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Télen igen sok fényes csillag látható, ezért a kezdő 
megfigyelő is könnyen tájékozódhat az égen. Az égbolt 
legkedveltebb konstellációja az Orion igen sok és látvá
nyos objektumot kínál az érdeklődők számára. Ezek 
közül is kiemelkedik a híres Orion-köd (M 42, NGC) mely 
kezdő és haladó észlelőnek egyaránt lenyűgöző lát
ványt nyújt. A köd születő csillagok bölcsője, sok forró 
fiatal csillagot tartalmaz. Kisebb 7x 50, 10x 50-es táv
csövek is nagyon részletdús képet adnak a ködről, 
nagyobb műszerekkel figyelve pedig egész finom szá
las szerkezetet, hihetetlenül gazdag képmezőt látha
tunk. A kép az Orion-ködöt ábrázolja. Készült 1989. ja
nuár 16-án 19.30 órakor Forte 21 Din 4,6 perces expozi
cióval, 210 (990 mm Newton távcsővel) a halasi csillag
vizsgáló\:)an. 

Balogh István 

Hogyan válnak egyszerű kérdések 
politikai tényezővé? 

Pedagógusok a pártszékházban 

Mintegy százhúsz pedagó
gus jött el január 17-én a párt
bizottság székházába, hogy 
találkozzon az első titkárral. 

Szabó Károly vitaindítójá
ban utalt arra, hogy az igény 
erre a találkozóra kölcsönös 
volt. Először is megköszönte a 
pedagógus párttagok bizal
mát, hogya megyei pb.-ba de
legálták. Rövid elemzést adott 
az ország belpolitikai helyzeté
ről , majd a városi pártbizottság 
soros feladatairól tett említést. 
Beszélt a város speciális 
gondjairól, a párttagság lét
számának csökkenéséről, a 
várható politikai küzdelmekről 
az ellenzéki csoportokkal, a 
KISZ és az ifjúság problémájá
ról, a nem utolsó sorban- te
kintettel a meghívottakra - az 
oktatáspol itika helyi kérdései
ről. 

A viszonylag kevés hozzá
szólás súlyos, megoldásra 
váró gondokat tárt fel, szá
mítva a pártbizottság támoga
tására. 

_Csóti György az idén 30 
éves zeneiskola tűrhetetlen 
helyzetéről, a mellőzöttség ér-

zéséről szólt, amit a város ve
zetése részéről tapasztalt. 
Helyzetük - mint mondta -
egyedülálló a megyében. Pél
dákat említett, hogy ha az aka
rat és igény találkozott ebben 
a városban, milyen gyors meg
oldások születtek (Szakma
közi épülete, Gyűjtemények 
háza stb.). Nem mindegy, 
hogy közel háromszáz növen
dékük milyen körülmények 
között tanul. Felvetését - hogy 
ők a párt bizottság épületében 
is szívesen dolgoznának, ha a 
helykihasználtság megen
gedné - nagy derültség fogad
ta. 

Sal/ay Sándor utalva a vita
indító által felvetett ifjúságpoli
tikai problémákra, emlékez
tette a hallgatóságot azokra a 
"szerencsétlen kormányintéz
kedésekre" , amelyek az ifjú
sági mozgalmakat irányító ne
velőktől még a kedvezménye
ket is megvonták. Felháboro
dását fejezte ki az új - nyersa
nyagnorma alapján rendezett 
- térítési díjak kapcsán, amely 
a családi pótlék kiegészíté
sére szánt 300 forintból csak a 

menzás gyerekeknél már 200 
forintot elvisz. 

Venczel Józsefelemző hoz
zászólásában példát hozott ar
ra, hogyan válhatnak egyszerű 
kérdések politikai problémává, 
ha nem nyernek megoldást. 
Másfél éwel ezelőtt vetette fel 
egy kertvárosi lakos 100-150 
bejáró kisgyerek közlekedési 
gondjait, azóta semmi intézke
dés nem történt. Reggelen
ként elhúznak mellettünk a 
vállalati buszok üresen vagy 
két-három dolgozójukkal. Egy
szerű dolog, mindennapos 
eset - mondta a hozzásZóló-, 
de közérzet javító vagy -rontó 
tényezővé válhat. Utalt az első 
titkár által eml ített várható poli
tikai küzdelmekre, s javasolta, 
fogja össze a pártbizottság, s 
párton belüli fórumként mű
ködtesse a városban ténylege
sen is aktívan politizáló fiatal 
értelmiségi nemzedéket. 

A felvetett problémák termé
szetesen nem voltak ismeret
lenek az első titkár előtt sem, 
de csokorba szed ve talán 
nagyobb súlyt kaptak az eddi
ginél. 

H.T. 

6yerak, vagy 
kit .Iszak? 

Költségvetési javaslat 
A v.rosbal1 ~ a hír: az 

IkaruSt6f eIboc9ájtják azokat 
• gyerekes anyékat, akik nem 
tudják vállalni a reggeli hat
óra. kezdéSt. 

Fethivtuk az emlitett gyár 
munkaOgyí osztályának veze
tőjét I..ázár Józsefet. A hir 
nem lepte meg: 

- Etleljedtletett ez er rém
hfr, ijQYanis az új mtlanyag 
üzembe keresünk munka
erőt. Egy kikOtésOnk van, er 
két múszak vállalása. Jelent
keztek ide gyer.el<es anyák is. 
aktk vállalták er nehéZSége
ket, de olyanok ls voltak, akik 
nem tudták volna iskolába, 
6Yod6bá, ~ -vinni a 
gyettket. TúdtII /(811, • lI'IIl8-
nyag 0ZIfl't~. csak 
~ I6tszémmellehet 
Oz.meltetni, eiért d6ntött0nk 
úgy, hogy ebben az üzem
részben ilyen munkavállaló
lC4Ill19m alkalmazunk, Külön
~ e\rnOndhatOrn, hogy a je
u.n~ fI\)YetIen dolgo_knak fel nem mondtunk 
.-rt, mert nem tud jámi rag

$4t most ls van 4-5 
eztr! 7.30-tóI 16 

A népgazdasági terv célkitű
zéseiben változatlan követel
mény a költségvetés egyensúlyi 
helyzetének javítása. Ez szük
ség essé teszi a belföldi felhasz
nálás mérséklésén belül a kö
zösségi felhasználás kismértékű 
növelését, a beruházások és a 
lakossági fogyasztás jelentős 
csökkentését. 

Ebből az alapvető célkitűzés
ből adódóan a tanácsok költség
vetési előirányzatai az előző 
éveknél szerényebb mértékben 
növekedhetnek. Igy a több éve 
felhalmozódott problémák ren
dezésére 1989. évben sem lehet 
vállalkozni. 

Kiskunhalason az 1989. évi 
költségvetés kiadási fő összege 
656,5 millió Ft, amely 105,2 mil
lió Ft-tal haladja meg az 1988. 
évi tervszámot. 

A kiadási lehetőséget megha
tározó bevételeket az 1 . sz. táb
lázat részletezi. Az emelkedés
bői 72,6 millió Ft a társadalom
biztosítási járulék növelésével 
függ össze. (10%-ról 43%-ra.) 
Enélkül az emelkedés 5,9%-os 
1988. évhez képest. Az összes 
kiadásból 595,1 millió Ft szüksé
ges a meglév6 intézményeink 
működtetésére, fenntartására. A 
tanács irányítása alá tartozó in
tézmények kiadási el6irányzatá
ban a kiadási főösszeg 6%-os 
bérfejlesztési lehetőséget tartal
maz. Az 1989. évi fogyasztói ár
változások ellentételezésére 7,2 
millió Ft-ot biztosítottak az 
egészségügyi, szociális, okta
tási és kulturális intézmények ré
szére. A biztosított pénzeszköz 
előreláthatólag nem nyújt fede
zetet a tervezett áremelkedések 
ellensúlyozására akiemelt intéz
ményeknél sem, ami kedvezőt
lenül befolyásolja az ellátás 
színvonalát. 

Az időskorú , szociális körül-

ményei alapján rászoruló lakos
ság rendszeres és rendkívüli se
gélyezésére, szociális étkezte
tésére, cukorbetegek támogatá
sára, a mozgássérültek üzema
nyag költségtérítésére 10,2 mil
lió Ft áll rendelkezésre. Az isko
láskorúak rendszeres nevelési 
segélyére és egyéb gyámügyi 
segélyezésre 1,9 millió Ft-ot ja
vasolunk felhasználni. Az állami 
lakások fenntartásának támoga
tására 4 millió Ft-ot biztosított a 
Megyei Tanács. 

