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Levonulóban az influenzajárvány 
- Volt-e Halason inffuen

zajárvány, és ha igen, hogy 
áll a helyzet napjainkban? 
- kérdeztem dr. Kövecs 
Gyu/a kórházigazgató 160r
vostól. 

- Vatt , 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 illeli , az egyébként 
szokásoshoz képeSI no
vemberben 3100-zal emel
kedett a táppénzes napok 
száma, ez decemberben 

GANZ: 

114 
milliós 
üzlet 

Különbözö Ifpusu 
csavarkompresszorok 
közela gyártásár61 kö
tött megéllapodési a 
Ganz Kiskunhalasi Gép
gyár Vállalat egy hol
land (Gr8$so) céggel. A 
nemrég alárrt szerződés 
értelmében : HollandIá
ban k6sz0lnü majd a 
berendezések blokkjai, 
kelzvetlen tartozékai, 
Halason a komplett 
szekrények és azok ele
mel. Az alkatrészek ex
port-Import azálHtását a 
TECHNOIMPEX banya-
1ftja. A felek megegyez
tett abban ls, hogya Ma
gyaroraz6gan össze
szerelt kompresszoro
kat - a szocialista orszá.. 
gOk, Illetve s harmadik 
világ placan - a TECH
NOIMPEX-en keresztül 
- a Ganz értékesl1l. Még 
a Grasso atlal el6állított 
késztermékekre a hol
land partner keres pia
cot. 

Mint Gldal J8noll, a 
Ganz múazakllgazgató
helyettese elmondta, a 
megállapodás öt évre 
szól, de tjrgyalasok 
folynak arr61, hogy mle
l6bb vegye,vátlalat ala
kuljon a két üzem rész
vételével. Az elOzetes 
tervek szerint (mintegy 
114 millió forint érték
ben) még az Idén lega
lább azaz, JövOre már 
kétsúz darab magyar
holland kooperácl6ban 
gyártott kompresszor 
készOl el a halasi gyár 
üz-emcsamokalban. 

K. P. 

kétezer körül mozgott, a ja
nuári szám pedig ezerre 
esen le. Februárra az influ
enzajárvány "árhatóan lel
iesen megszúnik. Kiadtuk 
a körzeti orvosoknak, hogy 
az ilyen panasszal érkező· 
kel 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 szökötllázzal pá
rosul. A v írus elsősorban 
az iskolás koru gyermeke
ket és a 2~5 év közötti 
generáció! támadta meg, 
az idósebbekre kevésbé 
volt jellemző a megbetege-

dés. Sok gyermek őszinte 
bánatára a téli szünetben 
estek át a betegségen több 
százan. Ami örvendetes, 
hogy bár a betegséggel ne
hány alkalommal szövőd
mény is járt, de ebból 
eredő haláleselünk nem 
volt. Az. enyhe idő kedve
zett a továbbterjedésnek, s 
az éwégi 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. 

Szoboravató 
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 együttmü
ködés l kapcsolat pedig tíz éves multra 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 kisfiut ábrá
zoló mészk6flgura. 

A mult héten minden külsőség nélkül a termel6-
szövetkezetben felavatták a szobrot, mely ezentul a 
eabó tanyai Ozemegység diszeként az épület elötti 
kertben látható. 

Kép-szöveg: Horváth Róbert 

Elmentek az építők 
Több, mint másfél évtizeddel ezeldtt ér

keztek városunkba. Akkor még nagyon 
vártuk óket, mert keffett az egészséges és 
komfortos lakás, amit 6k a házgyárak in
tenzív múk()dése következtében össze
szerel/ek. Orültünk érkezesüknek, hiszen 
kezük nyomán elkészült lak6telepeinken 
egy nagyközségnyi lakás, s egészséges 
lakáshoz jutott több ezer család. Orültünk 
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 Mven benne volt alakásaink 
árában, s azt ugye egyszer már mi kifizet
tük. 

A j()v6 régészelis ónJlhetnek majd, ha 
felfedezik ásatásaik során azt a sok csap
telepe/ és egyéb szerelvényt, amelye/ se
lej/esnek ítélve az épft6k jobbnak láttak 
inkább elásni, mini megfele/68n páros/tva 
fe/haszná/ni. 

Az otthonfoglalás boldog idiffjét azon
ban meg-megzavarta a rosszul illeszked6 
ablaknyflásokon áttrilfázó szél, a cse
peg6 csap, vagy a keffóképpen nem il
lesztett és rögzitett lefolyócs6MI laká
sunkat elárasztó háztartási iszap. Ilyen
kor bizony nagyon haragud(unk az épf
/6kre. 

Haragudlunk ugyanakkor az épit6kre, 
amikor azt tapasztaltuk, hogyaraktárb61 
kivéte/ezett. s a munkaterületeken fel 
nem használt anyagokat saját zsabükre 
értékesftették. 

És most mégis bánatosak vagyunk. 
hogy elmen/ek az épít61c, mert a sok-sok 
otthonra váró fiatalnak kellene még a la
kás. Bánatos a sarki fúszeres is, hiszen 
az italok értékesítéséMI származó jóve
delme jelen/65en megcsappant, amióta 
elmentek az éplt6k, hiszen 61f voltak a 
legmegbízhatóbb vev6i. Megtisztuft a 
Bem, Bocskai és Bundzsák István utca 
k6rnyéke. Eltúntek a felvonulási épületek, 
8 belonkevero üzem, a rengeteg anyag. 

Haragudtunk akkor is, amikor kezünk
ben maradt a kifincs, s egy kisebb szelf6z
tetés k()ve/keztében levált a tapéta, vagy 
amikor a kef/6képpen nem szigetelt 
mennyezeten keresztül 65zi e56 áztatta 
az OTP-hitelre vásárolt, s még ki sem fi· 
ze/ett bútoraink kárpit jál. 

Orültünk viszont az újonnan épült hA· 
zak k()zótt burjánzó gazban meg/alált, 
már-már elveszettnek hitt gyermekünk
nek, valamint az ott felejtett, vagy oda el
dugott (?!) sok hasznos építési anyagnak. 
Lelkiismeretfurdalásunk nem vo/t, hogya 
talált dolgokat a talál/ tárgyak osztályára 

Mostanában csendesebbek a reggelek 
errefelé. Elmentek az éplt6k, a DUTÉP 
befejezte a kiskunhalasi fakásépítéseket. 

Reméljük fÓvidesen visszatérnek sok· 
kal szervezettebb munkával és /elkiisme
retesebb hozzáállással. 

