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- Volt-e Halason influen
zajárvány, és ha igen, hogy 
áll a helyzet napjainkban? 
- kérdeztem dr. Kövecs 
Gyula kórházigazgató főor
vostól. 

- Volt, ami tükrözte az 
országos helyzetet. No
vemberben tetőzött, majd 
decemberben már csök
kent a megbetegedések 
száma, a mostani, január 
végi napokra pedig már a 
betegség levonulása a jel
lemző . Ami a táppénzes 
napokat illeti, az egyébként 
szokásoshoz képest no
vemberben 3100-zal emel
kedett a táppénzes napok 
száma, ez decemberben 

GANZ: 

114 
milliós 
üzlet 
Különböző típusú 

csavarkompresszorok 
közös gyártásáról kö
tött megállapodást a 
Ganz Kiskunhalasi Gép
gyár Vállalat egy hol
land (Grasso) céggel. A 
nemrég aláírt szerződés 
értelmében: Hollandiá
ban készülnek majd a 
berendezések blokkjai, 
közvetlen tartozékai, 
Halason a komplett 
szekrények és azok ele
mei. Az alkatrészek ex
port-import szállítását a 
TECHNOIMPEX bonyo
Utja. A felek megegyez
tek abban is, hogya Ma
gyarországon össze
szerelt kompresszoro
kat - a szocialista orszá
gok, illetve a harmadik 
világ piacán - a TECH
NOIMPEX-en keresztűl 
- a Ganz értékesíti. Még 
a Grasso által előállított 
késztermékekre a hol
land partner keres pia
col. 

Mint Gida! János, a 
Ganz mOszaki igazgató
helyettese elmondta, a 
megállapodás öt évre 
szól, de tárgyalások 
folynak arról, hogy mie
lőbb vegyesvállalat ala
kuljon a két üzem rész
vételével. Az előzetes 
tervek szerint (mintegy 
114 millió forint érték
ben) még az idén lega
lább száz, jövőre már 
kétszáz darab magyar
holland kooperációban 
gyártott kompresszor 
készül el a halasi gyár 
üzemcsarnokaiban. 

K.P. 

kétezet körül mozgott, a ja
nuári szám pedig ezerre 
esett le. Februárra az influ
enzajárvány várhatóan tel
jesen megszűnik . Kiadtuk 
a körzeti orvosoknak, hogy 
az ilyen panasszal érkező
ket küldjék haza, s az aján
lott gyógymód a sok pihe
nés, fekvés és tea, vitami
nok fogyasztása. A legtipi
kusabb tünetek a végtag-, 
haso, fejfájás, ami gyakran 
magasra szökött lázzal pá
rosul. A vírus elsősorban 
az iskolás korú gyermeke
ket és a 20-35 év közötti 
generációt támadta meg, 
az idősebbekre kevésbé 
volt jellemző a meg betege-

dés. Sok gyermek őszinte 
bánatára a téli szünetben 
estek át a betegségen több 
százan. Ami örvendetes, 
hogy bár a betegséggel né
hány alkalommal szövőd
mény is járt, de ebből 
eredő halálesetünk nem 
volt. Az enyhe idő kedve
zett a továbbterjedésnek, s 
az évvégi ünnepek nép
vándorlása is a továbbter
jedést segítette, mégis vi
szonylag hamar legyőztük 
a kórokozó vírust. Remél
jük, hasonló járvány a tél 
hátralevő időszakában már 
nem fenyeget bennünket. 

H. R. 

Szob ora vató 
a szövetkezetben 

A kiskunhalasi Vörös Október termelőszövetkezet 
év végén ünnepelte megalakulásának 40. évforduló
ját. Az NDK-beli bockweni Marx Károly mezőgazda
sági szövetkezettel fennálló barátsági és együttmű
ködési kapcsolat pedig tíz éves múltra tekint vissza. 
Az évforduló alkalmából a német gazdaság szobor
ral kedveskedett halasi testvérgazdaságának. Az év 
végén a hideg idő megakadályozta, hogya szobor 
helyére kerülhessen, azonban a januári tavaszban 
elkészült a talapzat és helyére került a kisfiút ábrá
zoló mészkőfigura. 

A múlt héten minden külsőség nélkül a termelő
szövetkezetben felavatták a szobrot, mely ezentúl a 
Babó tanyai üzemegység díszeként az épület előtti 
kertben látható. ~ 

Kép-szöveg: Horváth Róbert 

Elmentek az építők 
Több, mint másfél évtizeddel ezelőtt ér

keztek városunkba. Akkor még nagyon 
vártuk őket, mert kellett az egészséges és 
komfortos lakás, amit ők a házgyárak in
tenzív működése következtében össze
szereltek. Örültünk érkezésüknek, hiszen 
kezük nyomán elkészült lakótelepeinken 
egy nagyközségnyi lakás, s egészséges 
lakáshoz jutott több ezer család. Örültünk 
a száraz és világos otthonoknak, igyekez
tünk gyorsan elfelejteni az ágyrajárás, az 
albérlet, azaz az otthonnélküliség gyötrel
meit. 

nem szolgáltattuk be, hiszen a talált tár
gyak ára bóven benne volt alakásaink 
árában, s azt ugye egyszer már mi kifizet
tük. 

A jövő régészei is örülhetnek majd, ha 
felfedezik ásatásaik során azt a sok csap
telepet és egyéb szerelvényt, amelyet se
lejtesnek ítélve az építők jobbnak láttak 
inkább elásni, mint megfelelően párosítva 
felhasználni. 

Az otthonfoglalás boldog idilljét azon
ban meg-megzavarta a rosszul illeszkedő 
ablaknyílásokon áttrillázó szél, a cse
pegő csap, vagy a kellőképpen nem il
lesztett és rögzített lefolyócsőból laká
sunkat elárasztó háztartási iszap. ilyen
kor bizony nagyon haragudrunk az épí
tőkre. 

Haragudtunk ugyanakkor az építőkre, 
amikor azt tapasztaltuk, hogyaraktárból 
kivételezett, s a munkaterületeken fel 
nem használt anyagokat saját zsebükre 
értékesítették. 

És most mégis bánatosak vagyunk, 
hogy elmentek az építők, mert a sok-sok 
otthonra váró fiatalnak kellene még a la
kás. Bánatos a sarki fűszeres is, hiszen 
az italok értékesítéséból származó jöve
delme jelentősen megcsappant, amióta 
elmentek az építők, hiszen ők voltak a 
legmegbízhatóbb vevői. Megtisztult a 
Bem, Bocskai és Bundzsák István utca 
környéke. Eltűntek a felvonulási épületek, 
a betonkeverő üzem, a rengeteg anyag. 

Haragudtunk akkor is, amikor kezünk
ben maradt a kilincs, s egy kisebb szellőz
tetés következtében levált a tapéta, vagy 
amikor a kellőképpen nem szigetelt 
mennyezeten keresztül őszi eső áztatta 
az OTP-hitelre vásárolt, s még ki sem fi
zetett bútoraink kárpit ját. 