1989. szeptember 1-től eggyel 
több tanulócsoportban kezdhe
tik meg tanulmányaikat a gimna
zisták. Ugyancsak 1-1 tanuló
csoport1al bővülhet a képzés a 
kereskedelmi és vendéglátóipari 
szakmunkásképzőben nappali 
és levelező tagozaton, és az 
egészségügyi szakiskolában . 
További 2 tanulócsoport1al nő a 
beiskolázási lehetőség az ipari 
szakmunkásképzés területén is. 

A kommunális feladatoknál to
vább nő a feszültség, mivel e te
rületen sem fejlesztésre nincs le
hetőség , sem az áremelések el
lensúlyozására nem kaptunk fe
dezetet. 

A 2. sz. táblázat tartalmazza a 
felújítási és a fejlesztési igénye
ket, melynek összege a felújítás
sai együtt 83,5-89,5 millió Ft, at
tól függően , hogyakertvárosi is
kolára 31 , illetve 37 millió Ft-ot 
kell-e majd kifizetni. Ezzel az 
igénnyel szemben a várható 
összes forrás 78,3 millió Ft. 

Tehát 11 ,2 millió Ft-tal több az 
igény, mint a pénzügyi lehető
ség. Figyelemmel a rendelke
zésre álló pénzügyi lehetősé
gekre, várjuk a lakosság segítő 
véleményét, javaslatát az 1989. 
évi fejlesztési és felújítási célki
tűzések reális meghatározásá
hoz. 

Bozár Ferencné 

1. sz. táblázat 

Kiskunhalas Város Tanácsának 1989. évi bevételei 
1000 Ft-ban 

Bevételek 

Működési bevétel 
lakossági adók 
Magánszem. jövedelemadója 

Szabályozott bevételek 

AIIami támogatás 

Előirányzat 

36525 
6025 

224163 

266713 

356161 

Szabályozott bevétel és állami támogatás együtt 622874 

~r- és díjbevétel 
Ut- és közmílfejlesztés hozzájárulás 
Lakásforgalom bevétele 
Telekhasználat és 19. v. dlj 
Különféle bevételek 
Atvett pénzeszközök 
Bankhitel 

Egyéb bevételek 

Egységes pénzalap bevétele összesen: 

13273 
500 

3000 
8000 
750 

01060 
6000 

33583 

656457 

2. sz. táblázat 

K i m U t a t á s az 1989. évi fejlesztési igényekről 
1000 Ft-ban 

Megnevezés 

Kertvárosi Alt. Isk. ép. I. ütem 
lakossági útépítések támogatása 

(1988. évi áthúzódó rész) 
Hiteltörlesztésre 
Szoc. lakásépítés támogatás és lakásmobllitás 
Szennyvízhálózat építő társulat támogatása 
Orvosi mílszer beszerzése 
Kertvárosi távbeszélő hál. kiépítése 
Keceli úti közvilágitás korszerűsítése 
Szociális otthon rekonstruk.-hoz kisajátítás 
Tanácstag' verseny díjára 
Sütőüzem új telephez gá%közmű kiépítés 
Bérhiány pótlására (a hiány 5O%-a) 
ÉGV üzlet igénybevételi díja visszatérítésére 

Fejlesztési igények összesen: 

Felúj ításllgény 

Szociális otthon 
Kórház sertéstele'p' építése 
Kórház épület felújftás 
IV. sz. bölcsőde gáz«ltése 

Felújítási igény összesen: 

Fejlesztési és felújitási igény összesen: 

Várható Igényelt Eredeti 
költségek céltámogal előirányzat 

37000 5500 25500 - 31500 

5500 
8500 

10400 
6000 
3480 
2000 
1000 

300 
400 
500 

1646 
510 

77236 

1070 

10400 

16970 

Várható 
költség 

6000 
500 

5159 
600 

12259 

119495 

Eredeti 

4430 
8500 

6000 
3480 
2000 
1000 

300 
400 
500 

1646 
510 

60266 

előirányzat 

6000 
500 

5159 
600 

12259 

72525 



2. OLDAL dfalaoiJ~ 

Újabb fejezet a halasi videóstúdió történetéről 
Mondhatni ilyen közel még 

sohasem álltunk a halasi vá
rosi televíziózás megvalósítá
sához. Ezen állítás akkor is 
igaz, ha valaki önfeledt opti
mizmusával akár holnapra te
szi a stúdió várva-várt üzembe 
helyezését, vagy más - az 
örökös borulátó - esetleg 1-2 
évre taksálja az indítást. 

Visszatekintés az első rész
re: 

Másfél éwel ezelőtt "Mi lesz 
veled videó stúdió?" címú írá
slinkban már tájékoztattuk ol
vasóinkat arról, hogy Kiskun
halas megnyerte a városi vi
deó stúdió kialakítására be
nyújtott pályázatát és a városi 
tanács ki fizette az egymillió fo
rintot. Aggodalmukat fejeztük 
ki amiatt: hogya berendezé
sek jó része rég megérkezett, 
ott porosodik az ÁMK-ban, de 
hasznosítására nem történtek 
konkrét lépések. Igy félő, a 
technika elavul mielőtt kipró
bálnák. 

Beláthatóan, két lényeges
nek látszó intézkedésről min
denképpen szólni kell. Az 
egyik : a stúdiót felköltöztették 
az úttörőház emeletére, ahol
nagyjából elfogadható - ki
szolgáló helyiségek is rendel
kezésre állnak. A másik: a Kis
kunhalasi Városi Tanács V. B. 
1988 októberi ülésén határo
zott a helyi tv-stúdió létrehozá
sáról. Egyben utasítja a múve
lődési osztályt a szükséges 
engedélyek beszerzésére, a 

Rémhírek 
és "roham" 

útlevél 
ügyben 

Háromszorosára nőtt ez út
levélkér6k száma 1988-ban 
Kiskunhalason. VBsmsnszki 
Károlya Városi Rendőrkapi
tánys'ág osztályvezetője el· 
mondta, hogy a kérelmaz6k 
hada egész évben intenziven 
foglalkoztatta az útieveleket 
kezelő dolgozókat. Különösen 
az év utolsó három hónapjá· 
ban .rohamozták" meg az ille-

I > tékes rendőri szervet. A CSÚCS 
decerl'lberben volt. Akkor 
négyezren kértek vllágútleve
let. A "roham" oka három rém
hir volt. Az egyik: HI89-ben 
négyszeresáre emelkedik ez 
útlevél ügyintézési költség, 
azaz az illeték. Másik: Ebben 
az évben csak színas fényké
peket fogadhat el a rend6rság. 
Harmadik: Fogyóban van az 
útlevél, aki tehát nem siet, fél 
évig is várhat majd a vllá916-
ráshoz szükséges keksz/nO 
könyvecskére. 

A rémhlreket cáfolva, ez 
osztályvezető elmondta, hogy 
ez 1988 január 1-én életbe 
lépö útlevél·rendelkezések ér
vényesek ebben az évben ls. A 
munka gyorsltását viszont te
lenleg ls két tényező zavaFJa. 
Nevezetesen az, hogy sokan 
kiutazásuk előtt egy-két héttel 
juttatják el a rend6rságre az 
útlevél kiállításához szüksé
ges okmányokat. (az előírás 
szerint a rendőrségnek 30 nap 
áll rendelkezásére ez útlevél 
kiállításához és postázás6-
hoz), és többen az ugyancsak 
el6irt 4x4·es, 2,5 cm fejnagy. 
ságú fényképtől eltér6 mére
tlleket csatolnak a kére/milk· 
höz. Az új útlevélrendelet be
vezetése óta minden munke
napon Qg~ tarta
nak a kapltány , mondta 
Vasrnanszkl Kár y. 

III Gazsó Béla 

személyi feltételek biztosítá
sában való közremúködésre. 
A V. B. javasolja a városi ta
nácsnak, a stúdió létesítésé
hez szükséges anyagi feltéte
lek biztosítását az 1989-es 
költségvetési keret terhére oly 
módon, hogya hiányzó 
összeg előteremtésére aV. B. 
gazdasági társulást hozzon 
létre. Határidő: 1989 április 30. 
Továbbá a Végrehajtó Bizott
ság megbízta az ÁMK-t a stú
dió létesítésével. Határidő : 
1989 június 30. 

A munkálatok állásáról Sze
merédi Lászlótól kértünk tájé
koztatást. 

- Úgy hallottuk, hogya stú
dióhoz - mind a mai napig -
nem érkezett meg az összes 
alkatrész. 