Viszontfátásra éplt6k. 
,,-s -n~ 

A Magyar Demokrata Fórum 
halasi csoportjának felhívása 

,Onl 
bizalmallansági 
Indítvány Kiskunhalas uj tanécselnökének 

megvélaszt6sa kÖzOgy. Ezért a 
Magyar Demokrata Fórum kiskun
halasi tagjai és támogatói kérik és 
igénylik, hogy a HNF VároSi Biwn· 
$liga törvényes )agai és kötelezett· 
ségei teljes ftése sorén az uj va· 
Lasztójogi alk4lpzelés&k szellemére 
is te'\lntette! vegye figyelembe a 
következ611et. 

1. Az. uj eln6k személy6re vo
natkozó iaYlllatokat a legszéle
sebb k6rb6l- bele6rtve a Y611sz
tOpolg6rokatl. - szerezze ba. 

2. Vegye figyelembe, hogyel
nöki lunkcloval, nem tanácstag 
II megblzhltO. 

3. A ;eltIltak a v6roslakoss6ga 
e16t! I.mertassék elképzelései
kat, tervelket. 

4. A tan'c.tagok a választ6s 
el6tt k6t"l6tt kl I lakosság véle
ményél.. 

A valasztással kapcsolatos 816-
kész lló munkllhoz lelajánljuk se
gflSégOnket. 

A Magyar Demokrat. Fórum 
Klskun,..,..1 ClOpOIfja éa tN. 
k/.kun,..I .. 1 polgárok. 64 .Iá'
rli. 

Dr. Vilonya Balázs, a HNF városi 
bizollsé.gának titkára tájékoztatta 
szBf1<eszlóségOnket, hogyavaros; 
néplrontbizottság január l&i Olé
sén a tanácselnCIkvalasztá.s íigyé
ben az I lébbI áná.sfoglalast hozta: 

A néplronlblzott86g egyetért 
az MSZMP é. a varoal tan6ca ve
zet'~ JavaslatávII , - ligye
lemmel az MDF felhlvbtlban 
fogtaitaluli, - , nogy a tanácsva.. 
las.ztálOklg Y6ro.1 tan6cseln6k 
v61Isztti"ra, Illetve megblz6. 
"ra na k8fiiIJ6n lOr. 

Ezt Indokolja, hogy - bér 

még dOnlés nincs - feltehel6&n 
ez 6v m6sodlk lel6ben, de legké
lőbb 1990 iunlusálg lOr kerul e 
tanécsvalalztasokra. Ezért - mI
vel az 1989. hl tervet II elfo
gldJa II.bN6r 15-ltlnksOlés
dluerU, nogy e r6vld lcIős.zakra 
IZ Ogyek folysmslOll6g1 6rde
k6ben I tanécstOrv6ny 54. §-a (1) 
beke.zo.. a. pont jI IIIpl6n a tI
n6cseln6khelyette.llIis .. ell te
nkleln6k1 '.Iadatolo:lt. 

Ez esetben a tank.v61.szta.. 
sokn" 6rv6ny •• 01het - a ,.;te
hel6en addig elfogad6sra ker'Olő 
-uj dleszt6logl10rv6ny azon el
véré .. , miszerint a tln6c. el...o.
Ut a véro. v"aszttilra Jogo.ult 
éllampolgérll v6Ia.s.z.6k meg, 
kOzvetlen., titko, v""zt6s ke
rel4Iben. 

Igy uOkÁgtelen a k0i"6bbl el
kapzalésekkal eUentétbefl - fl· 
gyelemmel I Hal .. 1 Hirek 1988. 
december 2Un megjelent KI le
het a tan6caalnOk? clmO cikk
ben foglaltakra la - }el610 bizott. 
86g megv6laszt6 .. és a nép
Irontblzottlág lelOlésének el6-
te rlesztése I •. 

A népfrontblzoll"g IeIhatal
mIUl 6. kOtalezl mk6r" arra, 
hogy I soron következő lana· 
c.Olésen 11116,loglalá" l I 'an
tlek szerlntl,merte.ae. 

~yeUlik: A nlpfrontbJ. 
zotta/lgl OllNfl klpvlseltatta 
mag4t uo MOF helyi clOpOlfja ls. 
A nlpfrontblzotta4g állásfog. 
Uuval kapcaola't»n k/fogáat 
namem./t. 

Ebben az Ogyben • végs6 uót 
• r.tJnJár/ tamlcaOUs mondja 
maJd/d. 

A KUNEP V8f1alat ve
zet6Uf1e a ktJzelmún
ban Józan mmWl,", 
kéulte" e gazdMkodá 
azOk... .. ,.".,.. 
11ft v~ltozt.,...,róI. 

V8ltoztatnl kl,,~"'" 8z 

érdftfllts4gl, a vllla~ 
z8.' •• WlZfItHI m6tJ.. 
u.twlcMt. 

TM/ntette' arre, hogy 
ezek e módosfthok 
alllpja/ban I/~ltozt.tJ8k 
tMg e I/8I1alatot, Csapó 
Istv8n Igezgaró szava-
z8.r. kérte a V."a/a" 
Tan8c.or. A V811a/atl Ta
MClInak arról kellett 
d6ntert/e, hogy e"o
gadJ. ""9y .turnltJa az 
IiJ v8t1ahrtl .t",,/ég/8t •• 
prog,."mot. MiWlI ez eiu
"s/tAs "f1yben a wtZa
tHI elk~eléNk elve
t"'t la ~."., • ez 
'e14, egy bIzeimatlan
Ug/ Indltv*,nyal, ezért 
Csapó l.tv8n Igazgató 
6nmag8val uembtm bI
ulm/ .ul/ad.t kMt A 
V~'lalatl T~ • pr0g
ramot fIIfOgadIa. e a bl
zalmI szavaDa fH'" 
nrw: 15 ",.,,.,,., 3 el
/ene. 

- NJId/-

- J 



2. OLVA!. 

Öregfiúk, fiatalos irammal 
Első alkalommal. de hagyo

m.anyteremtó szándékkal 
rendeztek volt tanítványai, ba· 
r.atai labdarúgó teremtomát a 
sikeres edző. Virág István em· 
lékére. 

Emléket éllrtva annak az ön· 
zellen, kiemelkedő sportmun· 
kál végző edzÓnek. aki elérte, 
hogy "fiai" eredményes NB III 
vonalbeli szereplését köve· 
tOen az NB U·ben is dobogón 
végezzenek. jó hlrt, dicsősé· 
get szerezve városunknak. A 
Mestert - Igy szÓIl\Olták játé· 
kosai - ötször töntették ki ed· 
zői pályafutása során. Miután 
beteg~e mia" kénytelen volt 
felhagym az edz6sködéssel, 
dédelgetett .almát -Ioglalkozni 
a lak6te!epi srácokkal - sze
rette volna megval6sítani, erre 
azonban már nem jutott ideje. 