Örültünk viszont az újonnan épült há
zak között burjánzó gazban megtalált, 
már-már elveszettnek hitt gyermekünk
nek, valamint az ott felejtett, vagy oda el
dugott (?!) sok hasznos építési anyagnak. 
Lelkiismeretfurdalásunk nem volt, hogya 
talált dolgokat a talált tárgyak osztályára 

Mostanában csendesebbek a reggelek 
errefelé. Elmentek az építők, a DUTÉP 
befejezte a kiskunhalasi lakásépítéseket. 

Reméljük rövidesen visszatérnek sok
kal szervezettebb munkával és lelkiisme
retesebb hozzáállással. 

Viszontlátásra építők. 
II-S -n" 

A Magyar Demokrata Fórum 
halasi csoportjának felhívása 

(On) 
bizalmatlansági 
indítvány Kiskunhalas új tanácselnökének 

megválasztása közügy. Ezért a 
Magyar Demokrata Fórum kiskun
halasi tagjai és támogatói kérik és 
igénylik, hogya HNF Városi Bizott
sága törvényes jogai és kötelezett
ségei teljesítése során az új vá
lasztójogi elképzelések szellemére 
is tekintettel vegye figyelembe a 
következőket. 

1. Az új elnök személyére vo
natkozó javaslatokat a legszéle
sebb körből- beleértve a válasz
tópolgárokat is - szerezze be. 

2. Vegye figyelembe, hogy el
nöki funkcióval, nem tanácstag 
is megbízható. 

3. A jelöltek a város lakossága 
előtt ismertessék elképzelései
ket, terveiket. 

4. A tanácstagok a választás 
előtt kérjék ki a lakosság véle
ményét. 

A választással kapcsolatos elő
készítő munkához felajánljuk se
gítségünket. 

A Magyar Demokrata Fórum 
Kiskunhalasi Csoportja és más 
kiskunhalasi polgárok. 64 aláí
rás. 

Dr. Vilonya Balázs, a HNF városi 
bizottságának titkára tájékoztatta 
szerkesztőségünket, hogy a városi 
népfrontbizottság január 16-i ülé· 
sén a tanácselnökválasztás ügyé
ben az alábbi állásfoglalást hozta: 

A népfrontbizottság egyetért 
az MSZMP és a városi tanács ve
zetésének javaslatával, - figye
lemmel az MDF felhívásában 
foglaltakra is -, hogya tanácsvá
lasztásokig városi tanácselnök 
választására, illetve megbízá
sára ne kerüljön sor. 

Ezt indokolja, hogy - bár 

még döntés nincs - feltehetően 

ez év második felében, de legké
sőbb 1990 júniusáig sor kerül a 
tanácsválasztásokra. Ezért - mi
vel az 1989. évi tervet is elfo
gadja a február 15-i tanácsülés
célszerű, hogy e rővid időszakra 
az ügyek folyamatossága érde
kében a tanácstörvény 54. §-a (1) 
bekezdés a. pontja alapján a ta
nácselnökhelyettes lássa el a ta
nácselnöki feladatokat. 

Ez esetben a tanácsválasztá
soknál érvényesülhet - a felte
hetően addig elfogadásra kerülő 
- új választójogi törvény azon el
várása, miszerint a tanács elnö
két a város választásra jogosult 
állampolgárai válasszák meg, 
közvetlen és titkos választás ke
retében. 

igy szükségtelen a korábbi el
képzelésekkel ellentétben - fi
gyelemmel a Halasi Hírek 1988. 
december 28-án megjelent Ki le
het atanácselnök? című cikk
ben foglaltakra is - jelölő bizott
ság megválasztása és a nép
frontbizottság jelölésének elő
terjesztése is. 

A népfrontbizottság felhatal
mazza és kötelezi titkárát arra, 
hogya soron következő taná
csülésen állásfoglalását a fen
tiek szerint ismertesse. 

Megjegyezzük: A népfrontbi
zottsági ülésen képviseltette 
magát az MDF helyi csoportja is. 
A népfrontbizottság állásfogla
lásával kapcsolatban kifogást 
nem emelt. 

Ebben az ügyben a végs6 szót 
a februári tanácsülés mondja 
majd kl. 

A KUNÉP Vállalat ve
zet6sége ti közelmúlt
ban józan számvetést 
készitett a gazdálkodás 
szükséges és lehetsá
ges változtatása/ról. 
Változtatni kívánnak az 
érdekeltségi, a vállalko
zási és vezetési m6d
szereken. 

Tekintettel arra, hogy 
ezek a m6dosffások 
alapjaiban változtatják 
meg a vállalatot, Csapó 
István igazgató szava
zásra kérte a Vállalati 
Tanácsot. A Vállalati Ta
nácsnak arról kellett 
döntenie, hogyelfo
gadja vagy elutásitja az 
új vállalati stratégiát és 
programot. Mivel az elu
tasítás egyben a veze
tési elképzelések elve
tését is Jelentené, s ez 
felér egy bizalmatlan
sági Indftvánnya/, ezért 
Csapó István Igazgató 
önmagával szemben bi
za/mi szavazást kért. A 
Vállalati Tanács a prOg~ 
ramot elfogadta, It a bi
zalmi szavazás eredmá
nye: 15 mellette, 3 el
lene. 

-földi-



2.0LUAL 

Öregfiúk, fiatalos irammal 
Első alkalommal, de hagyo· 

mányteremtő szándékkal 
rendeztek volt tanítványai, ba
rátai labdarúgó teremtornát a 
sikeres edző , Virág István em
lékére. 

Emléket állítva annak az ön
zetlen, kiemelkedő sportmun
kát végző edzőnek, aki elérte, 
hogy "fiai " eredményes NB III 
vonalbeli szereplését köve
tően az NB II-ben is dobogón 
végezzenek, jó hírt, dicsősé
get szerezve városunknak. A 
Mestert - í gy szólították játé
kosai - ötször tüntették ki ed
zői pályafutása során. Miután 
betegsége miatt kénytelen volt 
felhagyni az edzősködéssel , 
dédelgetett álmát - foglalkozni 
a lakótelepi srácokkal - sze
rette volna megvalósítani , erre 
azonban már nem jutott ideje. 

A róla elnevezett emlékver
senyen a másfél évtizeddel 
ezelőtti tanítványaiból két csa
patra telt a létszám ból. Az egy
kori ellenfelek közül pedig a 
Kiskunfélegyházi Vasas, a 

; fésle\\,,\\Ó\\ 
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Néhány világelsőségre 
büszkék vagyunk, de saj
nos a különböző negatív 
»eredmények" ezt beár
nyékolják. 

Magyarországon a há
zasságok egyharmada 
végződik válással. Mi lehet 
ennek az oka? Önzés, 
amely a mai társadalmi és 
gazdasági helyzetben álta
lános tulajdonsággá vált, a 
gyenge túró- és alkalmaz
kodó képesség, a pálya
kezdő fiatalok anyagi hely· 
zete, a lakásviszonyok és 
ki tudná sorolni... 

A mai fiatalok egy része 
nagyon magabiztos. Úgy 
tartják magukról, mindent 
tudnak ahhoz, hogy csalá
dot alapítsanak. Rá kell éb
redniük azonban, hogy ez 
nem így van. A másik réteg 
belátja, hogy mit nem tud, 
de nem meri kérdezni, 
vagy nincs kitől kérdeznie. 
Ezúton értesítjük az ifjú 
házasokat, valamint a fia
tal házasulandókat, hogya 
Családi ·Intézet és a Csa
ládsegítő . Központ létre
hozza a Fészekrakók Klub
ját. 