- Sajnos ez így igaz. A Mú
velődési Információs Intézet 
ez idáig nem szállította - töb
bek között - az egyik leglénye
gesebb alkatrészt, a képke
verő automatikát. Sőt, a most 
kézhez kapott levelükben arra 
inspirálnak, hogy én kaparjam 
össze hozzá a deviza-keretet, 
ami már szinte abszurd dolog. 

- On milyennek ítéli a mű
szaki színvonalat, milyen lesz 
várhatóan a kép? 

- Mivel - köztudottan - egy 
félprofesszionális Panasonic 
készülékről van szó, inkább én 
kérdezhetném: hogy mihez 
képest? 

co. Véleménye szerint, milyen 
feltételekkel működhet az ef-

féle helyi stúdió? pott kép és hang még így is 
- Tovább kell fejleszteni, alatta marad a tévében meg

ami elhasználódott pótolni, szokottnak. Legjobb esetben 
sok feltétellel. Elsősorban is csak egy másolattal lehet 
anyagi és személyi feltételei egyenértékú. 
vannak. - Megftélése szerint mennyi 

-Kikkel kívánja megoldani pénz kellene a hiányzó alkat-
ezt a feladatot? részek beszerzéséhez. ? 

_ Szakemberekkel. Emellett - A pillanatnyi árakat figye-
olyan vezető személyiséggellembe véve: mintegy 900 ezer 
(főszerkesztővel), akinek van forint. 
stílusa, kellő felelősségérzete. -Ha ezeket a kisegító mű
Csak profikkal szabad dolgoz- szereket valamilyen okból 
ni, mégpedig olyképpen, hogy nem sikerül megvásárolni, ak
ők neveljék ki az utánpótlást. kor is megkísérelhetó a mú-

- Felvettek már valakit (va- sor-sugárzás? 
lakiket) e munkára? - Talán igen. Nagy zöttye-

_ Most van folyamatban. nőkkel valamilyen kép produ-
_ Mikorra tervezik a stúdió kálható. Ezt azért merem mon

dani, mert Kőbányán már mű-
üzembe helyezését? ködik a miénkhez hasonló 

- Akár holnapra. Ha produ- (VHS rendszerú) komplett stú
kálják a kábelrendszert, a mú- dió _ viszonylag elfogadható
sort rögtön tudjuk sugározni. an. 
Legalább 10 órás kész anyag- Kovács Pál 
gal rendelkezünk. 

Herner Donát - az ÁMK 
technikusa - valamivel borulá
tóbb a gyors, sikeres indítást 
illetően. Aggodalmának fő 
oka, hogy a stúdió múszaki pa
raméterei nem garantálják a 
ma már elvárható - optimális
hang- és képminőséget. 

- Stúdiónk egy VHS rend
szerű amatőr technika -
mondja Herner Donát. - A jár
ható út a Super-VHS lenne, de 
hát erről a jelen helyzetben kár 
beszélni. Kisegítő berendezé
sekkel a meglévő egység is 
képes bizonyos jeleket to
vábbítani a szabadba, de a ka-

Az elmúlt hét csütörtökén 
tárgyalta a Városi Tanács 
Végrehajtó Bizottsága a vá
ros 1989. évi költségvetését. 
A város fejlesztési szükség· 
letei és pénzügyi lehetősé
gei között széles szakadék 
tátong. A vébé elé kerülő 
előterjesztés a városi tévé 
stúdióra egymillió forintot 
tervezett. Ezt az előirányza
tot a végrehajtó bizottság el
vetette, mint költséges és bi
zonytalan jövőjű beruhá
zást. A végső szót a februári 
tanácsülés fogja kimondani. 

A szerk. 

A bagolyvár még mindig áll 
Közel egy éve, hogy Balogh Sándornénáljár

tam és beszámoltam olvasóinknak nehéz hely
zetéről. Most arra voltam kíváncsi, vajon válto
zott-e valami azóta. A most 76 éves asszony jó 
egészségnek örvend és mint mondta, rendsze
resen kapja a szociális segélyt. 

A ház, melyben él, még mindig áll, nem dőlt 
össze. Az idő múlását a málló vakolat és a tetőn 
szaporodó cserép- és kátránydarabok mutat
ják. Vendéglátóm megismer és szívesen invitál 
befelé . A 3 x 3 m-es helyiségben meleg van és 
füst, a sparhelt ugyanis mindkettőt ontja magá
ból. A gerendák rovább már nem feketednek, 
füsttel telítődtek. A berendezés némileg kor
szerúsödött, mert az ágy fóliatakarót kapott, a 
tulajdonos új lavórt vásárolt. 

Beszélgetni kezdtünk. 
- Mi változott egy év alatt? 
- Nem sok, még élek. Havonta 2280 Ft-ot ad 

a Tanács és negyedévenként még ezer forin
tot. Bizony ez kevés a mostani árakhoz képest. 
Nem vagyok nagyigényú, ennek is örülök, amit 
kapok. 

- Ma vasárnap van, fózött-e? 
- Főztem bizonyalmalevest és libalábat pör-

költnek. Nagyon jó, én hidegen szeretem, 
gusztusos is meg jóízú is. Van még, megkíná
lom szívesen. 

-Egészsége? 
- Köszönöm, megvagyok, az orrom fáj, bel-

seje sebesedik, kenőcs amit írtak elfogyott, 
majd elmegyek a doktor úrhoz íratok másikat. 

- Napraforgót árul-e még? 
- Még nem váltottam ki az engedélyt, anélkül 

meg nem lehet árulni. Márciusban hajó idő lesz 
akkor kérem, csak most nincs rávalóm. 

Kifelé menet a ház mellett egy földbeásott 
putrit láttam. "Lakik itt valaki?" - kérdeztem 
vendéglátómat. 

- Hát persze a Józsi , csak most beteg. 
- Meglátogatjuk? 

Bekopogunk, rekedtes, köhögős férfi hang 
invitál befelé. Félhomály, dohszag és metsző 
hideg fogad . Kályha van, fa nincs. A 3x 3 m-es 
"lakás" mennyezete középen oszloppal alátá
masztva. igy tavaszig talán kibírja. A házi
gazda ruhástól fekszik az ágyban. Hováth Jó
zsef-nek hívják, 55 éves munkanélküli. Fek
szik, mert beteg, eltört egy oldalbordája, a látá
sával és a fülével is baj van. Rendszeres jöve
delme nincs. 

- Mentem én munkanélküli segélyt kérni, azt 
mondták, helyezkedjek el. Hova menjek 55 
éves vagyok, kinek köllök? Akármilyen keveset 
is, csak adnának. 

Utolsó munkahelye a Közútépítő Vállalat 
Kecskeméti Telepe. Onnan 1988. március 15-
én lépett ki. Pénze nincs, ma még nem evett. 
Állítólag nem is bír. 

Hazafelé azon gondolkodtam, hogy azok 
akik jövedelmükről csak annyit árulnak el , hogy 
60% -ot adóznak, tudják-e, hogy emberek ilyen 
megaiázó körülmények között élnek. 

Ladóczki István 

Bomba helyett riadó Min/foci 
Szerkesztőségünk azt az 

értesítést kapta, hogy az el
múlt hét kedd éjszakáján 
bombariadó volt a kiskun
halasi vasútvonalon. 

Egy ismeretlen telefonáló 
elváltoztatott, torz hangon 
közölte a forgalmi szolgálat
vezetővei, hogy "bombát 
helyeztem el a vasút Dél
egyháza és Kunszentmik
lós közötti szakaszán". A 
forgalmista azonnal értesí
tette a rendőrséget, akik ki
hív1ák a budapesti speciális 

csoportot. A MÁV "letapo
gató" szerelvényt küldött a 
jelzett szakaszra. A vizsgá
lat eredményeként kiderült, 
hogy bomba nincs. 

A rendőrség vizsgálatot 
folytat az ismeretlen tettes 
felkutatására. Az anyagi kár 
ugyan nem nagy, de súlyo
san veszélyezteti a bizton
ságos vasúti közlekedés 
iránti bizalmat itthon és kül
földön. Ennek az ostoba go
noszkodásnak sokan fizet
jük az árát. 

Az. eIe6 alkalommal Júirt v'roel 
minifocI baJnokságfll 15 caepet 
nev •• t. A NleJtiz6 mérk6Zé
sek decemberben zajlottak hé
rom, egyenk6nt 5-6a csoport
ban, két-két továbbjutóvlII. 

A mérk6óeek zöme lítvá
nyos,= szfnvolIII'ú, gólok-
ban ilii lábikot hozott. A 
d6nt t&tem kerasztbeyeré-
sek folyt6n sz utoIaó forduló 
elOtt még !légy caepet eeéIYee II 
~ 9y6za1emfll, SZZeI egYOtt 
IZ OfIIÜgoe bejnOkNgOn t6r-
1én6 ré8Zv .... fII. 