A r6la elnevezen emlékver· 
senyen a m.1sfél Mzeclclel 
ezelónl tanftványaiból két csa· 
palra tell a létszámból. Az. egy' 
kori ellenfelek közul pedig a 
Kiskunfélegyházi Vasas, a 

iéne'l.ta'l.á'l. 
'I.',,"\a 

Néhany vllagel.O.égre 
büszkék vagyunk, de saJ· 
no. a kOIOnbözO negaUv 
"eredményekM ezt beár
nyékolJák. 

Magyarországon a há· 
u •• 'gok egyharmada 
végl6dlk val .... 1. MI lehet 
ennek al oka? Önzé., 
amely a mal tár.adalml és 
g81d.aágl helyzetben álta
I'no. tulajdonaagp VIII, a 
gyen98 10r6- 41. alblrnal
kodó képe.ség, a pálya
keld6 fiatalok anyagi hely· 
lete, a laU.vlszonyok 's 
kl tudná sorolni.,. 

A ma/fialalok egy réu. 
nagyon magabUIo •. Ugy 
tartj'k magukról, mindent 
tudnak ahhoz, hogy csalli· 
dol alapItsanak, Rj kell eb
rednlOk azonban, hogy el 
nem Igy van. A másik réteg 
belit ja, hogy mit nem tud, 
de nem meri kérGelni. 
vagy nlnea klt6i kérdelnIe, 
Eluton ertesltJuk sz ilJu 
hba sokat, Vitamint a fia· 
lal házasulandókat, hogya 
Családi Intélel és a Csa· 
lédaegllO KOlpont létre
houa a Féuekrakók Klub
jét. 

A klub eta6dlegea célja a 
válasz éa lan6esadá., de 
emellett számos haunos 
bemutatóvel, kiállitásui, 
vldeo-müaorrel és kWr· 
dekü Információval állunk 
II érGekl6d6k rendelkea
&ére. ~ el6adásokal helyi 
es országos Ilakemberek 
foglák tartani. Nehány cim 
a kinIIlaIból: KI mit csinál· 
jon a hanart'.ban? Mit ell
gedlOnk meg: a gyerek nek? 
Egyke] Van új a ~szel~ 
alatt1 A hálalságkOt's 
logl k6vetelményel és k6-
vetkelmeny.l. Terhesgoll
dozb, .port, káros uen· 
vetHtlyek. Etekre és sok 
más kérdésre, Utelyre 
ueretne a klub válalzt ad· 
nl. EtenkivOI egé.nége. 
tlletmódot serkent6 termé
kek, e.kOvóhOl menyasz· 
uonyl ruhtIk, gyermekne
veléahel bébl'letek bemu· 
latójálterveuGk. 

A réuleles programot 
piaUllainkon olvalhatjik. 
Az ela6 Oauej6veteI1989. 
mirclus 6-an, hétf6n 17 
órakor lesz, azt követ6en 
minden hónap el.6 hétfó 
délután. Klub helye: Csa· 
ládsagitO KlSlpont (Barne
vii husbolt mellett), 

Halla Zollán 

Soltvadkerti TE és a János· 
halma állított ki csapatol, 
Szenzációként hatott az első 
mérkőzés legelső gólja, ame
lyet a rendezőbizottság által 
meghivott Bundzsák Dezs6 
kUldött a lélpályár61 a hosszú 
sarokba. AHalasról elszárma· 
zott sokszoros válogatott -
akirÓl senki nem akarta elhin
ni, hogy hatvanéves, - lövése 
nagyereju és káprázatos volt. 
Jobban megtervezni sem le· 
hetett volna, édesapja emlék· 
versenyén a kékek, azaz a 
MEDOSZ U. második gÓIját Vi
rág István lőtte. 

A gy6lelem a viszonylag lia
talabb generáció! felvonultató 
soltvadkertieknek jött OSsze, A 
halasi MEOOSZ I·es csapata 
a dobogó harmadik lépcsőjére 
szorult az ezüstérmes }ános· 
halmi csapat mögött. A leg· 
sportszeriibb csapat elisme
rést a láthatóan jól összeszo
kott Kiskunfélegyházi Vasas 
érdemelte ki negyedik helye
zéséveI párhuzamosan. Otö-

VIRÁG ISTVÁN ,,\l~88 

A hajdani MEDOSZ-osok két csapattal vettek résZI a tor
nán. Az 'UÓ sorban, Jobbról az ötödik: Bundzsák Oezs6. 

dlkként a helybeli MEDQSZ II. 
csapata végzett, Két vadkerti: 
Bozorádi Tibor a legjobb }tIté
kos, ouchai Pál a legeredmé
nyesebb góllövő különdl}tlt ve-

FoIÓ: Farkas Tibor 

hette át özvegy Virág István· 
nétól. A legjobb kapus meg. 
lisztelő cimet Szabó Mihály 
érte el a MEDOSZ I. csapalá· 
ból. 

Vass Katalin 

Cicciolina Halason, 
farsangi bál 1500-ért. .. 

Az Általános Muvel6dési Központ idei els6 
jelentős rendezvénye könnyuzenei program, 
január 26·án tlz év után újra szlnpadon kO
szönthetjük a legendás Illés együttesvezet6jét, 
Illés Lajost, aki barátaival , Bontovics Katival és 
Varga Mlk/óssal .Miért hagytuk. hogy így le· 
gyen~ eimmel mutatkozik be a halasi közön· 
ségnek, 

A tavalyi, nagy indulatokat kivalt6 ÁMK bál· 
nak is lesz folytalása. Bár a múvelódési kÖl' 
pont munkatársai el6ször úgy gondollák. hogy 
Idén nem rendezik meg, mert a tavalyi is jelen· 
16s veszteséggel zárul\, dacára a nyolcszáz 10-
rintos belépönek. Mivel azonban már most $o

kan érdekl6dnek, hogy mikor lesz, sót vidékről 
ls van jegyigénylés, úgy határoztak: t 989·ben 
is megrendezIk a larsangl bélt Idén önköltségi 
áron lart}ák meg. ez pedig a belépők. drágulá· 
sával jár együtt. Egy belépö ára 1500 lorint 
lesz. A bál február t8·án 20 órakor kezdődik és 
hajnali 4 óráig tart majd, Hagyományosan a 
Bácshus BO-Iéle hideg konyhai készítménye és 
a Kiskunhalasi ÁUami Gazdaság italkollekciója 
vár}a a vendégeket s egésl éjjel a Bergendi 

Február lO·én este 21 órakor igazi szenzá· 
ciót láthaInak a színpadon. Az. erotikus show' 
musor sztárvendége ClCCioIma és haz:lgazdá}a 
Zalatnay Sarolta, Rajtuk kivOl nyugatnémel 
láncosnók, néger lestépitók body building be
mutatÓja színesiti a programot, S amennyiben 
addig megjelenik Zalatnay uj könyve Ck:cioli· 
náról, ez is kapható lesz. dedikálással egybe· 
kötve. sza/onzenekarmuzsikál. H. R. 