A klub elsődleges célja a 
válasz és tanácsadás, de 
emellett számos hasznos 
bemutatóval, kiáll/tással, 
video-músorral és közér
dekü információval állunk 
az érdeklődők rendelkezé
sére. Az előadásokat helyi 
és országos szakemberek 
fogják tartani. Néhány cím 
a kinálatból: Ki mit csinál
jon a háztartásban? Mit en
gedjünk meg agyereknek? 
Egyke! Van új a "szex" 
alatt? A házasságkötés 
jogi követelményei és kö
vetkezményei. Terhesgon
dozás, sport, káros szen
vedélyek. Ezekre és sok 
más kérdésre, kételyre 
szeretne a klub választ ad
ni. Ezenkívül egészséges 
életmódot serkentő termé
kek, esküvőhöz menyasz
szonyi ruhák, gyermekne
veléshez bébiételek bemu
tatóját tervezzük. 

A részletes programot 
plakát jainkon olvashatják. 
Az első összejövetel 1989. 
március 6-án, hétfőn 17 
órakor lesz, azt követően 
minden hónap első hétfő 
délután. Klub helye: Csa
ládsegítő Központ (Barne
vál húsbolt mellett). 

Halla Zoltán 

Soltvadkerti TE és a János
halma állított ki csapatot. 
Szenzációként hatott az első 
mérkőzés legelső gólja, ame
lyet a rendezőbizottság által 
meghívott Bundzsák Dezső 
küldött a félpályáról a hosszú 
sarokba. A Halasról elszárma
zott sokszoros válogatott -
akiről senki nem akarta elhin
ni , hogy hatvanéves, - lövése 
nagyerejű és káprázatos volt. 
Jobban megtervezni sem Ie
hetett volna, édesapja emlék
versenyén a kékek, azaz a 
MEDOSZ II. második gólját Vi
rág István lőtte . 

A győzelem a viszonylag fia
talabb generációt felvonultató 
soltvadkertieknek jött össze. A 
halasi MEDOSZ l-es csapata 
a dobogó harmadik lépcsőjére 
szorult az ezüstérmes jános
halmi csapat mögött. A leg
sportszerűbb csapat elisme
rést a láthatóan jól összeszo
kott Kiskunfélegyházi Vasas 
érdemelte ki negyedik helye
zésévei párhuzamosan. Otö-

VIRÁG ISTVÁN "\)~~88 

A hajdani MEDOSZ-osok két csapattal vettek részt a tor
nán. Az álló sorban, jobbról az ötödik: Bundzsák Dezső. 

dikként a helybeli MEDOSZ II. 
csapata végzett. Két vadkerti: 
Bozorádi Tibor a legjobb játé
kos, Duchai Pál a legeredmé
nyesebb góllövő különdíját ve-

Fotó: Farkas Tibor 

hette át özvegy Virág István
nétói. A legjobb kapus meg
tisztelő címet Szabó Mihály 
érte el a MEDOSZ I. csapatá
ból. 

Vass Katalin 

Cicciolina Halason, 
farsangi bál 1500-ért. .. 

Az Általános Művelődési Központ idei első 
jelentős rendezvénye könnyűzenei program, 
január 26-án tíz év után újra színpadon kö
szönthetjük a legendás Illés együttes vezetőjét , 
Illés Lajost, aki barátaival , Bontovics Katival és 
Varga Miklóssal "Miért hagy tuk, hogy így le
gyen" címmel mutatkozik be a halasi közön
ségnek. 

A tavalyi, nagy indulatokat kiváltó ÁMK bál
nak is lesz folytatása. Bár a művelődési köz
pont munkatársai először úgy gondolták, hogy 
idén nem rendezik meg, mert a tavalyi is jelen
tős veszteséggel zárult, dacára a nyolcszáz fo
rintos belépőnek . Mivel azonban már most so
kan érdeklődnek, hogy mikor lesz, sőt vidékről 
is van jegyigénylés, úgy határoztak: 1989-ben 
is megrendezik a farsangi bált. Idén önköltségi 
áron tartják meg, ez pedig a belépők drágulá
sával jár együtt. Egy belépő ára 1500 forint 
lesz . A bál február 18-án 20 órakor kezdődik és 
hajnali 4 óráig tart majd. Hagyományosan a 
Bácshús 80-féle hidegkonyhai készítménye és 
a Kiskunhalasi Állami Gazdaság italkollekciója 
várja a vendégeket s egész éjjel a Bergendi 

Február 1Q-én este 21 órakor igazi szenzá
ciót láthatnak a színpadon. Az erotikus show
műsor sztárvendége Cicciolina és házigazdája 
Zalatnay Sarolta. Rajtuk kívül nyugatnémet 
táncosnők, néger testépítők body building be
mutatója színesíti a programot, s amennyiben 
addig megjelenik Zalatnay új könyve Ciccioli 
náról , ez is kapható lesz, dedikálással egybe
kötve. szalonzenekarmuzsikál. H. R. 

Elkészült az illemhely 
Lapunkban már több alka

lommal foglalkoztunk a régen 
várt városi nyilvános illemhely 
tervével. A KUNÉP tervet is 
készített egy földbe süllyesz
tett, korszerű illemhely kialakí
tására, melynek kivitelezését 
eredetileg 1987 -re tervezték. 

Ez a terv azonban nem való
sulhatott meg, elsősorban a 
magas költség miatt. 

A tanács ezért új tervet 
készíttetett , mely szerényebb 
igényekkel, de a rendeltetés
nek megfelelő , esztétikus, a 
környezetbe illő épülettel gaz
dagítja mostantól városunkat. 

Felkerestük Szelezsán Já
nost, a tanács Kommunális 
Költségvetési Üzemének mű
szaki vezetőjét, aki készség
gel válaszolt kérdéseinkre. 

- A Kossuth utca és a Ber
csényi utca sarkán elkészült új 
városi illemhelynek ki volt a 
tervezője? 

- Vig E.rnő tervezte, a Kom
munális Uzem mérnöke. 

- Korábban a KUN~P terve
zésében két és fél millió fo
rintba került volna a városi il
lemhely. Az új terv szerint 
mennyibe kerül? 

- Kereken egymillió forintba. 
- Milyen szolgáltatásokkal 

rendelkezik? 
- Konvektoros gázfűtés biz

tosítja a megfelelő hőmérsék
letet, a mosdókban hideg-me
leg folyóvíz, törülköző, szap-

A környezetbe illő épület a városi nyilvános illemhely új, 
faburkolatú létesítménye. 

pan, a térségben teljes szagta
lanítás. Még a múlt év novem
ber közepén megtörtént a mű
szaki átadás, melynek során a 
hivatalos szervek semmilyen 
kifogást nem emeltek. 

- Átlagosan hány fő vett 
részt az építésben? 

- Tizenöt-húsz fő közötti 
létszámmal dolgoztunk. Eb
ben az építőipari és a szak
ipari szerelő részleg is benne 
van . 

- Ki fogja üzemeltetni az il
lemhelyet? 