A balnokeíg 6/fáea II befejez6 
fordulÓ elOtt: • Fortullll 4 3-1 
58:248. 2.I-Flcek 4 3-1 52:35 8L 3. 
TEXCOOP 4 2 1 1 36:34 5, 4. f'lV 
Aréna 4 21136:365, 5. K60IaJ 4 
1-336:452,8. Genz4-428:11 O. 

Agól16Y6111t116/ceoportJa: 33: 
Tóth ""'oe (J-Flcekl. t7: K&eal 
Józatf (K6oIsü 22: GMI laolt 
cra.OGOp), 20: Liisl péter (For-
tullll). H.I. 
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Kiadó a pártház? 
Olvasom a városi 

pártbizottság informáci
ójában, hogy gondok 
vannak a bizottság 
1989. évi költségvetésé
veI. Csökkenő össze
gek, zsugorodó bevéte
lek, egyszóval az idén 
erre is kevesebb jut. Be
vétel növelésként "töre
kedni kell a pártházak ki
adására, bérletek útján". 
Eszembe jut egyik bará
tom javaslata. Szerinte 
hirdessük meg: a párt
ház alsó három szint je 
kiadó! De félre a tréfá
val! Komoly dolgok 
ezek. Mert nézzük csak, 
mi a helyzet máshol. Azt 
hiszem rövid időn belül a 
sok kiadó helyiség or
szágává válunk. A csal
hatatlan jelek szerint itt 
kiadó lesz minden. A 
művelődési intémények 
üresen kongó termei, a 
gyatrán kihasznált klub
helyiségek, de még a 
szakszervezeti székhá-

zak java is ... Persze ezt 
csakbizalmasan mon
dom. 

Tovább olvasva az in
formációt, érdekes dol
gokra bukkannok. Itt áll 
kereken, hogya kórház 
pártbizottsága megtár
gyalta: az egészségügy 
igen nehéz helyzetben 
van... munkafeltételek 
alacsony színvonalú
ak. .. kislégterű váróhe
lyiségek, túlzsúfolt rend
elők.. . "A pártbizottság 
javaslattal élt a kórház 
vezetése felé a túlzsú
foltság megszüntetésé
re." De a konkrét javas
latot szerényen elhall
gatja az információ. Pe
dig a kíváncsiság fur
dalja az oldalamat. 

Gyanítom a megoldás 
itt lóg a levegőben. Le
hetséges, hogy hamaro
san a pártházba me
gyünk szemészeti vizs
gálatra? 

Ferinez János 

A KÖNYVTÁRBAN 

Változatlanok a beiratkozási, 
háromszorosára emelkedtek 

a késedelmi díjak 
- Igaz-e a hír, miszerint 

a városi könyvtár az idén 
háromszorosára emelte a 
kölcsönzési idő lejárta után 
visszahozott könyvek után 
a késedelmi díjat? - kér
deztem Varga - Sabján 
Gyula igazgatótól. 

- A hír igaz, könyveink 
védelme, no meg a köl
csönzési fegyelem javítása 
késztetett bennünket erre a 
lépésre. Az évekkel ezelőtt 
megállapított büntető tari
fák ma már messze nem 
voltak célravezetőek . 

- Milyen a könyvtár gya
korlata e téren? 

- Három hétre kölcsö
nözhetnek olvasóink inté
zetünkből könyveket. Ha 
ez az idő lejárt, néhány hét 
türelmi idő után küldjük ki 
az első felszólítást. Az ek
kor visszahozott könyv 
után jelenleg 10 forint ké
sedelmi díjat kell a feledé
keny kölcsönzőnek befizet
nie. Aki így sem hozza be a 
könyvet, egy hónap múltán 
újabb írásos felhívást kap. 
Ha erre visszahozza az ol
vasnivalót, húsz forintot 
kell fizetnie. Akinél minded
dig nem volt foganatja a fel
hívásnak, újabb hónap 
múltán kiküldjük a harma
dik felszólítást is. Ezután 
39 forint a késedelmi díj . 
Van olyan is, aki egysze
rűen azt mondja, elvesz
tette a könyvet. Ilyenkor az 
újkori ár tízszereséig kér
hetjük az ellenértéket. Ter
mészetesen keresett 
könyvnél magasabb az 
ilyen ár. A határidők elmu
lasztását korábban nem 
vettük igazán komolyan, de 
mivel fokozatosan romlik e 
téren az olvasói morál, lép
nünk kellett. Egyébként 

csak a példa kedvéért em
lítem, hogy tavaly évvégén 
egy hónapban 4-500 forin
tot könyveltünk ilyen kése
delmi díj címén. 

- Sok feledékeny olva
sójuk van? 

- 4300 körüli az állandó 
felnőtt és 1380 a gyerl"Qek 
olvasói létszámunk. Ugy 
300-an lehetnek azok, akik 
rendszeresen csúsznak a 
határidővel, van akinél 
évek óta vannak kint köny
vek. Sok értelmiségi, peda
gógus, jogász olvasónk 
van akiket egyszerűen le
hetetlen megkérni arra, 
hogy tartsák ahatáridőket. 

- Ha már pénzről esett 
szó, emelik-e a beíratko
zási díjakat? 

- Nem, változatlanul fel
nőttek 3 forintért, gyerme
kek 1 forintért lehetnek 
könyvtárunk olvasói. 

- Végül számoljon be ar
ról, mennyi pénz gyűlt 
össze a könyvtárpártolás 
címén meghirdetett felh í
vásukra. 

- Tavaly indítottuk az ak
ciót, melynek célja, hogya 
szűkös anyagi lehetősége
inket kiegészítsük az olva
sók által juttatott pénzesz
közzel. 1988-ban az Állami 
Gazdaságtól 15, a Vörös 
Október tsz-től 5 ezer forint 
támogatást kaptunk, ma
gánszemélyektől 3 ezer fo
rint támogatás érkezett. 
Bevallom, ennél kicsivel 
többet számoltunk. Idén az 
egy hónap során csaknem 
annyi pénz érkezett, mint 
az elmúlt évben összesen, 
így lassan azért gyarapo
dik a pártolói pénzünk is. 
Minden ilyen juttatást ezú
ton is köszönünk. 

Horváth Róbert 
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A Baromfifeldolgozó bízik 
piaci kapcsolataiban 

A Baromfifeldolgozó Válla
lat városunk egyik legjelentő
sebb üzeme. Rangját nem
csak jelentős termelési érté
ke, hanem termékeinek minő
sége és keresettsége is meg
határozza. 

Felkerestük Forgács Pétert, 
a vállalat igazgatóját és meg
kértük, hogy a vállalat jelen
legi helyzetéről , terveiről , 
gondjairól, kilátásairól tájé
koztassa lapunk olvasóit. 

- Vállalatunk jól áll - mon
dotta az igazgató - amit az is 
jelez, hogy 1988 után a vár
ható eredményünk mintegy 
70 millió forint lesz. 

- Milyen szerzódéseket kö
töttek a külföldi partnerekkel? 

- Általában rövidtávú szer
ződéseket kötünk, mert ez 
felel meg leginkább a piac kö
vetelményeinek. Szerződése
ink tartalmilag megfelelnek a 
vállalat gazdasági érdekei
nek. Arra törekszünk, hogy 
saját klienturánkat kiépítsük 
és azt megtartsuk. 

- Mit fejlesztettek az elmúlt 
évben? 

- Nagyon óvatosan kell 
bánnunk a forrásainkkal. Van 
ugyan elképzelésünk és ter
vünk nagyobb rekonstrukció
ra, de a nyereség adó bizony
talansága, a beruházások 
egyedi terhei óvatosságra 
késztetnek bennünket. Azért 
mégsem topogunk egyhely
ben. Számtalan új terméket 
vezettünk be, melyek a piacon 
nagy keresletnek örvendenek. 
Ilyenek a turistaszalámi, a ka
kaskolbász, a párizsi és a ba
romfivirsli. Ezekkel a termé
kekkel sikerült felemelni az 
éves baromfifelvásárlásunkat 
32 ezer tonnára. Az exportigé
nyeknek megfelelően termé
keink külső megjelenését is 
állandóan korszerűsít jük. Ez 
nemcsak a feldolgozás tech
nológiájában, hanem a cso
magolásban is érvényesül. 
Tőkés vevőink az esztétikus, 
korszerű csomagolás érdeké
ben modern csomagológépet 
is adnak nekünk, szinte aján
dékképpen. Egy ilyen új gép
ünk a holland gyártmányú CI
TOMAT tálcás csomagoló
gép. 

