
Horváth Róbert 

Húsba vágó szakma 
A Mackó Bisztró melletti 53-

as húsboltban ismertem meg. 
Heti bevásárlásaimat végez
ve feltűnt udvariassága, meg
lepő szolgálatkészsége. Kö
szönéskor soha sem tudtam 
megelőzni, úgy vélem, a leg
jobbak közül való. Halász Pé
ter a neve. Boltvezető . 1948 
óta dolgozik a szakmában. 
Farsang István hentesmester 
úrnál vette kézbe először a 
kést. Ötvenkettőben tette le a 
mestervizsgát, majd bevonult 
katonának. Miskolcon szol
gáit. 

Hazatérte után a vágóhídon 
műszakvezető lett. Amikor ezt 
az üzemet átköltöztették Kis
kunfélegyházára, átjött az 
áfészhez. 

- Hiába, első a vásárló -
mondta, majd újabb kiszolgá
lások után így folytatta -, itt 
mindig sietni kell, és nem sza
bad tévedni. Nekem nem is 
volt még leltárhiányom. A NEB 
is csak egyszer büntetett meg 
a harminc év alatt, kétszáz fo
rintra. Nem volt az árcédula ki
rakva a húsokra. Súlyproblé
mával nem kellett küszköd
nöm .. . 

- És a kollegáinak? Tudja, 
megjelent a Halasi Tükörben 
is .. . 

- Nem tudom elképzelni a 
társaim ról , hogyazsebükre 
csaltak volna, - mondta a 
mester, karon ragadott, vitt a 
pult mögé. 

- Nézze, mi súlyra kapjuk a 
disznót, a marhát, miegyebet. 
Ha egészben 100 kiló, dara
bolva is 100 kilót kell belőle ki
árulnunk. Most nézzen a föld
re! Az aranyból is csöppen. 
Felvesz egy húsdarabot. 

- Homokos, megtaposott. 
Ezt hogy adjam a vásárlónak? 
Rádobja a mérlegre. 

- Négy deka. Ez hat forin
tomba kerül. 
Megértőn bólogatok. 

- És akkor még nem beszél
tem a nyesedékekról. Ugye a 
mócsingot Ön sem vinné el? 
Szólhatnék a szállítókkal ví
vott csatákról is .. . Rossz minő
ségű árut kapunk. Vissza nem 
küldhet jük, mert ha megtesz
szük, hetekig a tájunkra sem 
jönnek. 

Summa summárum, a tár
saim ha csalnak, nem azért te
szik, hogy meggazdagodja
nak. A pénzüket szeretnék 
visszakapni. 

Nézze, nekem harminc évi 
munka után 4700 Ft az alap
bérem. Erre jön a forgalmi jut
tatás. Hat és fél hétezer forint 
jön össze havonta. Két évem 
van még a nyugdíjig ... de én 
ezzel nem panaszkodni aka
rok. Persze azonnal hozzá kell 
tennem: örülnék, ha több 
pénzt kereshetnék ... dehát ez 
nemcsak az én gondom. 

Országos probléma ez. 
- Milyen az ideális kereske

dő? - kérdezem Halász Pétertől. 
- Keményen dolgozó, mo

sOlygós, jó szavú, illedelmes, 
és ha teheti előre köszön. Ön 
is tudja, az emberek egyre fá
radtabbak. Általában nálunk 
csapódik ez le a boltban. Tü
relmetlen, válogatós, a kákán 
is csomót kereső a kedves ve
vő. Tűrni kell! Jósággal, meg
értéssel, mert ellenkező eset
ben nem nyitnak ránk ajtót. 
Nem lesz tervteljesítés, keve
sebb fizetést vihetünk haza. 

A boltvezető csak melléke
sen megjegyezte, hogy az 
éves tervet, a 6 millió forintot 
már túlteljesítette, s hogy a 
család ezidáig 66 évet húzott 
le az ÁFÉSZ-nál. Halász Péter 
30, a felesége 23 és a fiuk 13 
évet töltött a szakmában. 