- Ezt még nem döntöttük el. 
Lehet, hogya Kommunális 

Üzem, de lehet, hogy szerző
déses üzemeltetésre fogjuk 
bérbe adni. 

- Mennyi lesz a használati 
díj? 

- Még ezt sem döntöttük el , 
mivel ez attól is függ, hogy mi

. Iyen lesz az üzemeltetés mód
ja. 

- Mikor helyezik üzembe a 
régen várt létesítmény t? 

- Elvileg január 18-án már 
üzembe lehetne helyezni, de a 
tényleges indulás attól függ , 
hogy miként dönt a tanács. 

Kép-szöveg : 
Lévay Kálmán 
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Az emlékoszlop "előélelében" 
voll baj ... 

Be kell vallanom tisztes
séggel , hogy hiba csúszott 
be a korábban "Hová került 
az emlékoszlop" címú írá
somba, már ami a címét ille
ti. Kérdést tettem fel, pedig a 
válasz a szövegben világo
san benne van : a reformá
tus temetőben vannak a da
rabok. Nem is ez volt akkor 
sem és most sem a kérdés, 
hanem, hogy miért kellett le
rombolni az obeliszket? 

Levett kalappal szólok ar
ról, hogy milyen nagy mun
kával járt az új emlékhely ki
munkálása, hány társadalmi 
napot, munkaórát áldoztak 
fel a munkásőrök arra, hogy 
a keceli úti , történelmileg hi
teles tetthelyen kialakuljon a 
mártírok emlékparkja. Ott, 
ahol kivégezték őket. Ez va
lóban így helyes is. Azóta is 
a halasi munkásőrök a gaz
dái, gondozói ennek a terü
letnek, nem kis áldozatho
zatal mellett. 

No de miért is került sor a 
városban álló, emléktáblás 
obeliszk lebontására? Tele
fonbeszélgetést folytattam 
Gá/ Mihály halasi munkásőr
parancsnokkai , aki az 
alábbiakat közölte a lebon
tásrói: 

- Furcsa és szerintem ke-

Borbély Józsefné rokkant 
szociális gondozottat az in
tézet kocsi ján azért hozták 
Kiskunhalasra a napokban, 
hogy szemüvegét kicserél
hesse. Ha már itt volt, férjé
vel együtt unokája közelgő 
esküvőjére ajándékot is vá
sárolt. Mivel a beteg asszony 
a szokatlan izgalmaktól és 
igénybevételtől érthetően el
fáradt, jólesett a pihenés a 
főtér egyik padján. 

Az idő azonban elszaladt, 
indulniok kellett vissza az in
tézet autójához. Már az úton 
jutott Borbélynénak eszébe, 
hogya sietségben a padon 
maradt táskája, benne iratai
val és pénzével. Amikor visz
szafordultak, a táskának hűlt 
helyét találták. Eddig a szok
ványos történet. Azonban 
van heppiend, mert a táska a 

gyeletet sértő szituáció ala
kult ki az emlékművel kap
csolatosan. A halasiak 
nagyon jól tudják, hogy az 
az obeliszk, melyre koráb
ban, nagy hirtelen felerősí
tették a hat 19-es mártír ne
vét tartalmazó márványtáb
lát, a horthysta időből szár
mazó országzászlótartó 
építmény volt. Nagyon ke
gyeletromboló érzés Iehe
tett a hozzátartozóknak, de 
a közönség jó részének is, 
hogyamártírok tábláját arra 
a falra akasztva lássák, 
mely az őket elpusztító, ül
döző rendszer idejében 
egészen eltérő célt szolgált. 
Az obeliszken lévő táblát le
szereltük. Egy másik táblát 
pedig a kivégzés helyén fel
állított új emlékszoborra tet
tünk. A város természete
sen nem mondott le arról, 
hogy itt benn is legyen egy 
képletesen kialakított és rá
juk emlékeztető szobor/éte
sítmény. 

A kérdés marad: Miért va
gyunk képesek arra, hogy 
órák alatt leromboljunk vala
mit, amit évek során át sem 
tudunk elképzelésünk sze
rint pótolni. 

Harmos Jenő 

pénzzel együtt előkerült. 
Történt ugyanis, hogy Ko

vács István Kiskunhalas Ár
pád u. 21. alatti lakos arra 
járt, látta a gazdátlan táskát, 
majd annak rendje, módja 
szerint bevitte a tanácsra, a 
talált tárgyak ügyintézőjé

hez. így Borbély Józsefné hi
ánytalanul visszakapta el
vesztett ingóságát. A becsü
letes megtalálónak szemé
lyesen nem tudta megkö
szönni emberséges cseleke
detét. Mivel a köszönő sza
vak a Nők Lapja ez évi első 
számában is napvilágo t lát
tak, Kovács István jó példá
ján keresztül városunk is pi
ros pontot kapott az ország 
nyilvánossága előtt. 

Köszönjük Kovács István. 
H.R. 

Döntöttek 
a tanulmányi segélyről 

A művelődési osztály ál
tal meghirdetett Kiss Ist
vánné alapítvány tanulmá
nyi segélyére 56 érvényes 
pályázat érkezett. A pályá
zatok elbírálására társa
dalmi bizottság ült össze. A 
bizottság környezettanul
mányra a felsőfokon tanu
ló, 4,5 vagy ennél jobb ta
nulmányi eredményű pá
lyázókat emelte ki. Közülük 
is Mohay Józsefet, a sze
gedi Szentgyörgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem 
ötödéves hallgatóját talál-

ták legérdemesebbnek a 
támogatásra az 1988/89-
es tanévben. 

Mohay József 1966. ja
nuár 8-án született Kiskun
halason. Szülei elhaláloz
tak, árvaellátást kap. Alsó
fokú iskoláit a Szüts József 
Általános Iskolában végez
te, középfokú tanulmányait 
a pannonhalmi Bencés 
Gimnáziumban folytatta. 
Mindkét helyen jeles ered
ménnyel. Legutóbbi félévi 
átlageredménye: 4,5 és 5 
volt. 



1989. JANUÁR 20. 

A kárpitos 
Ma már szinte minden la

kásban megtaláljuk a kárpito
zott bútorokat. Igaz, ezeket 
már a gyáripar készíti, mert a 
kárpitos kisiparos szakma is 
kihaló szakmák közé tartozik. 

Kiskunhalason él és még 
ma is dolgozik ennek a mes
terségnek egyik utolsó képvi
selője, Rozsinszki Gyula kárpi
tos. 

Felkerestük őt Vörösmarty 
utcai műhelyében. 

- 1909-ben születtem Kis
kunhalason. A családban öten 
voltunk testvérek, de már csak 
hárman maradtunk életben. 
Édesapám Rozsinszki András 
nemcsak a kárpitos szakmát 
művelte, hanem amellett még 
kitanulta a rokon szakmákat, 
melyek nélkül akkoriban nem 
tudott volna megélni. igy ko
csifényező, címfestő, sőt nyer
ges is volt. 