- Ezek szerint az export kifi
zetódó a vállalatnak? 

- A tőkés export igen. Az 
export termelésünknek min
tegy 50-60 százalékát jelenti. 
A hízott liba, melyet az NSZK
ba szállítunk, ennél is többet, 
80 százalékot jelent. A csirké
nek mintegy 40 százaléka jut 
exportra. A libamájat francia 

A holland gyártmányú CITOMAT tálcás csomagológép 
munka közben. 

exportra küldjük, mert ott a 
leg kelendő bb. A szocialista 
országokba az állami szerző
désekben rögzített árucsere 
fedezeteként szállít juk termé
keinket, de ez a vállalat szá
mára nem nyereséges. 

- Tud-e fizetni aszállítóinak 
a vállalat? 

- Sajnos nem. 
- Mi ennek az oka? 
- Véleményem szerint a 

szubjektivizmus. A gazdáknak 
15 napon belül kellene fizet
nünk, de sajnos nem rajtunk 
múlik, hogy ez nem sikerül. 

- Hogyan hidalják át akkor 
ezt a nehézséget? 

- Sajnos csak rövidlejáratú 
forgóeszközhitellel, mert a 
kecskeméti Kereskedelmi 
bank hatóságosdit játszik 
pénzintézeti szerep helyett. S 
az egészben talán az a leg
meghökkentőbb ellentmon
dás, hogy a bank részéről a 
drasztikus hitelmegvonás 
éppen akkor történt, amikor a 
kormány deklarálta, hogyelis
meri a mezőgazdaság sajátos 
igényét, azaz az egyéves átfu
tási időt és ezért a kereske
delmi bankoknál az erre a 
célra szánt összeget meg e
melték. Tudom, hogy szinte 
hihetetlen , de a bankunk a 
múltkoriban kijelentette; "nem 
is biztos, hogy a dollárbevé
telű export finanszírozását ér
demes vállalni " . Pedig a dol
lárkitermelési mutatónk meg
lehetősen jó. 

- Hogyan reagálnak erre a 
vállalat hitelezói? 

- Hitelezőinket a mi banki 
kapcsolataink nem érdeklik. 
Igazuk is van . A fizetőképes
séget normális gazdasági és 
piaci helyzetben a vállalat 
gazdasági potenciája hatá
rozza meg. Nállunk más a 
helyzet. 

- Nincs erre semmilyen 
megoldási lehetőség? 

- Már szóvátettük illetékes 
helyen, de nem könnyű célt 
érni. Meg ítélésem szerint a 
banknak is üzleti magatartást 
kellene tanúsítania, ami 
egyébként a bankok többsé
génél megvan. 

- Hogyan alakultak a bérek 
a vállalatnál és milyen bérin
tézkedést terveznek 1989-re? 

- Tavaly 70 ezer forint körüli 
átlagbért értünk el. Sajnos 
évek óta vajúdik a bérkérdés. 
Hét százalék bértartalékunk 
volt papíron, de nem kaptuk 
meg, mert amikor realizáini 
kellett volna, egyszerűen tö
rölték. Az idén minimum hat
százalékos béremelést terve
zünk és bízom abban, hogy si
kerülni fog teljesítenünk. 

- Hogyan érintették a válla 
latot az áremelések? 

- Elsősorban úgy, hogy 
viszszaesett a belföldi fo
gyasztás. Emiatt raktári kész
leteink bizonyos termékekből 
növekedtek. Megítélésem 
szerint a belföldi piacon egy új 
magatartásformát kell kialakí
tanunk, ami arra irányul, hogy 
a meglévőnél sokkal szoro
sabb vevő-eladó kapcsolat 
jőjjön létre. Emellett az egyedi 
igényeket is ki kell elégíte
nünk. Vannak termékeink, 
melyeket az áremelés előtti , 
alacsonyabb áron értékesí
tünk a piaci kapcsolatok meg
tartása érdekében. Árcsök
kentéssei is igyekeztünk a jó 
vevőinket megtartani és az új 
vevőket meghódítani. 

Megfelelő marketing mun
kával, ízléses, korszerű cso
magolással igyekszünk a pi
aci kapcsolatokat élénkíteni. 

Lévay Kálmán 

A húsbavágó szakmáról 
Kedves Robotka Úr' 
Olvastam cikkét a Halasi 

Tükörben. Mielőtt eIsirat
nánk a henteseket az ala
csony fizetés és a becsüle
tükből adódó ráfizetés miatt, 
kérem vessen egy pillantást 
a cikkében megjelent fotóra. 
Ragyogó példája ez a kép 
az összes hentes tevékeny
ségének. Világosan látszik, 
hogy a mérlegen nincs 
semmi csak a súly. Az vi
szont mindig, minden körül
mények között! Ha 0,5 kg 
húst mérnek addig nem ve-

szik le a mért árut, amíg a má
sik oldalra fel nem helyezték a 
súlyt! Nem nehéz kitalálni mi
ért!? 

Volt eset, hogy vettem 0,70 
kg darált húst, otthon beletet
tem egy tálba. Fél óra múlva 
megdöbbenve láttam, hogy áll 
a víz rajta. Hát erről ennyit! 
Tudjuk amit tudunk mindannyi
an, a helyzet belenyugvásra 
kényszerít , de legalább ne 
akarják nekünk az ellenkezőjét 
bemagyarázni. 

Tisztelettel: 
Kovács Jenőné 

Tisztelt Asszonyom! 
Több levelet kaptam 

húsbavágó szakma című 
cikkemre. A levélírók 
többsége úgy érzem nem 
értett~ meg írásom lénye
gét. En egy portrét írtam. 
Egy ember életét mutat
tam be, szerény tudásom 
szerint, s ebben "csak" 
apró momentumnak tűnik 
az Ön által taglalt kifogás. 

Ezen felül biztosíthatom 
olvas6imat: volt rá eset, 
hogy én is megjártam a 
hentesekkel. 

Robotka István 

3. OLDAL 

Aggregátort vegyenek! 
Sikeres termékbemutató a Ganz-nál 

A szétválás utáni első esz
tendejét várakozást megha
ladó eredménnyel zárta az 
immár önálló Ganz Kiskunha
lasi Gépgyár Vállalat. Bár a 
mérleg számadatain jelenleg 
dolgoznak, annyi már biztos, 
hogy a célul !űzött 585 milliós 
árbevételi tervet és ezzel pár
huzamosan a nyereség tervet 
hozták. A vállalat vezetése 
keresi az új utakat, hogyan le
hetne új partnereket meg
nyerni, hogyan lehetne a te
vékenységet és eredményes
séget tovább fokozni. Ennek 
nem titkolt reményében ja
nuár 18-án a stratégiai terv
ben számottevő termékük, az 
áramfejlesztő aggregátorok 
jobb megismerésére az or
szág több mint száz gazdasá
gát invitálták Halasra. A kö
dös idő dacára 75-en elfogad
ták a meghívást, s a szimpó
ziumon és termékbemutatón 
először Tóth Tibor gyárt
mányfejlesztési osztályve
zető ismertette az áramfej
lesztő felhasználási területeit, 
majd Kordás Károly gyárt
mánytervező részletesen ele
mezte a halasi gyár által gyár
tott 7 típus felépítését, műkö
dését, ezután Török Zoltán 
vállalkozási osztályvezető vá
zolta fel a megjelenteknek a 
vállalat kereskedelmi tevé
kenységét. A felvetődő kérdé
sekre Gidai János igazgató
helyettes válaszolt, majd a je
lenlevők a gyár udvarán kiáll í
tott áramfejlesztóket műkö
dés közben is megtekinthet
ték. Gyárlátogatás, majd álló-

fogadás zárta a 4 órás, szín
vonalas programot. Miután az 
itt gyártott aggregátorok főleg 
olyan helyen alkalmazhatók, 
ahol nincs, vagy nem elég 
nagy teljesítményű az elektro
mos hálózat, vagy ahol az 
esetleges áram kimaradás 
nagy károkat okozna (kórhá
zak, vízmű, vasút, olajbányá
szat, mezőgazdaság) ezért 
ezek gyártása iránt élénkülő 
kereslet mutatkozik. 