Vége a beszélgetésnek. A 
pult mögé állt, mosolygott, 
vágta a húst, dobta a mérleg
re, hátra lépett, harsány han
gon közölte: 

- Ötvenkét deka. 
Robotka István 
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Megtiszteletetés volt szá
munkra, hogy Messzi István, a 
szöuli olimpia ezüstérmes 
súlyemelője eljött városunkba. 
A népszerű és határtalanul 
szimpatikus huszonhétéves 
olimpikon élménybeszámoló-
jávai minden résztvevőt, 
sportrajongót lenyűgözött. 
Szerényen, azzal a televízió
közvetítésekbői megismert el
maradhatatlan mosollyal ar
cán mesélte el, hogy milyen 
megkülönböztetett szeretettel 
fogadták a magyarokat Szöul
ban, hogy vigyáztak rájuk, mi
lyen remek ellátásban volt ré
szük. Magáról a versenyről is 
beszáolt, kommentálta a vi
deón látottakat. 
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MESSZI ISTvAN dl~l' 
A SZÖULI OLIMPlÁN ~l . 

EzOsTÉRMES -

Ebből, és a nézők kérdése
ire adott válaszából kiderült, 
hogy mint félegyházi fiú került 
kapcsolatba a sporttal általá
nos iskolás korában. Birkó
zott, majd Kecskemétre ke
rülve megnézett egy súlye
melő edzést - és ottragadt en
nél a szakosztálynál. Tizenkét 
év tudatos, kemény munkája 
áll a háta mögött, rengeteg 
küzdelemmel, sok-sok lemon
dással. Tavalyig a hetvenöt 
kg-osok súlycsoport jában, -
mivel állandóan fogyasztania 
kellett magát - csupán egy je
lentős eredményt sikerült elér
nie, a katowicei VB negyedik 
helyezését. Miután egy súly
csoporttal fentebb, a nyolc
vankét és fél kg-osok között 
próbálkozott, a befektetés 
végre megtérült. Az ostravai 
VB ötödik helyezett je és az 
edzőtábor többhónapos mun
káját követően, csúcsformájá
ban, a súlyemelés olimpiai 
ezüstérmese lett. Minden ed
digi küszködéséért kárpótoita 
az a feledhetetlen és kimond
hatatlan érzés, melyet a felkú
szó nemzetiszínű zászlónkra 
nézve a dobogó második fo
kán érzett. Árad felé az em
berek szeretete. Az örömmá-

mor a repülőtéri fogadtatáson, 
a Sportcsarnokban rendezett 
gyönyörű ünnepség, a több
száz várakozó, klubja, a KSC 
székháza előtt Kecskeméten 
- a sok-sok meghívás mind 
ezt bizonyítja. 

miatt januártól kezd edzeni. A 
jövő őszi Európa- és Világbaj
nokságra készül Athénba. 
1990-ben Magyarország 
rendezi a VB-t, azon is részt 
szeretne venni. Titkon gondol 
arra, hogya következő olimpi
ára is jó lenne kijutni. A hivatalos elismerés sem 

maradt el. A Magyar Népköz
társaság Elnöki Tanácsa a 
Munka Érdemrend ezüst foko
zatát, Kecskemét a Városé rt 
Emlékérmet adományozta 
megyénk eddigi legeredmé
nyesebb sportolójának. Ter
mészetesen edzőjét, Kasza 
Györgyöt is - akinek komoly 
érdeme van sikerében - elis
meréssel, tisztelettel illették. 

Ha nem versenyez már, ak
kor sem akar a sporttól elsza
kadni, edzői képesítésével az 
utánpótlást kívánja nevelni. 
Amilyen türelmesen, moso
lyogva adta az autogramot, 
ajánlással látta el az ötvenedik 
gyerek lapját is - bizonyos, 
hogy a szakmai tudáson kívül 
mást is elsajátíthatnak mellet
te a jövő súlyemelői. 

Messzi István térdműtéte Vass Katalin 

SAROKBA SZORíTVA 

Ünnepl morz.sák 
A karácsonyi vásárlási láz mindenkit 

magával ragad. Kinek, mit vegyünk? Ez a 
központi kérdés. Egyik ismerősöm azon 
tanakodott, mit vásároljon tíz éves rokon 
kislánynak? Munkahelyén egyik kollega
nőjétől kapta a tippet, hogy vegyen már
ványos farmert, ő is vett a ~yerekének 
tegnap, ezer forintért. Nosza, Iránya bel
város egyik - női nevet viselő butikja. Volt 
is az ajánlott nadrágból, az ára 1250 forint. 
Másnap egyik kolleganőjének próbálta 
aJánlani, hogy ha praktikus ajándékot 
akar venni, érdemes megnézni a farmert. 
Erre azt felelte, hogy éppen most jött on
nan és pont ebből a nadrágból vásárolt. 
Mennyi volt az ára? Ezerháromszázötven 
forint - volt a felelet. A méret ugyanakko
ra. Az eset tanulsága, hogyanadrágon 
egyik esetben sem volt árcédula, s ahogy 
nőtt az ünnepi vásárlási láz, úgy emelke
dett a keresett - és egyébként valóban di
vatos és szép - áru ára is. 