- Itt Halason jártam elemi
be, majd ezután beírattak a 
gimnáziumba, de ott nem so
káig bírtam ki. A pap felpofo
zett, mert mezítláb mentem a 
templomba. Hát mibe mehet
tem volna, ha nem volt cipőm? 
Nagyon igazságtalannak érez
tem a pofonokat, ezért meg
lógtam az iskolából. Ezután 
édesapám beíratott az inasis
kolába, hogy tanuljam ki a kár
pitos szakmát. Három évig jár
tam oda - az iskola a mai 
Szűts József iskola helyén 
volt~ Tanítóm, Tulit Péter 
nagyon értette a szakmáját. A 
gyakorlatot édesapám műhe
lyében végeztem, aki szigo
rúan vigyázott arra, hogy a 
szakma minden csínját-bínját 
kitanuljam. 

- Mikor tette le a segédvizs
gát? 

- 1922-ben segédvizsgáz
tam Halason. Először János
halmára mentem dolgozni, 
ahol nagy sikerem volt, mert 
egy hét alatt 500 koronát ke
restem. Ez igen nagy pénz 
volt. Édesanyám azzal utasí
totta el a pénzt, hogy ezt te ke
rested fiam, ez a tiéd. Ezt 
ugyan nem jól tette, mert ne-

Szokatlan (téli) látvány
ban lehet része annak, aki 
mostanában végigsétál a 
Szegedi út (a megszünt 
vasúti atjárótól a felüljáróig 
terjedő) városi szakaszán. 
Az egykori botanikus kert 
helyén létesített almás fái 
roskadoznak a barnára fa
gyott gyümölcstől, de jut 
abból a földre is bőven . 
Majdnem bizonyossággal 
feltételezhető, hogya szo
kásos őszi almaszüret nem 
egy újfajta nemesítési eljá
rás kísérlete miatt maradt 
el, hanem gondatlanság
ból. 

*** 
Pár hónappal ezelőtt be-

szélgettünk Vanyiska Já
nosnévai, az Egyesített 

kem még nem volt érzékem a 
pénzhez. EI is kártyáztam be
lőle jócskám, de a többi ből téli
kabátot kellett vennem. Ezu
tán Budapesten, Jánoshalmán 
majd Kiskunmajsán dolgoz
tam. 

- Milyen emléke maradt az 
édesapjánál végzett munkáról? 

- Csak a legfontosabbat 
említem: amíg édesapámmal 
vásárra jártunk, mindig tőlünk 
vették a kárpitozott bútort, és 
csak akkor vettek a többi mes
tertől , ha a miénk már elfo
gyott. Ebből sokat tanultam. 
Megtanultam, hogy csak ki
váló minőségű árut szabad 
készíteni , mert ez sohasem 
marad anyakunkon. 

- Mi a kárpitos szakma lénye
ge? Mit jelent itt a minőség? 

- A lényeg röviden : székek, 
fotelek, rekamiék, egyszóval 
ülő és fekvő bútorok rugalmas, 
tetsze.tős felülettel való beborí
tása. Ehhez megfelelő techno
lógia szükséges. Először a ru
gók alapját kell elkészíteni. A 
hevedereket kartácsszeggel, 
megfelelő elosztásban és vá
szonszövés technikájával kell 
elhelyezni a kereten. Ezekre a 
hevederekre vagy gurtnikra 
kerülnek a jó minőségű acélru
gók. Ezek öttől kilenc karikáig 
terjedő méretűek lehetnek. 
Fontos, hogyarugókat ne be
csavarással, hanem rávarrás
sal rögzítsék, mert ez a jó mi-

Szociális Intézmény igaz
gatónőjével - többek kö
zött - arról, hogy a szűkös 
költségvetésükből adó
dóan gondot jelent lakóik 
megfelelő színtű ellátása. 
[me a beszélgetés egy rö
vid részlete: ,,- Zöldség és 
gyümölcsféle a drágaság
ból következően csak rit
kán kerülhet az asztalra -
mondta Vanyiskáné. 
Ezekhez a nélkülözhetet
len élelmiszerekhez is in
kább kedvezményes sze
dési akció révén tudunk 
hozzájutni, ami egyre rit
kább. Külső segítséget - a 
vállalatok beszűkülő lehe
tőségei miatt - alig ka
punk." 

K.P. 
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Kistermelők számadása 
Rozsinszki Gyula 

munka közben 

nőség feltétele. A nagyipar ma 
már a rugók helyett az epedát 
használja, mert ezt gyorsab
ban és kisebb költséggel lehet 
felszerelni. Az olcsóbb bútorok 
szivaccsal készülnek, persze 
nem valódi, hanem műanyag 
szivaccsal. 

- Mi a legnehezebb ebben a 
szakmában? 

- A legnehezebb az esztéti
kai igények kielégítése. Per
sze a tartósság is rendkívül 
fontos, de mégsem ez a vá
lasztás alapja, hanem a tet
szetősség. A vevők többsége 
a huzat színét, mintáját nézi és 
nem azt, hogy vajon ez a bútor 
mennyi ideig fog tartani. 

- Milyen rokon szakmákat 
kellett megismerni egy kárpi
tosnak? 

- A bútorok fényezését, fló
derezését. Hogy mi a flódere
zés? Ha nincs megfelelő ne
mes faanyag, akkor a nemes 
faféleségek erezetét utánozva 
valósághű erezést lehet fes
teni és a felületet lakkozva 
olyan hatást lehet elérni , 
mintha dió, mahagóni vagy 
egyéb nemes fa lenne. 

- Mi a hobbija? 
- A legfőbb hobbim a mun-

ka. Szeretem a szakmámat és 
szívesen csinálom. Emellett 
nagyon szeretek az unokáim
mal játszani. Hat unokám és 
egy dédunokám van. 

Lévay Kálmán 

1988. december 13-án tar
totta évzáró közgyűlését az al
sóvárosi Szathmáry Sándor 
Kertbarát Kör. A számadásnál 
kitűnt , hogya 138 tag dereka
san küszködött a szárazság
gal. Területük nagy része "ha
lasi homok". A vízellátásban 
azonban segítettek a keceli úti 
volt téglagyári homokbánya te
rületén a fúrt kút, a Sóstó 
északi részén az 1987. évben 
teljesen saját erőből épített 
vízvezetékhálózat. A tagok a 
tulajdonukban lévő területen 
4,5 hektáron szőlőt , 1,8 hektá
ron különféle gyümölcsöket, 2 
hektáron burgonyát és 13,7 
hektáron pedig zöldségféléket 
termesztettek. 

A mind szakszerűbb munká
ban segítettek a téli mezőgaz
dasági akadémia keretében a 
Zöldségtermelési Kutató Inté
zettől , a Szőlészeti és Borá-

szati Kutató Intézettől és a 
helybeli mezőgazdasági szak
emberek előadásai , a szőlő és 
gyümölcsfa metszési bemuta
tók, valamint a tanulmányi ki
rándulás a Szőlészeti és Borá
szati Kutató Intézet kecske
méti Katona- és Miklós tele
pén. 

A kör hagyományaihoz hí
ven minden évben részt vesz a 
kertbarátok helyi, a megyei és 
országos kiállításán. Szep
tember közepén Kiskunhala
son mutatkozott be eredmé
nyesen a szüreti napokkal 
egybekötött termékkiállításon. 
Szeptember végén rendezték 
az Országos Borversenyt 
Szekszárdon, ahol a kör öt 
borral szerepelt és egy ezüst 
és kettő bronz érmet nyert. 