A Ganznak az önállóság 
nagyobb rugalmasságot, az 
átfutási i dő lerövidítését, pi
acérzékenyebb magatartást 
biztosít, amivel a jövőben élni 
szeretnének. Már a bemutató 
alatt több szóbeli megrende
lés is elhangzott, többen kife
jezetten örömmel nyugtázták 
hogy a vállalat hajlandó az 
egyedi igényeket is kielégíte
ni, így akár gépjárművekbe is 
vállalnak aggregátor beépíté
sét és kivitelezését. Amikor a 

bemutatóról távoztunk, kér
deztemCsányi Józsefigazga
tót: megtérül-e a mai rendez
vénybe finanszírozott nem is 
kevés pénz? Erre a válasza 
az volt, hogy reméli, de mint 
minden újban, ebben is vállal
ják a kockázatot. Egy hét el
múltával újra megkerestem a 
gyár vezetőit , amikoris Gidai 
János igazgatóhelyettes arról 
tájékoztatott, hogya bemuta
tón szóban elhangzott igé
nyeket azóta írásban is meg
erősítették, erre már elküld
ték a liisszaigazolásokat. Ed
dig a bemutatónak a terven 
felül 10-15 millió forintos ár
bevétel növelő hatása van, 
minden eddiginél több áram
fejlesztőt gyárthatnak 1989-
ben, amihez a tárgyi, szemé
lyi feltételek adottak. A bemu
tatóra költött forintok tehát bő
ségesen kamatoznak. Már 
most azon törik a fejüket, 
hogy újab b termékcsaládnak 
terveznek hasonló, országos 
nyilvánosságot. 

Horváth Róbert 

Sokan igénylik a kisipari munkát Halason 
Kilencven percet tartózkod

tam Egyed István cipész kisi
paros Eötvös utcai műhelyé
ben. Beszélgetésünket tizen
kétszer szakították meg. He
ten hoztak csizmát, cipőt , 
szandált, talpalni, sarkain i 
vagy varrni. Öten a kész láb
beliért jöttek. Minden érkezőt 
udvariasan fogadott a mester. 

- Kétszázötven, háromszáz 
lábbelit javít meg havonta. Ott 
a polcokon látok vagy nyolcva
nat, azok mikorra készülnek 
el?- kérdeztem a mestert. 

- Öt tizenöt nap múlva. 
A kisebb javításokra - varrás, 
ragasztás sarokvas fel
szegelés stb. - nem kell vár
ni, aki hozza öt-tíz perc múl
va viheti is. Talpalást, sarka-

lást, foltozást, tehát nagyobb 
munkát egy-két hétre vállalok. 

- Mióta dolgozik a cipész 
szakmában? 

- 1 942 óta. Akkor szegőd
tem el inasnak egy kőteleki 
mesterhez. A háború után 
csizmákat javítottunk az oro
szoknak. A katonaságnál is ci
pészműhelyben dolgoztam. 
Halason voltam katona ide is 
nősültem . Leszerelés után a 
helyi cipészipari szövetke
zetbe mentem dolgozni. Har
minckét évet töltöttem ott. El
nöki munkakörből mentem 
nyugdíjba. 

- Menni kellett? 
- Senki nem küldött. Ötven-

hét évesen 44 év munkaviszo
nyom volt, 21 ,7 százalékos 

tiszta nyereséget hagytam 
magam mögött a szövetkezet
ben. Nem volt ok a "Ielépteté
sem re" . Magam döntöttem 
így. Azt terveztem kisiparos
ként dolgozom tovább. A dön
tésem támogatták a város ille
tékes vezetői is. 

- Negyvennégy évi munka 
után miért nem pihen? Az 
anyagiak miatt? 

- Szertem a munkámat, s 
amíg bírom, dolgozni fogok. 
Kevés a cipész Halason. 

A mester munkájára való
ban egyre nagyobb szükség 
van a városban. Hosszú életet 
és jó egészséget kívánunk 
munkájához! 

G.B. 

Ezen a néven nép'szerűsítette legutóbb is a tévé 
egyik reklámadásaban, a gyógyszerként haszná
latos, gyógyszertárakban is kapható teafélesége
ket. 

készülnek a "Bogumil" Kisszövetkezet részére. 
Az epe tea, a vese tea, a vérnyomáscsökkentő és a 
fogyasztó teapor 8 milliós bevételt hoz a vállalat
nak. 

Arról azonban nem szólt a hír, hogy ezeket a tea
készítményeket a Kiskunhalasi Allami Gazdaság 
kunfehértói leányvállalata állítja elő. 

Baráti Péter igazgató, vegyészmérnököt kértem 
meg a borkősavüzemben folyó tevékenység is
mertetésére: 

- A borkősavat előállító üzem ma egyedülálló az 
országban. Feldolgozási alapanyaga a törköly és 
seprő. Ezt vásároljuk össze az ország egész terü
letéről és szállítják ide Kunfehértóra. Az üzem két 
folyamatú. Egyik folyamatban a törkölyből párlás 
útján tisrtaszeszt nyerünk, mely alapanyaga lesz a 
különféle borpárlatoknak és nemes italoknak. En
nek további feldolgozása már a likőrüzem dolga. A 
száraz készítmény a már egyszer hasznosított és 
nedvességtartalmát nagyrészben elveszített, tör
kölyből nyert borkősav lesz. A száraz törköly pe
dig nagyszerű tüzelőanyag. Speciális kazánjaink
ban eléget jük, és energiát nyerünk. 

Hófehér, emeletes épület ad otthont a "Bogu
mil" társaknak. Ebben az üzemházban gyógynö
vényfajták felhasználásával készített instant teák 

- Ez a gyógyteakészítés tiszta bevétel, hiszen 
bérmunkában végezzük - mondja az igazgató. -Itt 
mint már szóltunk róla, a törkölyégetéssel keletke
zett energiát használjuk fel a teapor szárításához. 
Harmadik, nem kevésbé fontos üzemünk a gyógy
szerkészítő egység, ahol a Chinoin részére gyár
tunk, ugyancsak bérmunkában mintegy 4-5 féle 
gyógyszert. Itt történik az étkezési borkősav egy 
reszének tablettázása is, mely teaízesítő, citrom
pótlóként kerül ki a kereskedelembe. A másik, egy 
kisebb hányada pedig granulátum formájában, 
műanyag dobozokban, 15 dekás súlyban kapható 
a boltokban. Ez azonban már az ízesítésen túl, sa
vas hatása miatt alkalmas vízkőoldásra és rozsda
foltok eltávolítására. 

Annyit dióhéjban az Allami Gazdaság Leányvál
lalata profIljában tevékenykedő "kisgyárakról", 
melyek az 1987-es alakulás, kiválás óta igen erő
teljesen bizonyították, hogy az anyavállalat elgon
dolása helyes volt. 

HarmosJenő 



"Ez a fiú, mestere a hangszerének!" A 20 
éves Daczi Zsolt a Szüts József Általános Is
kola zenei tagozatán végzett, majd a tekóban 
folytatta tanulmánY'ait. Középiskolás korában 
kezdett el gitározni. 

- "Megtetszett a gitár és magamtól kezdtem 
el foglalkozni a hangszerrel". 

Feljárt Pestre Botos Tiborgitáriskolájába. Az 
érettségivel egyidőben szerezte meg a "B" ka
tegóriás OSZK vizsgát. Egy évig zenélt a kiskő
rösi Szarvas Étterem bárjában. Alkalmi együt
teseket alakított, többek között a WE, a WEC
KER és a MYLADYbandákat. 

Életében fordulópont volt, amikor megismer
kedett az Eddás Csillag Endre gitárossal. 

"Nagy hatással volt rám, ma is a legjobbnak 
tartom." Posztobányi László segítségével ins
trumentális metál studiófelvételeket készíte
nek. Ezeket a felvételeket a rádió - Garázs mú
sora - többször is sugározta. Ekkor, már töb
ben felfigyeltek a tehetséges, fiatal gitáros ra ... 

- Hogyan kerül egy vidéki srác a vezetó 
sztárzenekar közelébe? 

- A "Garázsban" hallottam, hogy az együttes 
gitárost keres. Poszival felvittük a kazettát a BI
KINIHEZ. Egy hét múlva kértek meghallgatásra 
többedmagammal, közöttünk jópár, a popszak
mában ismert gitárossal. Hát, volt néhány 
nyugtalan éjszakám ... 

- Talán nem bíztál magadban? 
- Bíztam, de nagy az ország és a gitárosok-

kai Dunát lehet rekeszteni. 
- A jó gitáros okkal is? 
- Nos, a szakemberek szerint őstehetség va-

gyok. 
- Mikor jött a jó hír? 
- Múlt hét csütörtökén szóltak: "Oké, Te vagy 

a megfejtés." Másnap már mentem próbára, 
megkezdődött a közös felkészülés a turnéra. 