Elkészült az illemhely 
Lapunkban már több alka

lommal foglalkoztunk a régen 
várt városi nyilvános illemhely 
tervével. A KUNtP tervel is 
készitett egy földbe süllyesz
tett, korszerü illemhely kialak/· 
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 
késlittetett, mely szerényebb 
Igényekkel. de a rendeltetés
nek megfelelő, esztétikus, a 
környezetbe illő épUle"el gaz
dagltja mostantól városunkat. 

Felkerestűk Szefezsán Já
nosi, a tanács Kommunális 
Költségvetési Üzemének mu
szaki vezetójét, aki készség· 
gel válaszolt kérdéseinkre. 

- A Kossuth utca és 8 Ber· 
csényi utca sarkán elkészült új 
városi illemhelynek ki volt a 
tervez6je? 

- Vig Ern6 tervezte, a Kom· 
munális Üzem mérnöke. 

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

- Kereken egymillió forintba. 
- Mi/yen szolgáltatásokkal 

rendelkezik? 
- Konvektoros gázfútés biz· 

tosltja a megfelelő hőmérsék· 
letet, a mosdókban hideg·me
leg loIyóvíz. töríllköző , szap-

A környezetbe 1116 épűlet a varosi nyilvános illemhely uj, 
fabur1l:olatu létesitménye. 

pan, a térségben teljes szagta· 
lanilás. Még a múlt év novem
ber kÖlepén megtörtént a mu· 
szaki átadás, melynek során a 
hivatalos szervek semmilyen 
kifogást nem emeltek. 

- Atlagosan hány f6 vett 
részt az építéSben? 

- Tizenöl-nusz f6 közötti 
létszámmal dolgoztunk. Eb· 
ben az épitóipari és a szak· 
ipari szerel6 részleg is benne 
van. 

- Ki fogla üzemeltetni az il· 
lemhelyet? 

- Ezt még nem döntöttOk el. 
Lehet, hogya Kommunális 

Üzem, de lehet, hogy szerzO
déses Ozemeltetésre fogjuk 
bérbe adni. 

- Mennyi lesz a használati 
dlj? 

- Még ezt sem döntöttúk el, 
mivel ez attól is függ, hogy ml· 
Iyen lesz az ülemeltetés mód· 
Ja. 

- Mikor helyezik üzembe 8 
régen várllétesftményt? 

- Elvileg }anuár IB-án már 
üzembe lehetne helyezni, de a 
tényleges indulás attól függ, 
hogy miként dOnt a tanács. 

Kép-szöveg: 
Lévay Kálmán 
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Az emlékoszlop "előéletében" 
volt bai ... 

Be kell vaJ1anom tIsztes
séggel, hogy hiba csúszott 
be a korábban .Hová került 
az emlékoszlop" e/mu Irá· 
somba, már ami a eimét ille· 
ti. Kérdést tettem lel, pedig a 
válasz a szövegben világo· 
san benne van : a relorma· 
tus temetóben 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. hany tarsadalmi 
napot, munkaórát áldoztak 
fel a munkásőrOt< arra, hogy 
a keceli úti. történelmileg hl· 
teles tetthelyen kialakuljon a 
mártrrok emlékparkja, Ott. 
ahol klvégeztéfl: Oket. Ez va· 
lóban Igy helyes is. Azóta is 
a halasi munkásőrO+< a gaz· 
dai, gondozói ennek a leni· 
letnek. nem kis áldozatho· 
zatal mellett. 

No de miért is került sor a 
városban álló, emlékláblás 
obeliszk lebootasára? Tele· 
lonbeszélgetést folytattam 
Gál Mihályhalasi munkás6r· 
parancsnokkal. aki az 
alábbiakat közölte a lebon· 
tásról: 

- Furcsa és szerintem ke· 

gyeletet s6rl6 szituáció ala· 
kult ki az emlékmúvel kap
csolatosan. A ha/asiak 
nagyon jól tudják, hogy az 
az obeliszk, melyre koráb
ban, nagy hirtelen feler6s/· 
tették a hat 19-es mártir ne· 
vét tartalmazó márványtáb· 
lát, a horthysta id6bó1 szár· 
mazó országzászlótartó 
épftmény volt. Nagyon ke· 
gyeletromboló érzés lehe' 
rett a hozzátartozóknak, de 
a k(jz(jnség jó részének is, 
hogya mártfrok tábláját arra 
a falra akasztva lássák, 
mely az óket elpusztitó, Dl· 
dóz6 rendszer idejében 
egészen eltér6 célt SZOlgáit. 
Az obeliszken 1év/5 táblát le
szereItDk. Egy másik táblát 
pedig a kivégzés helyén fel· 
állitott uj emlékszoborra tet
tDnk. A város természete
sen nem mondott le arról, 
hogy itt benn is legyen egy 
képletesen kialakított és rá
juk emlékeztet6 szoborléte
sftmény. 

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

HarmosJen6 

Becsü letből ieles 
Borbély Józsefné rokkant 

szociális gondozottat az in· 
tézet kocsi ján azért hozták 
Kiskunhalasra a napokban, 
hogy szemüvegét kicserél
hesse. Ha máI itt volt, férjé
vel együtt unokája kózelg6 
esküv6jére ajBndékot is vá
sárolt. Mivel a beteg asszony 
a szokatlan izgalmaktó/ és 
igénybevételt61 érthet6en ef
fáradt, jólesett a pihenés a 
f6tér egyik padjAn. 

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

pénzzel együtt e/6kenJlt, 
Tooént ugyanis, hogy Ko

vács István Kiskunhalas Ar
pád u. 21. alatti lakos aIra 
járt, látta a gazdátlan táskát, 
majd annak rendje, módja 
szerint bevitte a tanácsra, a 
talált tálgyak ügyintéz6jé
hez. Igy Borbély J6zsefné hi
ánytalanul visszakapta el
vesztett ing6ságát. A becsü
letes megtalál6nak szemé· 
Iyesen nem tudta megkö
szönni emberséges cse/eke· 
detét. Mivel a köszön6 sza· 
vak a N6k Lapja ez évi elsó 
számában is napvilágot lát· 
tak, Kovács István jó példá· 
ján keresztül városunk is pi. 
ros pontot kapott az ország 
nyilvánossága elótt. 

Kósz6njük Kovács István. 
H,R. 