Az évzáró közgyűlésen a 
számadáson kívül meghatá
rozták az 1989. évi rendez-

Astabilizáclo és a hintaló 
~pu, én inkább egy hintatqvat szeretnék.,; 

o mondta ezt az ötéves Attil;:s nevü fiam, amikor he
ted1f(.én ajándékokkal köszöntq~ük a névJ1apján~ . 
Na, mondtam magamban - az ·egyébkénfeddig 
szeré:ny ajándéko~kal megeJége~ő -, Kicsim, te 
is jókor akarszvalami mást. Most izgulhatok hét
fŐig, hogyahintalónak fölemelik-e az árát. Eljött 
a hétfő, s amilyen hamar csak tudtam elolvastam 
az újságol, és ekkor egy óriási kő esett le a szí-

' Vemtől, nem emelték az. árát! Ilyen apróságokat 
emeltek csak mint a tej, a kenyér, a vaj, a cukor 
meg sok .egyéb máSi de hát init számít ez, mikor 
a gyerek hintalovat akar. Nosza, futás a játék
boltba megvenni a kért ajándékQt. Visszafelé mát 
nem futottam. $zámoltam és számoltam, hogyha 
ide 'fizetek, meg oda fizetek, akkor e~nyi meg 
ennyi marad. Nagyon sajnálom kisfiam, nem tu
dommegvenni, amit nag~on szeretnél. Még az is 

. lehet; hogy az "apróságokra" sem mindig fog 
ezut.án jutni,. {",dOd ebb~n a nehéz· gazJ;lasági 
helYzetben ai' áremelések szükségesek, és 
nagyon kevés.pénzünk marad. Ugyemeg.~rted? 
A válasz két legordülő könnycsepp voltt . o· 

Ö még nemértené, talán egy pár év múly~ i$Jen. 
hogy nem vigasztalásul teszemf mikor ait mon .. 
dom: "Anyám, én nem ilyen lovat alalrtalJl~~r 

K6r~si ~tsf\1ál1~ V+d7", 

Hó végén már csak hó van · 

vényprogramot, melyben a 
tagságot érdeklő előadások, 
helyszíni gyakorlati bemutató 
és Csátalján a lugas uborka 
termesztés és a trágyagilíszta 
telepen a humusztermelés 
megtekintése szerepel. A tag
ság döntése alapján ez év feb
ruár végén is megrendezik a 
minden évben sikeres Kertba
rát-bálat. 

A tízéves kertbarát kör tag
sága egyöntetűen úgy érté
kelte az éves munkát, hogy az 
induláskor meghatározott cél
kitűzést: "Az alsóvárosi kiskert 
tulajdonosok szakmai képzett
ségét emelni" 1988. évben is 
teljesítették. 

Az új esztendőre is bizalmat 
szavaztak a kör vezetőségé
nek és továbbra is 5 FVhó tag
díjat szabtak meg ügyviteli 
költségekre. 

Füzes István, a kör titkára 

"Jó 
munkához 
idő 
kell" 

Egy esztendeje dol
goznak a soltvadkerti 
takarékszövetkezet 
kiskunhalasi kirendelt
ségének Kossuth utcai 
új irodaépület átalakí
tásán. Többekben fo
galmazódott meg a 
kérdés: Mikor költözik 
a szövetkezet új helyé
re? 

Aki válaszol: Kolozs
vári Lajosné kirendelt
ségvezető. 

- Való igaz, hogya 
korábbi TÜZÉP minta
terem megvásárlása
kor azzal számoltunk, 
hogy még 1988-ban 
ide költözünk át, azon
ban más a tervezés és 
más a valóság. Az épí
tőipari kivitelezést a 
soltvadkerti szövetke
zet vállalta el, ezek a 
munkák az év végére 
készültek el. Az eredeti 
átadási határidő a múlt 
év vége volt, azonban 
a belső burkolati, be
rendezési munkákra 
több cégtől kértünk 
árajánlatot, mi végül is 
a legolcsóbbat fogad
tuk el. [gy ezeket a 
munkákat soltvadkerti 
kisiparos végzi el. 
Amint a közmondásból 
is kiderül: a jó munká
hoz idő kell. Igy pontos 
átadási határidőt nem 
merek mondani, re
méljük, tavasz végéig 
átköltözhetünk a Kos
suth utcai új helyünkre. 

- Végezetül enged
jen meg egy kérdést: 
mennyibe kerül az át
alakítás? 

- Úgy 6-7 millió fo
rint közötti összegbe. 

Horváth Róbert 
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Nem igaz a Kórházi rém történe t 
Nem gondoltam, hogy egy

szer még "rémtörténet" cáfo
lásába fogok. Most sem ten
ném, ha a Halasi Tükör 1988. 
december 9-i számában Há
mori Zoltán tollából Kórházi 
rém történet szenzációt ígérő 
címmel az osztályunkat érintő 
cikk nem jelenik meg. 

A dokumentumokkal igazol
ható történet a következő : 

1988. szeptember 4-én va
sárnap O óra 30 perckor a beteg 
körzeti orvosi ügyeleten jelent 
meg, ahol megvizsgálták, in
jekciós kezelésben részesítet
ték, diétás tanáccsal és gyógy
szerrel ellátták, visszarendel
ték. Miután panaszai nem 
szűntek, ugyanezen a napon a 
délelőtti órákban ismét a kör
zeti ügyeletre tért vissza, ahol 
újra megvizsgálták, és a kór
ház központi ambulanciáján 
keresztül belgyógyászati osz
tályra felvételét intézték el. A 
beteg felvétele saját kérésére 
13 óra 30 perckor történt meg. 

Felvételét követően EKG
val egybekötött orvosi vizsgá
lat történt, tájékoztatást kapott 
a betegségéről és a kezelés 
módjáról, betegségének meg
felelő módon sürgősségi labo
ratóriumi vizsgálatok kérése 
mellett infúziós kezelésben ré
szesült. Az éjszakát viszony
lag jól töltötte. Másnap, szep
tember 5-én (hétfőn) ultrahang 

vizsgálattal igazolást nyert 
epekövessége. A lelet birtoká
ban sebészi consiliumot kér
tünk, mely a belgyógyász ja
vaslatával egyetértésben mű
téti megoldást ajánlott. 

A belgyógyászati osztályról 
szeptember 6-án (kedden) a 
beteget sebészeti osztályra 
helyeztük át. Az idézett cikk 
megállapítását elfogadni nem 
tudjuk, mert: a beteget senki 
sem tévesztette össze a már 4 
nappal előbb elhunyt 84 éves 
Sanyi bácsival. A vacsorát 
(nem tálcán) ugyanaz a 2 nő
vér osztotta, akik a beteg ada
tait is felvették, és a kórlapon 
rögzítették (még az orvosi 
vizsgálat előtt) . 