- Merre turnéztok? 
- Az országos turnét februárban Szegeden 

kezdjük. Közben tv felvétel itthon és Rómában, 
koncert az NSZK-ban, Londonban és a Szov
jetunióban. 

- Most, hogy teljes jogú BIKINIS lettél, meg
változott az életed? Hogyan érzékeled ezt? 

- Már az is változás, hogy Pestre költöztem. 
Olyan helyeken fordulok meg, amiről eddig 
csak álmodtam ... 

- Mit hagytál itt Halason ? 
- Hát, Halast nem, de azért remélem valamit 

hagytam Halason, Halasnak. AGózonban gi
társulit tartottam, akadt egy két tehetséges srác 
- őket sajnálom. 

- Vannak távlati terveid is? 
- A megkezdett szólókarriert egy idő után 

folytatni szeretném a BIKINI mellett is, hiszen 
bizonyítani szeretném országnak- világnak, 
hogy gitárban az elsők között vagyok. 

- Rajongók? És csábítás a lányok részéról? 
- Fordult a világ! Eddig én küzdöttem értük, 

most - úgy néz ki - ők értem. 
Kép-szöveg : Ferincz János 

Apróhirdetés Szemészeti rendelőmet 
megnyitottam. Szllády Á. u. 
16. Hétfő, szerda: 17.30--19 
óráig. Dr. Füzes Edit. 

portvezetői munkakör be
töltésére. Követelmény: 
közgazdasági egyetem 
vagy számviteli főiskolai 
végzettség és legalább 3 
éves szakmai gyakorlat. 
Az állás azonnal betölthe
tő. 

A Városi Tanács V. B. 

Kiskunhalas központjá-
ban új garzonlakás kiadó. 
Érdeklődni: Tolbuchin u. 1. 
Solárium. 

Negyven százalékos 

Maszaki Osztálya árve
résre bocsátja a Kiskun
halas, Eötvös u. 15. sz. 
alatti 394 négyzetméter te
rületll csaladiház építé
sáre alkalmas ingatlanát. 
Az árverés február 15-én 
délelőtt 9 órakor lesz a Vá
rosi Tanács Maszaki Osz
tályán. Induló ár: 1500 Ft! 
m2• 

Kiskunhalas Városi Ta
nács V. B. Pénzügyl-, Terv
és Munkaügyi Osztály felvé
telt hirdet költségvetesi cso-

készenléti állapotban lévő 
családi ház eladó. Érdek
lődni: Erdei F. tér 3/a. ;,1. 
em. 11. vagy Kalap u. 2. 

SAROKBA SZORíTVA 

Ne hagyjuk, hogy így legyen! 
Halas kisváros. Sokszor, sokféle szituációban 

hangzott már el ez a nem hízelgésnek szánt mon
dat. Nincs igény az igazán színvonalas, magas kul
túra iránt, a közmúvelódési intézmények ezirányú 
törekvéseit kevés babér kíséri. Ha akad is ilyen 
rendezvény, ennek veszteségét "szirupos" - ám 
telt házat vonzó - program bevételével ellentéteIe
zik a rendezók. Többször szálltam az ilyen nézetek 
hirdetóivel szemben vitába, bizonygatván, nincs 
igazuk. Igenis, Halason is tömegek igénylik a nívós 
múvészeti megmozdulásokat. Igazam igazolását 
véltem felfedezni, amikor a január második felének 
kulturális program ajánlatait böngésztem át. Illés 
Lajos egy évtized múltán ismét színpadon, ráadá
sul városunkban. A Pódium sorozat idei elsó darab
jaként Lukács Sándor és Szegedi Erika músora lát
ható. A közkedvelt Téka rendezvények pedig hosz
szabb szünet után a központi iskola 75 éves törté
netét bemutató rendezvénnyel jelentkezik. Az eset
nek csupán csak egyetlen szépséghibája van: 
mindhárom rendezvény január 26-án, csütörtökön 
este, egyidóben kerül megtartásra. Ugye szinte hi
hetetlen!? A városi könyvtárban este 6 órakor kez
dódik a központi iskola 75 éves épülete címú elóa
dás, melyet Nagy Szeder István tart, ezalkalomból 
a helyszínen kiállítás is nyílik. Az elóadás iránt az 
idósebb generáció és a város történetét, fejlódését 
figyelemmel kísérók körében várható érdeklódés. 

, ~ fij)zon István múvelódési központban este 7 óra-

kor indult az idei Pódium sorozat. Lukács Sándor 
és Szegedi Erika músorát várhatóan az irodalmat 
kedvelók, s fóleg középiskolás diákok (lányok) vár
ják izgatottan. Amikor itt felgördül a függöny, pár 
száz méterrel arrébb, az AMK színpadán felcsen
dülnek azok a 60-as évekbeli Illés slágerek, melyek 
hallatán a mai negyvenesek egykor órjöngtek. A 
régi nóták mellett a zömében várhatóan középkorú 
közönség megismerkedhetett a megjelenésre vá
ró, új Illés Lajos nótákkal is. 

Én magam mindhárom rendezvényre elmentem 
volna, de az idópont egybeesés miatt választás elé 
kényszerültem. Gondolom, sokan voltak így mások 
is. {gy aztán mindhárom rendezó szerv a végelszá
molásnál a másik rovására elkönyvelhetett néhány 
tucatnyi, esetleg több száz nézó hiányát. 

Hogy kinek jó ez? Senkinek. Ha a músorokat 
szervezó kulturális intézmények nem egyeztetnek 
egymással talán megtehetné ezt felügyeleti szer
vük, a tanács múvelódési osztálya. 

Mert, amig ilyen esetek megtórténhetnek, addig 
el kell viselnem az olyan megjegyzést, hogy "Nem 
megmondtam, Halas kisváros". Amig Illés Lajos 
egykor azt énekelte, hogy Miért hagytuk, hogy így 
legyen, én azt kérem: Ne hagyjuk, hogy így legyen! 

Horváth Róbert 

(Lapzárta után tudtuk meg, hogy az illés-kon
cert érdek/6dés hiányában e/maradt.) 

Kulturális ajánlat (február 17-ig) 

FAKLYA FILMszINHAz 
Február 3-4-én 4, 6 és B órakor: 

Fehér feketében (amerikai). 
5-én 4, 6 és B órakor: Mit csinál fel

séged 3-tól 5-ig? (magyar). 
6-8-án 4 órakor: A vidám ördög ba

rátja (lengyel mesefilm), 6 és 8 ónl
kor: A velencei nő (olasz). 

9-én 4 órakor: Két konok jamasairó 
Uapán), 6 és 8 órakor: A velencei nő 
(olasz) . 

10-én 4 órakor: Két konok jamasa
iró Uapán), 6 és 8 órakor: Elszabadult 
indulatok (amerikai). 

11-én 4 órakor: Két konok jamasa
iró Uapán), 6 és 8 órakor: Elszabadult 
indulatok (amerikai). 

12-13-án 4 órakor: Végtelen törté
net (NSZK), 6 és 8 órakor: Elszaba
dult indulatok (amerikai). 

14-15-én 4, 6 és 8 órakor: Nagy zűr 
kis Kínában (amerikai) . 

16-17-én 4 órakor: A tizenötéves 
kapitány (szovjet) , 6 és 8 órakor: Az 
ördögűző (amerikai). 

GÓZON ISTVAN 
MOVELÖDÉSIKÖZPONT 

Február 3-án 17 órakor: 8/7-es 
klub. Farsangi mulatságok. Vetélke
dő , tánc, büfé. Belépés csak jelmez
ben ! 20 órakor: Diszkó. 

Sportműsor 
(február 17-ig) 

Foci 
Február 4., 5., 9 órától a 

városi sportcsarnokban 
"Halasi Hírek" teremtorna 
NB III-as, és megyei csapa
tok részvételével. 

Diáksport 
Február 11., 12., 7.30 óra, 

ÁMK városi sp'0rtcsarnoka: 
"Rákóczi Kupa' (országos, 
meghívásos középiskolás lab-
darúgó bajnokság). , 

Február 16. 10 óra, AMK vá
rosi sportcsarnoka: kisdobo
sok megyei játékos váltóver
senye. 