Döntöttek 
a tanulmánYi segélyről 

A művelődési osztály ál· 
tal meghirdetett Kiss Ist· 
vánné alap(tvány tanulmá· 
nyi segélyére 56 érvényes 
pályázat érkezett. A pályá
zatok elbfrálására társa
dalmi bizottság ült össze. A 
bizottság környezeltanul
mányra a felsőfokon tanu· 
16, 4 ,5 vagy ennél ;abb ta· 
nulmányi eredményű pá· 
Iyázókat emelte ki. Közülük 
is Mohay Józsefet, a sze· 
gedi Szentgyörgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem 
ötödéves hallgat6ját talál-

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

Mohay Józsell966. 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 pannonhalm i Bencés 
Gimnáziumban folytatta. 
Mindkét helyen jeles ered· 
ménnyel. Legutóbbi félévi 
átlageredménye: 4 ,5 és 5 
volt. 
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MES TEREK- MESTERSÉGEK Kistermelők számadása 
A kárpitos 

Ma már szinte minden la
kásban meglaláljuk a kárpito
zott búlorokal. Igaz, ezeket 
már a gyáripar készíti, mert a 
kárpitos kisiparos szakma is 
kihaló szakmák közé lanozik. 

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

Felkerestük ót Vörösmarty 
utcai műhelyében. 

- 1909-ben születtem Kis
kunhalason. A családban öten 
voltunk testvérek, de már csak 
hárman maradtunk életben. 
E::desapám Rozs/nszki András 
nemcsak a kárpitos szakmát 
művelte, hanem amellett még 
kitanulta a rokon szakmákat, 
melyek nélkül akkoriban nem 
tudott volna megélnI. Igy ko
csifényezó, cimleslO, sól nyer
ges is voll. 

- Itt Halason tartam elemi
be. majd ezután belraltak a 
gimnáziumba. de 011 nem so
káig bírtam ki. A pap feIpof0-
zott, mert mezitláb mentem a 
templomba. Hát mibe mehet
tem votna, ha nem voltcip6m? 
Nagyon igazságtalannak érez
tem a pofonokat, ezért meg
lógtam az iskOlából. Ezután 
édesapám beiratott az inasis
kOlába, hogy tanuljam ki a kár
pitos szakmát. Három évig jár
tam oda - az iskOla a mai 
Szuts József iskola helyén 
volt. anlt6m, ruHI - Péter 
nagyon értette a szakmáját. A 
gyakOl1atot édesapám mühe
tyében végeztem, aki szigo
ruan vigyázott arra, hogy a 
szakma minden cslnját-blnjál 
kitanutjam. 

- Mikor tette le 8 segédvizs
gál? 

- 1922-ben segéclvizsgáz
tam Halason_ Először János
halmára mentem dolgOZni, 
ahOl nagy sikerem voll, mert 
egy hét alatt 500 kOfonál ke
restem. Ez igen nagy pénz 
volt. ~desanyám azzal utasi
totta el a pénzt, hogy ezt te ke
rested fiam , ez a tiéd . Ezt 
ugyan nem ;61 teile, mert ne-

kern még nem volt érzékem a 
pénzhez. EI is kártyázIam be
I6le j6cskám, de a többib61téli
kabátot kellett vennem. Ezu
tán Budapesten, Jánoshalmán 
majd Kiskunmajsán dolgoz
tam. 

- Milyen emléke maradt az 
édesapjánáJ végzert munkáról? 

- Csak a legfontosabbal 
emlilem: amíg édesapámmal 
vásárra jártunk, mindig tőlünk 
vették a kárpitozott bútor1, és 
csak akkor vellek a többi mes
tertől, ha a miénk már elfo
gyott. Ebból sokat tanultam. 
Megtanullam, hogy csak kí
váló min6ségu árut szabad 
készíteni, mert ez sohasem 
marad a nyakunkOfl. 

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

- A lényeg röviden : székek, 
fotelek. rekamiék, egyszóval 
ük5 és fekvő bútorok rugalmas, 
letszetős felülettel való beborJ
tása_ Ehhez megfelek5 techno
lógia szükséges. Ek5szÖf a ru· 
gók alapját kell elkészíteni. A 
hevedere ket kartácsszeggel, 
megfelelO elosztásban és vá
szonszOvés technikájával kell 
elhelyezni a kereten. Ezekre a 
hevederekre vagy gurtnlkra 
kerülnek a jó minóségü acélru
gók. Ezek öttól kilenc karikáig 
terjedő méretüek lehetnek. 
Fontos, hogya rug6kat ne be
csavarással, hanem rávarrás
sal rögzllsék, mert ez a jó mi· 

Ami a őség 
[ából kimarAdt 

Szokallan (Iéli) látvány
ban lehel része annak, aki 
mostanában végig sétál a 
Szegedi út (a megszünt 
vasúti átjár6tól a felü ljáróig 
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 nemesftési eljá
rás kísérlete miatt maradt 
el, hanem gondatlanság
ból. 

*** Pár hónappal ezelőtt be-
szélgettünk Vanyiska Já
nosnévaI, az Egyesített 

Szociális Intézmény igaz
gat6nójével - többek kö
zött- arról, hogy a szűkös 
költségvetésükből adó
dóan gondot jelent lakóik 
megfelelő szintű ellátása. 
Ime a beszélgetés egy rö
vid részlete : ~- Zöldség és 
gyümölcsféle a drágaság
ból következÓ8n 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. Külsó segitséget- a 
vállalatok beszűkülő lehe
tőségei miatt - alig ka
punk." 

K. P. 

Rozsinszkl Gyula 
munka közben 

nóség leltétele. A nagyipar ma 
már a rugók helyett az epedat 
használja, meri ezt gyorsab
ban és kisebb költséggel lehet 
felszerelni. Az olcsóbb bútorok 
szivaccsal készOlnek, persze 
nem valódi, hanem müanyag 
szivaccsal. 

- Mi a legnehezebb ebben a 
szakmában? 

- A legnehezebb az esztéti
kai igények klelégltése. Per
sze a tartósság ls rendkivül 
fontos, de mégsem el a vá
lasztás alapja, hanem a tet
szetósség. A vevOtl többsége 
a huzat színét, mintáját nézi és 
nem azt, hogy va}on ez a bUlor 
mennyi ideig fog tarlani. 

- Milyen rokon szakmákat 
kellett megismerni egy kárpi
tosnak? 

- A bútorok lényezését, fló
derelésél. Hogy mi a fl6dere
zés? Ha nincs megfelelő ne
mes faanyag, akkor a nemes 
faléleségek erezetét utánozva 
valósaghü erezést lehel fes
teni és a felületet lakkozva 
olyan hatást lehet elérni, 
mintha dió, mahagóni vagy 
egyéb nemes la lenne. 

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

ka. Szerelem a szakmámal és 
szfvesen csinálom. Emel1ett 
nagyon szeretek az unokáim
mal játslani. Hat unokám és 
egy déclunokám van. 