Az infúziós kezelés a va
csora ideje előtt befejeződött. 
Nem történt tehát a "tévedés" 
felismerésekor az infúzió "Ie
kapcsolása" és "fehér köpe
nyes küldöttség" sem zavarta 
a beteg nyugalmát. Másnap, 
tervezetten történt meg az ult
rahang vizsgálata, és ennek 
leletével, igazolt epeköves
séggel kértünk sebészi consili
umot műtéti megoldás eldön
tésére. A beteg még ezt a nap
ját és éjszakáját is beIosztá
lyon töltötte. A felvételét kö
vető 3. napon helyeztük át se
bészeti osztályra, a műtét el
végzésére. Örülünk, hogy a 
műtét jól sikerült, és a beteg jól 

van. Kommentár viszont van, 
mivel nem történt semmiféle 
személycsere. A beteg utóla
gos meghallgatása során sem 
derült ki, mi késztette valótlan 
adatok szolgáltatására. Saj
náljuk, hogy az Újságíró a 
szenzációs sztori megírása 
előtt nem tájékozódott, az in
formációt nem ellenőrizte le, 
ami tudomásunk szerint köte
lessége lett volna. Reméljük, 
hogy az "igaz" fogalma alatt 
csak ez az egyetlen cikk tartal
mazott valótlan állításokat, 
mert ellenkező esetben elkép
zelhetjük a közvélemény "tájé
koztatását", s annak következ
ményeit. 

Dr. Kindllmre 
I. sz. Belgyógyászati Osztály 
osztályvezető főorvosa. 

Az ügy kapcsán megjegyez
zük, s az érintett kórházi dol
gozóktól ezúton kérünk elné
zést. A szerz6 abban a hi
szemben írta glosszáját, hogy 
a beteg hiteles történetet adott 
e16. Mint kés6bb kiderült ez 
nem egészen így van, s6t 
egyáltalán nem így van. Infor
mátorunk azóta is ragaszkodik 
az eredeti történetéhez. Vajon 
miért? Talán azért mert mégis
csak így történt, csak nem ké
pes bizonyítani igazát? Talán 
azért, mert a kórházról rosszat 
mondani divat Halason ? Talán 
azért, mert az újságíró el6tt 
kiszínezzük a történeteinket? 
Akárhogy is van, a felel6sség 
a miénk. 

FÁKLYA FILMSzfNHÁZ 
Január 20-án 4, 6 és 8 órakor: Nászéj

szaka kisértetekkel (amerikai) . 
21-én 4 órakor: Fantasztikus labirintus 

(amerikai), 6 és 8 órakor: Nászéjszaka 
kisértetekkel (amerikai). 

22-én 4 órakor: Fantasztikus labirintus 
(amerikai), 6 és 8 órakor: Háborús játé
kok (amerikai). 

23-24-én 4, 6 és 8 órakor: Háborús já
tékok (amerikai). 

25-27-én 4, 6 és 8 órakor: Az évszá
zad csütörtökig tart (magyar) . 

28-29-én 4, 6 és 8 órakor: A Nílus 
gyöngye (amerikai). 

30-31-én 4, 6 és 8 órakor: A birodalom 
védelme (angol) . 

Február l-én 4, 6 és 8 órakor: Becéző 
szavak (amerikai). 

2-3-án 4, ö és 8 órakor: Fehér-feketé
ben (amerikai). 

GÓZON ISTVÁN 
MŰVELÓDÉSIKÖZPONT 

Január 20-án 17 órakor: 817·es klub. 
Népi kismesterségek. 20 órakor: Diszkó. 

21-én 17 órakor: Magányosok Klubja. 
20 órakor: Diszkó. 

24-én 19 órakor: Forrás Új Tükör Klub. 
Vetélkedő . 20 órakor: Diszkó. 

26-án 19 órakor: Pódiumjátékok. Bér· 
letes előadássorozat. "Valami kis szere
lem". Szegedi Erika és Lukács Sándor 
e lőadóestje. 

27-én 17 órakor: 817-es klub. Az arc és 
a lélek szépségei. Kozmetikai tanács
adás fiataloknak. 20 órakor: Diszkó. 

APRÓHIRDETÉS 
Naposcsibe, kacsa, liba 

megrendelhet6 korlátlan 
mennyiségben. Kiskunhalas, 
Kertváros Nemzetőr u. 14. 

* 
A Halasi Ruhaipari Kisszö

vetkezet DIVATHAzA külön
leges áruválasztékkal várja 
vásárlóit, Árpád u. 5. sz. alatt. 

* 
Eladó a Kilián Gy. u_ 84/1. 

sz. lakás. 

MEGTÁMADTAK EGY TAXIST 
A városban eddig nem látott bűncselekmény történt 

1989. január 7-én délután tizennégy óra tájban. 
M. Sándor 15 éves és Balogh Attila 21 éves büntetett 

elóéletű kiskunhalasi lakosok a taxiállomáson várakoz
tak. Jött is egy krémszínű autó. A vezetőjét arra kérték, 
hogy vigye el őket a Baki kastélyhoz. Elindultak. Félúton 
közölték a jármű vezetőjével, hogy nem mennek el a meg
jelölt úücélig, csak a temető bejáratáig. Amikor a gép
jármű megállt, akkor a hátsó ülésen helyet foglaló Ba
logh, a sofőrnek átfogta a nyakát és szorongatni kezdte. 
Társa erre kiugrott a vezető melletti ülésről, átszaladt a 
kocsi túloldalára. Az. ajtót kinyitotta, és megpróbálta ki
rángatni a megrémült férfit az autóból. A támadók a heves 

védekezés láttán végülis elálltak szándékuktól és elsza
ladtak. A személyleírásoknak, az ellenőrzéseknek kö
szönhetően a rendőrség példás gyorsasággal elfogta a 
támadókat. Kiderült a kihallgatás során, hogy ismerőssel 
találkoztak, ugyanis a tettesek már 1988 nyarától gépko
csifeltöréseket. lopásokat követtek el. Most közfeladatot 
ellátó személy elleni erőszak büntette miatt vonják őket 
felelősségre - a legfőbb ügyész állásfoglalása szerint -
szigorral. Sajnos e bűncselekmény kapcsán túl gyorsan 
vagyunk kénytelenek felidézni a tragikus fehérvári taxIs
gyilkosságot. Ez sarkall bennünket arra, hogyelvárjuk a 
törvény szigorát, és minden ilyen esemény tárgyalásán a 
soronkivüliséget. - KAIS -

SAROKBA SZORíTVA 

A 22-637 nem válaszol ... 
1988. őszén , még zöld lombokat tépázott a 

hirtelen támadt szél, amikor a tolólapos mar
koló az utolsó melegedő faházat törte-zúzta, 
hogy azután végiggyalulva a volt DUTÉP 
építési területét, ahol korábban a raktárhá
zak álltak, eldübörögjön ... Végleg. Utolsó
ként. 

Ennek immár jónéhány hónapja, azóta a 
naptár 1989-re fordult, és az építővállalatot 
kezdjük kiheverni. 

De hogy miért nem sikerül ez teljes egé
szében? Emlékként, feledékenységből , más 
szándékkal-e, de visszahagyott egy ütött-ko
pott kétkerekű lakókocsifélét a Bocskai út vé
gén, melyet körülkerített betonvasból ké
szült, kockás ra hegesztett kerítéselemekkel. 
Nem egy szép látvány. Ebben a kocsiban őr
zik a korábban ezen a helyen állt faelemes 
irodaház lelkét, a telefont. A 22-637 számra 
"hallgató", élő készüléket. 