*** 
Kollegám takaros családi háza elé a fü

vesített térségre évekkel ezelőtt vásárolt 
két ezüstfenyőt. A gondos ápolás, locso
lás eredményeként az évek során meg
nőttek Jó másfél méteresre. Tavaly kará
csony előtt arra ébredtek, hogy valaki 
vandál módon az egyik fenyőt, úgy fél mé-

terrel a föld felett elfűrészelte és a fát elvit
te. Idén a közelgő ünnepek előtt fokozot
tan figyeltek a ház előtti térségre, éjjel az 
udvari lámpát is égve hagyták. Nem is volt 
baj - egészen a szentestét megelőző nap 
reggeléig. Ekkor ugyanis a másikat is ha
sonló módon ellopták, csak a földben ha
gyott csonk jelezte, hogy itt fenyő állott. 

Kollegám felindulva keresett meg, hogy 
elmesélje a történteket. Csupán két ta
náccsal tudtam mérgét csillapítani. Az 
egyik, hogy aki ilyen módon ül le a lopott 
fenyőfa mellé családjával a békesség és 
szeretet ünnepén - nem hiszem, hogy 
hosszú ideig boldog és békés lasz az 
élete. A másik tanácsom az volt, hogy 
nyugodjon meg, hiszen az eset jövőre 
már nem ismétlődhet meg - ugyanis 
nincs több fenyőfája. 

*** 
Karácsonyra ingeket kaptam ajándék

ba. Az ünnepek után elhutaztunk. Ahogy 
az egyik fehér inget kibontottam, a cso
magban egy agyonnyomott legyet, ponto
sabban annak tetemét - találtam. A sze
rencsétlen állat tusája közben piszkot is 
ejtett a fehér Ingen. A feliraton azt olvas
tam, hogy gyártat ja ~ Konsumex, export
ból visszamaradva. Ugy látszik, külföldön 
nem kedvelik az apró állatokat. Főleg nem 
az ingen. 

H.R. 

Kulturális ajánlat (január 20-ig) 

FÁKLYA FILMszíNHÁZ 
Január 6-7-én 4,6 és 8 óra

kor: Tokyo pop (amerikai) 
8-9-én: 4,6 és 8 órakor:Az 

utolsó csillag harcos (ameri
kai). 

10-én 4 órakor: Mátyás az 
igazságos (magyar rajzfilm) 
6 és 8 órakor: K. (magyar) 

11-én 4 órakor: Mátyás az 
igazságos (magyar rajzfilm) 
6 és 8 órakor: K. (magyar) 

12-én 4 órakor: Asterix ti-
zenkét próbája (francia). 
6 és 8 órakor: K. (magyar) 

13-án 4 órakor: Asterix ti-
zenkét próbája (francia). 
6 és 8 órakor: K. (magyar) 

14-16-án 4, 6 és 8 órakor: 
Négybalkezes (francia). 

17-18-án 4 és 8 órakor: Cu
korfalat (NSZK), 6 órakor: 
Anno 1988. (magyar) 

19-20-án 4,6 és 8 órakor: 
Nászéjszaka kísértetekkel 

GOZON ISTVÁN 
MŰVELŐOÉSIKÖZPONT 

Január 6-án 17 órakor: 8/7-es 
Klub. Keleti délután. Keleti mi
tológia, gyógymódok, játékok. 

20 órakor: Disco. 