Lévay Kálmán 

1988. december 13-án tar
tolla évzáró kÖlgyülésél az al
sóvárosi Szathmáry Sándor 
Ker1barál Kör. A számadásnál 
kitünt, hogya 138 tag dereka
san küszködött a szárazság
gal. TeruletOk nagy része ~ha
Iasi homok". A vízellátásban 
azonban segftettek a keceli úti 
volltéglagyári homokbánya te
rületen a fúrt kúl, a Sóstó 
északi részén az 1987. évben 
tel;esen saját erób61 épite" 
vltveletékhálózal. A tagok a 
tulajdonukban lévó területen 
4,5 hektáron sz6lót, 1,8 heklá· 
ron különféle gyümOk;söket, 2 
hektáron burgonyát és 13,7 
hektáron pedig zöldségféléket 
termesztettek . 

A mind szakszefÜbb munká
ban segfteltek a téli mezOgaz
dasági akadémia keretében a 
Zöldségtermelési Kutató Inté
zettól, a Szőlészeti és 8Ofá-

szati Kutató IntézeltOl és a 
helybeli mezOgazdasági szak
emberek elóadásai, a szóló és 
gyümölcsfa metszésl bemuta
tók, valamint a tanulmányi ki
rándulás a Szólészeti és Borá
szali Kutató Intézet kecske
méti Katona- és Miklós tele-
pén. 

A kór hagyományaihoz hl· 
ven minden évben résll vesz a 
kertbarátok helyi, a magyel és 
országos kiállilásán. Step
tember közepén Kiskunhala
son mutatkozott be eredmé
nyesen a szüreti napokkal 
egybe!<ötött termékkiálUtáson. 
Szeptember végén rendezték 
az Országos Borversenyt 
Szekszárdon, ahol a kör öl 
borral szerepelt és agy ezüst 
és kellő bronz érmet nyert. 

Az évzáró közgyűlésen a 
számadáson kivül meghatá
rollák az 1989. évi rendez-

A stabilizáció és a hintaló 
Apu, én inkabb egy hintalovat szeretnék ... 

mondta ezt az ötéves Attila nevű fiam, amikor he
tedikén ajándékokkal köszöntőttük a névnapjan, 
Na, mondtam magamban - az egyébként eddig 
szerény ajándékokkal megelégedó -, KIesim, Te 
is jókor akarsz valami m ást. Most izgulhatok hét· 
1óig, hogyahintalónak fölemelik-e az árát. Ellött 
a hétf6, s amilyen hamar csak tudtam elolvastam 
az újságOl, és ekkor egy óriási kő esett le a szl · 
vemr61, nem emelték 8Z arát! Ilyen apróságokat 
emellek csak mint a tej, a kenyér, a vaj, a cukor 
meg sok egyéb m as, de hat m it számit ez, mikor 
a gyerek hintalovat akar. N05za, futás a JéIék
boltba megvenn! a kért ajandékot. Visszafelé már 
nem futottam. $zámoltam és szamoltam, hogyha 
ide fizetek, meg oda fizetek, akkor ennyi meg 
ennyi marad. Nagyon sajnálom kisfiam, nem tu
dom megvenni. amit nagyon szeretnél. Még az is 
lehet, hogy az "apróságokra" sem mindig fog 
elután jutni. Tudod ebben a nehéz gazdasági 
helyzetben az áremelések szükségesek, és 
nagyon kevés pénzünk marad. Ugye megérted? 
A válasz két legördülő könnycsepp volt! 

O még nem értené. talán egy pár év múlva igen, 
hogy nem vigasztalásul teszem, mikor azt mon
dom: " Anyám, én nem Ilyen lovat akartam ... " 

K6r6sllstván 

Hó végén már csak hó van 

vényprogramot, melyben a 
tagságot érdeklO elóadások, 
hetyszfni gyakorlati bemutató 
és Csálalján a lugas uborka 
termesztés és atrágyaglliszta 
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 Ifzéves kertbarát kör tag
sága egyóntetüen Ugy érté
kelte az éves munkát, hogy az 
induláskOf meghatározott cél
kilüzést: _Az alsóvárosi kiskert 
tulajdonosok szakmai képzett· 
ségét emelni- 1988. évben is 
teljesftellék. 

Az új esztendóre is bizalmat 
szavaztak a kör vezelOségé
nek és továbbra is 5 Ft/hó tag
dljat szabtak meg Ogyviteli 
költségekre. 

Füzes István, a kör titkára 

"Jó 
munkához 
idő 
kell" 

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

Aki válaszol: Kolozs
vári Lajosné kirendelt
ségvezető. 

- Való i~az, hogy a 
korábbi TUZ!:P minta
terem megvásárlása
kor azzal számoltunk, 
hogy még 1988-ban 
ide költözünk át, azon
ban más a tervezés és 
más a valóság. Az épf
tőipari kivitelezést a 
soltvadkerti szövetke
zet vállalta el, ezek a 
munkák az év végére 
készültek el. Az eredeti 
átadási határid6 a múlt 
év vége volt, azonban 
a belső burkolati, be
rendezési munkákra 
több cégtöl kértünk 
árajánlatot, mi végül is 
a legolcs6bbat fogad
tuk el. Igy ezeket a 
munkákat soltvadkerti 
kisiparos végzi el. 
Amint a közmondásból 
is kiderül: a jó munká
hoz Idó kell. Igy pontos 
átadási határidőt nem 
merek mondani, re
méljOk, tavasz végéig 
átköltözhetünk a Kos
suth utcai új helyünkre. 

- Végezetül enged
jen meg egy kérdést: 
mennyibe kerűl az át
alakftás? 

- Úgy &-7 millió fo
rintközöni összegbe. 

Horváth Róbert 



, A KÓRHÁZ VALASZOL Kulturális ajánlat (február 3-ig) 

Nem igaz a Kórházi rém történet 
Nem gondoltam, hogy egy

szer még .rémlörténel" célo
lásába fogok. Most sem len
ném, ha a Halasi Tűkör 1988. 
december 9-I számában Há
mori ZOltán tollából KéKházi 
rem/Ménei szenzációt Igér6 
eimmel az osztályunkat érintő 
cikk nem jelenik meg. 

A dokumentumokkal ig8.201-
ható történet a következő: 

1988. szeptember 4-én va
sárnap O óra 30 perdmr a beteg 
körzeti orvosi Ogyeleten jelent 
meg, ahol megvizsgá1ták, in
Jekciós kezelésben részesltet
lék. diétás tanáccsal és gyógy
szerrel elláMk, visszarendel
Iék. Miután panaszai nem 
szűntek , ugyanezen a napon a 
délelőtti órákban Ismét a kör
zeti ügyeletre Iért vissza, ahol 
újra megvizsgállák, és a kór
ház központi ambulanciáján 
keresztUI bel9yógyaszati osz
tályra felvételét intézték el. A 
beteg felvétele saját kérésére 
13 óra 30 perckor történt meg. 