Ez a vonal a nap bármely szakában hívha
tó, kicsöng, de nincs emberi lény, aki feIven
né. 

Az új lakótelepeken 30 ezer forintos be
lépő mellett is még hónapokig kell várni egy 
állomásra. Telefongondjaink vannak. A Kos
suth I. lakótelepi telefonigénylők kis hánya
dát tudta csak a posta kielégíteni .. . 

Itt pedig hosszú hónapok óta áll kihaszná
latlanul egy telefonvonal. A cégnek költséget 
jelent, a postának pedig nem hozza azt a be
vételt, amit más üzemelő, használt állomás 
jelent. 

A postaműszaknak nincs hatásköre eljárni 
az ilyen használaton kívül álló, oktalanul bir
tokban tartott vonal felszámolására, haszno
sítására? Mert a 22-637 DUTÉP vonal hóna
pok óta nem válaszol. 

H.J. 

Sportműsor 
(február 3-ig) 

Tenisz 
Január 21 ., 8 óra és ja

nuár 22. , 8_30 óra, ÁMK vá
rosi sportcsarnoka: III. 
ÁM K-Kupa amatőr férfi 
(16-40 éves korig) tenisz
verseny. 

Január 29_, 8 óra, ÁMK 
városi sportcsarnoka: II. 
Halas-Kupa öregfiúk (40 év 
felettiek számára) tenisz
verseny. 
Szabadidösport 

Január 24.,31.,19 óra, 
ÁMK városi sportcsarnoka: 
Mini-foci döntő 1., illetve II. 
fordulója. 
Képzés 

Február 2., 15 óra, Juri
novlts Miklós Úttörőház: 
sport játék-mesterek talál· 
kozója. 

Vass Katalin 

.28.-án 16. órakor, Magányosok Klubja. 
Kozos mOZllatogatas. 20 órakor: Diszkó. 

30-án 17.30 órakor: Német nyelvtan
folyam, 19 órakor: Szabás-varrás tanfo
lyam. 

31-én 15 órakor: Számítógépes tanfo
lyam gyerekeknek. 17 órakor angol 
nyelvtanfolyam. 19 órakor: Forrás Új Tü
kör Klub. Humán 10\likai tréning és szá
mltógépes bemutato a Medicor Medorg 
Rt. képviselőivel. 

Február l-én 15 órakor: Számítógé
pes tanfolyam gyerekeknek. 

2-án 19 órakor: Kondicionáló torna. 
3-án 17 órakor: 817-es klub. Farsangi 

mulatságok. 

ÁLTALÁNOS 
MŰVELÖOÉSIKÖZPONT 

Január 20-án 18 órakor: Vallástörté
neti szabadegyetem. A szerzetesrendek 
története, magyarországi rendek. Elő
adó: dr. Lukács László, a Vigilia főszer
kesztője. 

21-22-én 8 órától: AMK Kupa amatőr 
teniszverseny. 
. 23-án 18 órakor: Szilády Aron Népfő
Iskola. Magánszemélyek vállalkozási le
hetőségei , új tulaidonosi formák. Előadó: 
Sándor Miklós, az APEH megyei igazga
tÓJa. 

24-én 19 órakor: Minifoci bajnokság. 
. 26-án 19 órakor: "Miért hagy tuk. hogy 
Igy legyen ... " Illés Lajos újra a szinpa
~~~Ió~endég : Bontovics Kati és Varga 

29-én 8 órakor: Halas Kupa. Öregfiú k 
teniszversenye. 

30-án 18 órakor: H. Kovács Benedek 
zongoraestje . 

31-én 19 órakor: Minifoci bajnokság. 
Február 3-án 15 órakor: Pajtás-bérlet. 

Cs.engőszó . Muzsay András gyermek
musora. 

JURINOVITS MIKLÓS ÚTTÖRÓHÁZ 
Január 21-én 14 órakor: Alkossunk! 

Ékszerek farsangra. 
23-án 15.30 órakor: Könyvről - köny

vért. Irodalmi rejtvényműsorfelsőtagoza
tosoknak. 

25-én 14.30 órakor: Hivatása olajmér
nök. Pályaválasztási beszélgetés. 

26-án 15.30 órakor: Beszélni nehéz. 
Nyelvtanfolyam vetélkedő. 

28-án 14 órakor: Mesemozi. 
Február 2-án 15 órakor: Játékmeste· 

rek találkozója. 

HELYÖRSÉGI KLUB 
Január 23-án 18 órakor: Az ötödik pe

csét (magyar film). 
28-án 19 órakor: Pótszilveszter. A mű

sorban fellépnek: Aradszky László, Bon
tovics Kati, Madarász Katalin , Gál Gabri
ella, Szikora Jen6, Halász László. 

30-án 18 órakor: Az aranyember (ma
gyarfilm). 

OLAJBÁNY ÁSZ KLUB 
Január 28-án 19 órakor: Táncház. 

Fellépnek a szegedi Patka-Banda és a 
Halas együttes. 

VÁROSI KÖNYVTÁR 
A Halasi Téka előadássorozatában 

1989. január 26-án 18 órakor Nagy Sze
der István okleveles épitészmérnök tart 
előadás!: ,,75 éves a központi iskola épü
lete. 1913. és 1919. között történI... " 
cimmel. A témával kapcsolatos kiállitás 
megtekinthető 17 órától. 

1989. január 27-én 15 órakor É. Szabó 
Márta várja a halasi Cimbora tagiait a 
könyvtárban. 

II H íR T Ü li Ö R JI 
Segélykoncert. A Városi Vöröskereszt és a halasi 

amatőr rockzenészek nagyszabású segélykoncertet 
rendeznek az örmény földrengéskárosultak megse
gítésére. A koncerten két népszerű vendég is fellép : 
Nagy Feró, a hajdani "ricsés" és D. Nagy Lajos, a Bi
kini együttesből, a halasi rockrajongók régi kedves 
ismerőse . A belépőjegy (ára 80 forint) megvásárlá
sával azok is kifejezhetik támogatásukat, akik a kon
certen nem kívánnak részt venni. A rendezvény feb
ruár 6-án 18 órakor lesz az ÁMK-ban. 

*** Látogatóban. A közelmúltban Kalocsára látogat-
tak a Szilády Áron Népfőiskola hallgatói. Az érseki 
könyvtár és kincstár megtekintése után Dankó 
László érsek személyesen is fogadta a csoportot. 

*** Tanfolyamok indulnak. Január 30. és február 8. 
között a következő tanfolyamokra vár jelentkezőket 
a Gózon István Művelődési Központ: kondicionáló 
torna, német és angol nyelvi (kezdőknek, haladók
nak), gyermekek részére angoltanfolyam, virágköté
szet, számítógép, varró- és jógatanfolyam. Érdek
lődni lehet a 22-350 telefonszámon. 

*** Teke. Az elmúlt héten fejeződött be a "Halas 12" 
kétfordulós tekeverseny. Az amatőr és igazolt ver
senyzők összecsapása az alábbi eredményt hozta: 
1. Perényi Rezső 881 fával, 2. Hideg József 860 fá
val, 3. Csanádi István 857 fával. A verseny meglepe
tése, hogy az esélyesnek kikiáltott Zádori Attila csak 
a 10. helyen végzett. 
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