Olvasói 
levél a 
KY 43-67-es 
taxi 
vezetőjéről 

"Novemberben bevá
sárló körútra indultunk a 
megyében - írja Puha 
Lászlóné a kiskunhalasi 
Kossuth utcából -, hogy 
csempét, padlóburkolót 
és szónyegpadlót ve
gyünk. Kiskunfélegyhá
zán ijedten vettük észre, 
hogy gépkocsink után fu
tója, amelyen nyolc 
mázsa áru volt, defektet 
kapott. A sötétben, havas
esóben a közeli taxiállo
másra siettünk segítséget 
kérni. Szerencsénk volt. 
Egy piros Dacia veze tó je 
felajánlotta az emelójét, 
sót azt is megkérdezte: 
hol áll a kocsink. 6 is oda
jött, s legalább egy óra 
hosszáig szinte csúszott
mászott a férjemmel a sár
ban, míg a lyukas kereket 
segítette leszerelni, ame
lyet aztán elvitt egy gumi
javítóhoz befoltoztatni. 
Meglepett minket, hogya 
fárasztó munkájáért nem 
fogadott el egy fillért sem, 
csupán a szállítási díjat 
volt hajlandó - hosszas 
unszolásra - átvenni. 

A történtek után az a vé
leményem, hogy ez nem 
egy szokásos eset volt. 
Ezért is jegyeztem meg a 
segítókész, önzetlen taxis 
kocsijának a rendszámát: 
KY43-67. 

Bár a nevét nem tudjuk, 
ezúton is megköszönjük 
az emberséget, és kívá
nunk neki jó egészséget!" 

7-én 17 ó~akor: Magányo
sok klubja. Ujévi köszöntés. 

20 órakor: Disco. 
10-én: Forrás Új Tükör 

Klub. Színházlátogatás. 
13-án 17 órakor: 8/7 -es 

Klub. Mi leszel, ha nagy le
szel? Pályaválasztás, önisme
reti tesztek, játékok. 

ÁLTALÁNOS 
MŰVELŐOÉSIKÖZPONT 
Január 9-én 18 órakor: Szi

lády Áron Népfőiskola. A Szi
lády Áron Gimnázium történe
te. Előadó: Bognár Zoltán. 

10-én 19 órakor: Minifoci 
bajnokság. 

20 órakor: Disco. 
14-én 18 órakor: Magányo

sok klubja. Pótszilveszter. 
20 órakor: Disco. 

14-én 8 órakor: Lánchíd 
Kupa atlétikai verseny. 

16-án 19 órakor: Fáklya 
Filmszínházban : Eisemann 
Mihály: Bástyasétány 77. Ope
rett két részben, a kecskeméti 
Katona József Színház előa
dása. 

17-én 19 órakor: Minifoci 
bajnokság. 

18-án 9 és 10.30 órakor: 

19-én 19 órakor: "Miért 
hagytuk, hogy így legyen .. . " 
Illés LdjOS újra a színpadon. 
Vendég: Bontovics Kati és 
Varga Miklós. 

Övódás bérlet. Figurina Báb
színház: Grim (m) aszkok. 

20-án 17 órakor: 8/7 -es 
Klub: Népi kismesterségek -
látogatás egy bőrdíszműves
nél. 

20-án 18 órakor: Vallástör
téneti szabadegyetem. A szer
zetesrendek története - ma
gyarországi rendek. Előadó: 

20 órakor: Disco. 
Dr. Lukács László, a Vigília fő
szerkesztője. 

II H\RTÜKÖR 
Fórum az ifjúságnak. A városi könyvtár tagokat 

toboroz egyesületébe. Városi Ifjúsági Műhely cím
mel szellemi műhelyt, programot kínál, ötleteket, ak
tív szervezőket keres. Évi tagdíj 100 forint, a kere
settel rendelkezőknek 200 forint. 

*** 
Atlétika. Január 14-én 8.30 órakor az ÁMK városi 

sportcsarnokában "Lánchíd Kupa" (általános iskolá
sok) megyei atlétikai versenyének döntője lesz. 

*** 
Egységgyűlés. Az ÁMK sportcsarnokában 1989. 

január 7-én 10.30 órakor a Kiskunhalasi Brinkus La
jos Munkásőregység évzáró és évnyitó egységgyű
lést tart. Az ünnepségre minden érdeklődőt szeretet
tel várnak. 

APRÓHIRDETÉS 
Hobbitelek eladó. Szőlő, gyümölcsös, fúrott 

kút, 2 db fóliasátor. Érdeklődni: 22-397 telefo
non. 

* 
Belgyógyász magánrendelésemet megkezd

tem. Székely u. 5. Dr. Letoha. 

* 
Szegedi két szoba hallos, összkomfortos bel

városi, egyemeletes kertes villában lévő tanácsi 
(megvásárolható) lakásunkat másfélszobás ha
lasi OTP-öröklakás ra cserélnénk. Telefon: Kis
kunhalas, 21-828 (17-18 óráig). 
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