Felvételét követóen EKG
val egybekötött orvosi vizsgá
lat történt, tájékoztatást kapott 
a betegségéfÓl és a kezelés 
módjáról, betegségének meg
felel6 módon sürg6sségi labo
ratóriumi vizsgálatok kérése 
mellett infúziós kezelésben ré
szesOlt. Az éjszakát viszony
lag jól töltötte. Másnap, szep
tember 5-én (hétf6n) ultrahang 

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

A belgyógyászati osztályr61 
szeptember 6-án (kedden) a 
beteget sebészeti osztályra 
helyeztük át. Az idézett cikk 
megállapftását elfogadni nem 
tudjuk, mert: a beteget senki 
sem tévesztette össze a már 4 
nappal el6bb elhunyt 84 éves 
Sanyi bácsival. A vacsorát 
(nem tálcán) ugyanaz a 2 nő
vér osZ1otta, akik a beteg ada
tait is felvették, és a kMapon 
rögz(teMk (még az orvosi 
vizsgátat eI6tt). 

Az infUzi6s kezelés a va
csora ide}e elótt befe}ez6dött. 
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 kértOnk sebészi consili 
umot mútéti megoldás eldön
tésére. A beteg még ezt a nap
ját és éjszakáját is beIosztá
lyon tOltOtte. A felvételét kö
vetó 3. napon helyeztük át se
bészet] osztályra, a mUtét el
végzésére. OrutOnk, hogy a 
műlét jól sikerült, és a beteg jól 

van. Kommentár viszonl van, 
mivel nem történi semmiféle 
személycsere. A beteg utóla
gos meghallgatása során sem 
derült ki , mi késztette valótlan 
adalok szolgáltatására. Saj
náljuk, hogy az úlságlró a 
szenzációs sztori meg I rása 
előn nem tájékozódott, az in
formációt nem ellen6riZ1e 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 . té)é
koztatását", s annak következ
ményeit. 

Dr. Klndllmre 
I. sz. Belgyógyászati Osztály 
osztályvezető f60rvosa. 

Az Ogy kapcsán megjegyez
zük, s az érin/eff kórház; dol
gozók/ól ezúton kérünk elné
zést. A szerz6 abban a hi
szemben /rta glosszájá/, hogy 
a beteg hiteles tMénetet ado" 
eid. Mint kés6bb kiderült ez 
nem egészen Igy van, só/ 
egyáltalán nem Igy van. Infor
mátorunk azóta is ragaszkodik 
az eredeti tMénetáhez. Vajon 
miért? Talán szert mert mégis
csak ' f/Y tMént, csak nem ká
pes bIzony/tan/igazát? Talán 
szért, mert a kórházról rosszat 
mondani divat HalaSOf1? Talán 
azárt, mert az újságíró eI6" 
kisz/nezzuk a tlXténeteinket? 
Akárhogy is van, a felel6ss6g 
am/ánk. 

APRÓHIRDETÉS 
NapoKalbe, kacu, liba 

megrendtlhetó korlitllln 
mennyiségben. Kllkunhalas, 
Kertvi ros Nemzat6t U. 14. 

A tMlasl Ruh.~ KINZ6-
vetkezet OlVA THÁlA kOlón
leg" irurilllZlékkal rirJII 
viurlólt, A/pid u. 5. uo alatt. 

EIIdó I Klt"" Gy. u. WI. 
Sl.I,Ik' l. 

MEGTÁMADTAK EGY TAXIST 
A varosban eddig nem láloh bűncselekmény történt 

1189. "nuar 7-én déluten tizennégy 6ra tejban. 
M. Sándor 15 éves és Batogh Attila 21 éves bOnteteU 

el6éfetű kiskunhalasi lakosok a taw:iállomáson varakoz
lak. Jött ls egy krémszfnű aut6. A vezetOjét arra kérték, 
hogy vigye el öket a Sakl kastélyhoz. Elindultak. Félúton 
k6z6tték a jármü vezetöjével. hogy nem mennek el a meg
let6" úticélIg, csak a temetó bejáratáig. Amikor a gép
lérmü meg"lt, akkor a hátsó ülésen helyet foglaló Ba
logh, a soförnek átfogta a nyakat es szorongatni kezdte. 
Té .... erre kiugroU a vezetö melletti Olésr61, átszaladt a 
kocsi túloldalara. A2. ajtót kinyitoUa, és megpróbéita ki
réngatni a magrémOlt fértlt az autóból. A témadók a heves 

védekezés "Uén végülis eleIttak szandétcuktól és elsza
ladtak. A személylefrásoknalt, az ellen6rzéseknek k6-
szönhet6en a rendőrség példás gyorsasággal elfogta a 
támadókat. Kiderült a klhallgatas során, hogy ismer6ssel 
lalélkozlak, ugyanis a tehesek már 1988 nyarától gépko
csifeltörésekel, lopasokat köveUek el. Most k6zfeladatot 
ellató személy ellent er6szak bünteUe miaU vonjak öket 
felel6sségre - • legf6bb ügyéSZ állásfoglalása szerint -
szigorral. Sajnos e bűncselekmény kapcsán tOl gyorsan 
vagyunk kénytelenek felidézni a tragikus fehérvári tuls
gyilkosságot. Ez sarkall bennünket arra, hogyelvárJuk a 
törvény szigorát, és minden Ilyen esemény tárgyalásan a 
soronk(vüllségel _ KAIS -

SAROKBA SZORíTVA 

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

hirtelen támadt szél, amikor a tolólapos mar
koló az utolsó meleged6 faházat törte-zúzta, 
hogy azután végiggyalulva a volt DUTt::P 
épflés; területét, ahol korábban a raktárhá
zak álltak, etdübörögjön ... Végleg. Utolsó
ként. 

Ennek immár jónéhány hónapja, azóta a 
naptár 1989-re fordult, és az épít6vállalatot 
keZdjük kihevemi. 

De hogy miért nem sikerűl ez teljes egé
szében? Emlékként, feledékenységból , más 
szándékkal-e, de visszahagyott egy ütött-ko
pott kétkerekű lakókocsifélét a Bocskai út vé
gén, melyet körulkerltett betonvasból ké
szült, kockásra hegesztett kerítéselemekkel. 
Nem egy szép látvány. Ebben a kocsiban Óf
zik a korábban ezen a helyen átlt faelemes 
irodaház lelkét, a telefont. A 22-637 számra 
~hallgató" , él6 készüléket. 