Utazó 
bűnöző 

Január lB-án éjjel két óra körül 
rendőrjárőr a régi jánoshalmi úton 
megállított egy versenykerékpárral 
közlekedő fiatalembert, akinél két lól 
meg tömött utazótáska volt. Az Igazol
tatás során Szalai József, 19 éves 
büntetlen előéleto, Kunfehértó, Tán
csics u. 18. szám alatti lakos a feltett 
kérdésekre elmondta, hogy mindkét 
utazótáska tele van ruhanemOvei, me
lyeket Budapesten az Ecseri piacon 
vásárolt. További kérdések következ
tek, de azokra adott válaszok után In
dokolttá vált, hogya rendőr előállítsa 
a rendőrkapitányságra. ott a részlete, 
elszámoltatás után Szalai elmondta, 
hogy közel egy óráJiI betört a plae
csarnokba, és a bent lévő butikból 
lopta ela két b6rdzaeklt, öt Il!rmernad. 
rágot és két pÓlÓt. 

Szalalnak nem ez volt az els6 betö
rése. November elsején éjlél után In
dult el a kölcsön kért kerékpárral Kun
fehértóról KIskunhalasra. A KÖ~ársa· 
ság utcán hagyta a kerékpárt és II liő
sök terén lévő Elektró,zer szerviz hez 
ment. Sehol egy Járókolő. Aklrakatot 
védő rácsot szétfeszítette, majd több· 
szöri próbálkozásra bezú~a a kirakat 
üvegét. A csörömpölés ellenére nem 
gyulladtak lények a környező épüle
tek ablakaiban. Nyugodtan "dolgoz
hatott" tovább. Aklrakatból kl emil It 
egy rádiósmagnót, egy sétálómagnót 
és egy lényképezőllépet kb, 28 ezor 
forint értékben, majd eimenlIkOlI • 
helyszínről. 

Néhány napon belül már klné~e az 
újabb betörés helyét is. Módszere 
nem változott. Megvárta mig hozzá
tartozói elalszanak, és éjfél után ke
rékpárrallndult Kl8kunhalasra. Kerék
párját elrejtette, é8 gyalog ment a Kos
suth utcai Mini Bizományi üzlethez. 
Látta, hogy Járókel6k nincsenek, A ki
rakat üvegét bezú~a é8 bemáll1!ott IIZ 
üzletbe. A nála lévő utazótáskába pa
kolt két fényképezőgépet, két sétáló 
magnót és négy kvarcórát, kb. 14 ezer 
forint értékben. A lopott tárgyakat la
kására vitte, majd november 8-án Bu
dapestre utazott és a~ "lIca.rln" Jó ré
szét eladta. A rádiósmagnót 3 ezer 10-
rlntért, I sétálómagnót 500 lorinIért 
vették meg t6le. 

Jelenleg előzetes letartó~atás mel
lett folytatják vele szemben a nyomo
zást. 

V. K. 

40én 9 órakor: Dramatikus játszó
ház 8-10 éves gyerekeknek. 

6-án 17 órakor: Gyermeknyelvtan
folyam angol nyelven, 5-7 éves gye
rekeknek. Vezeti Kiliti Zsuzsa. 

grafikus kiállítása. Megnyitja dr. 
Supka Magdolna művészettörténész. 

10-én 8/7-es klub. A mi napunk -
házigazda két önkéntes klubtag. 
20 órától: Diszkó. 

11-én 21 órakor: Cicciolina Kiskun
halason . Erotikus showműsor. Fellép
nek: Staller Ilona, Zalatnay Sarolta, 
nyugatnémet táncosnő k és néger 
testépítők. 

11-én 16 órakor: Magányosok klub
ja. 20 órától: Diszkó. 

CSILLAGASZA TI 
OBSZERVATÓRIUM 

(Kossuth u. 43.) 17-én 17 órakor: 8/7-es klub. Váczi 
György könyvkötő kiállításának meg
tekintése. 20 órától : Diszkó. 

ALTALANOS 
MOVELÖDÉSIKÖZPONT 

Február 3·án 15 órakor: Csengő
szó. Muzsay András gyermekműso
ra. 

Megligyelhető bolygók: Merkur a 
hajnali délkeleti égbolton látható. Vé
nusz helyzete e hó folyamán meg fi
gyelésre nem kedvező. Mars és Jupi
ter az éjszaka első felében figyelhető 
meg. Szaturnusz a hajnali szürkület· 
ben látható. 

4-5-én 9 órától : Halasi Hírek Kupa. 
Teremiabdarúgó bajnokság . 

6-án 18 órakor: Szilády fvon Nép
főiskola . Városszépílő és védő fela
datok, tervek Kiskunhalason. Előadó : 

JURINOVITS MIKLÓS ÜnÖRÖHAz 
Február 4-én 18 órakor: Szabad 

játéklehetőség. 
9-én 15 órakor: Mini antikvárium 

könyvekből és bélyeg e kből. 
Rácz Fodor Mihály. 

18 órától: Segélykoncert Ör
ményországért. Fellépnek: Alkalmi 
Vétel, Ozirisz, Halas, F. Rock, Szalai 
Blues Band, Vladár Károly és barátai , 
Daczi Zsolt és a Mylady. Sztárvendé
gek: D. Nagy Lajos és Nagy FerÓ. 

11-én 9-18 óráig: Szabad játékle
hetőség. 

15-én 15 órakor: Munkahely , pálya, 
hivatás. Beszélgetés Tóth Ervin olaj
mérnökkel. 

10-én 18.30 órakor: Bodor Miklós 

16-án 15 órakor: A világegyetem, 
amelyben élünk. Csillagászati elő
adás. 

II \-\\RTÜKÖR 
Nyugdíjasok figyelem! A népfront keretében lehetőség 

nyílik nyugdíjasok számára egy helyi érdekvédelmi egyesület 
alapítására. Célja a nyugdíjasok értelmes és hasznos foglal
koztatásán túl érdekeik képviselete és szolgálata lenne. Akik a 
megalakítandó egyesület tagjai kívánnak lenni, február 15-éig 
jelentkezzenek (névvel, címmel) a HNF Városi Bizottsága cí
mén (Kossuth u. 29., telefon: 21-581), Az egyesület megalaku
lásakor alapszabályban dönt arról is, csatlakozík-e a Magyar 
Nyugdíjas Egyesületek Országos Szövetségéhez. 

*** Felhívás, Tóth Istvánné országgyűlési képviselő a Bács-
Kiskun megyei képviselőcsoport nevében kéréssel fordul a la
kossághoz: segítsenek feJtárni a városban és környékén talál
ható, célszerűtlenül üzemeltetett vagy kihasználatlan állami, 
társadalmi tulajdonban lévő épületeket. A felmérés országos 
szintű akció, melynek eredményéről a miniszterelnök is tájé
koztatást kér. 

*** Tanfolyam. A Sóstó Idegenforgalmi KFT és a Vöröskereszt 
Városi Bizottsága közös szervezésében vízimentő és elsőse
gélynyújtó tanfolyam indul. Célja a sóstói strand parti mentő
szolgálatának megteremtése lenne, ahol május 1-szept. 1-ig 
egész napos szolgálatot akarnak szervezni térítés fejében. Je
lentkezőket várnak a Vöröskereszt helyi irodájában. 

*·td r 
Gyűjtés Bakos Gittának. Lapzártáig a kislány műtét jére 

283 ezer forint érkezett. A visszaigazolt összeg - a felajánlá
sokra alapozva - valószínű időközben növekedett. A Levis cég 
például vállalta Bakos Gitta és kisér6jének utazási költségeit . A 
zeneiskola első koncertjének bevételét ajánlotta fel a műtétre. 

*** 
Meghívó ebtenyésztőknek. A MEOE Kiskunhalasi Szerve-

zete február 11 -én (szombaton) 14 órakor tisztújító és - az or
szágos közgyűlésre - küldöttválsztó gyűlést tart a Gózon Ist
ván Művelődési Központban. Az elnökség kéri sporttársait, je
lenjenek meg (tagkönyvvel és személyi számmal) a taggyűlé
sen. 

** * 
Környezetvédők figyelem! A Kiskunhalasi városvédő és 

szépítő egyesület környezetvédő- és táj rendező szakosztályá
nak vezetője, dr. Farkas László szakmérnök február hónapban 
3 alkalommal várja a szakosztály pártoló és cselekvő tagjait, 
hogy 3-án, 13-án és 23-án este 6-7 óra között a városi könyv
tárban mondják el véleményüket a környezetvédők programjá
ról. A szakosztályvezető által ajánlott tíz pont között olyan té
mák találhatók, mint a törpefák klubja, szobanövény szerviz és 
kozmetika, új gesztenyesor ültetése Halason, vagy veszélyes 
hulladék bemérő hálózat kialakítása. Aki a megadott időben 
nem tud elmenni, hétfőnként hívhat ja ezzel kapcsolatosan Kis
kunhalason a "zöld telefont" 1 O-től este 22-ig a 22-343-as tele
fonszámon. 
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