Ez a vonal a nap bármely szakában hívha
tó, kicsling, de nincs emberi lény, aki felven-
o • . 

Az új lakótelepeken 30 ezer foríntos be
lépO mellett is még hónapokig kell várni egy 
állomásra. TelefongOndjaink vannak. A Kos
suth I. lakótelepi telelonigényl6k kis hánya
dát tudta csak a posta kielég Iteni. .. 

III pedig hosszú hónapok óta áll kihaszná
latlanul egy telefonvonal. A cégnek köllséget 
jeleni, a postának pedig nem hozza azt a be
vétett, amit más üzemelő, használt állomás 
jelent. 

A postaműszaknak nincs hatásköre et jámi 
az ilyen használaton kfvül álló, oktalanul bir
tokban tartott vonal felszámolására, haszno
sltására? Mert a 22-637 DUTt::P vonal hóna
pok óta nem válaszol. 

H. J . 

Sportműsor 
(február 3-ig) 

Tenisz 
Január 21., 8 óra és ja

nuár 22., 8.30 ó ra , Á MK vá
rosi sportcsarnoka: III . 
Á MK-Kupa amatőr férfi 
(16-40 éves korig) tenisz
verseny. 

Január 29., 8 óra , Á MK 
városi sportcsarnoka: II . 
Halas-Kupa öregfiuk (40 év 
felettiek számára) tenisz
verseny. 

SzabadidOsport 
Január 24., 31., 19 ó ra, 

Á MK városi sportcsarnoka : 
M ini-foci döntő I., ilietve II. 
fordu lója. 

Képzés 
Február 2 ., 15 ó ra , Juti

novits M iklós Únör6ház: 
sport játék-mesterek talál 
koz6ja. 

Vass Katalin 

JtJRlHOVlTS M1J(LOS ÜTTOROHÁZ 
Janu,," 21..., 14 0rak0!' : AJkosauNcl 

Ek.sze<ttk l.rsang,'1. 
23-M 15.30 ótakOI': KOnYVr6I _ kOny. 

vér1. IrodUnj '~~a_ .,.,.,.. 
2s-én 14.3OótakQr HiYeüsa oIt;n6r. 

nOk. Pilyav6luzlésl besz~. 
Z6-40n 15.30 OrIkOI': Beaztlni nehéz 

Ny&Iv!anloljoam ...:rtéJked6. 
2S-4tn 14 ótlll<or MeSemOZI 
FotIIn* 2""",1 5 OrM O!' Jiltkrneste

..... ~6jIo. 

HELYORSéGl KLUB 
Január ~ 18 órakOI': A7. OCOdik pe. 

eeét (magyar lilm) 
28-6n 19 ótakor: ~ter. A n-..l

lIOI'ban ~; Arad$llry L.6a.l1ó. 6on
_ Kali, u..ww Katalin. 661 GIIbfI. 
.... SliIwfI JtnO. HaI6S.Z 1..ászIO. 

3o-6n IS tnkor: k ~ (ma
gya, fi lm). 

OLAJBÁNYÁSZ KLUB 
..... u6r 28-M 19 órakor: T6nch6z. 

FeIIIpnek I R~ pau..,.8andiI ... ..... _. 
VÁROSI KOHYVTÁA 

A HatasI Télr. el6adássoroza1ábarr 
1989 januér 26-'" 18 ótakor Nagy Sz. 
det Isr:vion ~ jpl~ ~ 
~. _75 .... a kó2pOIIII lIkoIII áprl
IMe 1913 ft 111111 k626II lOr1ánI -
eimmel. A t ......... ~ 1IjlCIOIII1Of kWt 'lAs 
meg1eb'11hetc117 ótálÓl. 

1989.~r21"" 1!iótlll<or EO Szabó tol..,. v*'Jlr I t\aIaSi Crmbora r.gjaIt a ....,......, 

II H \ R T Ü K Ö R JI 
Segélykoncert. A Városi Vöröskereszt és a halasi 

amatór rockzenészek nagyszabású segélykoncertel 
rendeznek az örm ény föld rengéskárosullak megse
gftésére. A koncerten két népszenl vendég is fe llép : 
Nagy Feró, a hajdani " ricsés" és D. Nagy Lajos, a Bi
kini együtlesból , a halasi rockrajong6k régi kedves 
ismerőse . A belépójegy (ára 80 forint) megvásárlá
sával azok is kifejezhetik támogatásukat, akik a kon
certen ne m kIvánnak részt venni. A rendezvény feb
ruár 6-án 18 ó rakor lesz az Á MK-ban. 

* ** 
látogatóban. A közelmúltban Kalocsára látogat

tak a Szilády Áron NépfOiskola hallgat6i. Az érseki 
könyvtár és kincstár megtekinlése után Dankó 
Lászfóérsek személyesen is fogadl a a csoportot. 

*** 
Tanfolyamok Indulnak. J anuár 30. és február 8. 

között a következő tanfolyamokra vár jelentkezőket 
a Gózon István Művelődési Központ kondicionáló 
lorna, némel és angol nyelvi (kezdőknek, haladók
nak), gyermekek részére angoltanfolyam, virágköté
szei , számítógép , varró- és jóg atanfolyam . !::rdek
lódni lehet a 22-350 telefonszámon . 

*** 
Teke_ Az elmúlt héten fejezódött be a " Halas 12" 

kétfo rdulós tekeverseny. A z amatőr és igazolt ver
senyz6k összecsapása az alábbi e redményt hozta: 
1. Perényi Rezsó 681 fával, 2. Hideg József 860 fá
val , 3. Csanádi fstván857 fával. A verseny m eglepe
tése, hogy az esélyesnek kikiáltott Zádori Attila csak 
a 10. helyen végzett. 

&fala5iJ~ II 
A D61-B6r.:lr·Kiakun ~ VlzrTIÜ Válllollll . • Kisllunhalásl AtIami GazdaUg. 

a K/skunIIalasl BaromlileklolOOlO VitllIla\. a Klstwnl\elllli vOrös ~1Ober TR. 
I KilkuMalali VOtOs Szkt. TR. a KUNt:P KistwnlllrIl$J Ep ll&pari V.a:.taJ. 

• p.f"1)IrI Válllal KiSI<UnhaIIIi Gy ..... a ~ Városi T-*s lIIliI 
Sz~a"""~ 

A azerkeszl6btzonság .... zelÓ!8· FCIcII UjOI: 
Fe1e165 sz8l"keszloO Há..-l ZoIIán 

A sze<1ceaztóség elme 
6400 K~s. KOl:társIHrg u. 17 - TeIeIon 22·1« 

KlIdjI • KlskunhllHl Beo"""liIeIdoti/WO v...aat 
FeIet:lrs lUU): ForIláCI Péter rgIZgIIO 
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