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A téli cSilla 

Télen Igen sok fényes csillag látható, ezért a kezdő 
megfigyelő ls könnyen tájékozódhat az égen. Az égbolt 
legkedveltebb konstelláclóJa az Orlon Igen sok és látvá
nyos objektumot klnál az érdeklődök szamára. Ezek 
kőzülls kiemelkedIk a híres Orlon-köd (M 42, NGC) mely 
kezdő és haladó észlel6nek egyaránt lenyügözO lát
ványt nyüJI. A köd születő csillagok bölcs6Je, sok forró 
fiatal csillagot tartalmaz. Kisebb 7 x 50, 10x 5O-es táv
csOvek ls nagyon részletdús képet adnak a kOdr61, 
nagyobb múszerekkel figyelve pedig egész tJnom szá· 
las szerkezetet, hihetetlenül gazdag képmez6t látha
tunk. A kép az Orlon-ködöt ábrázolja. Készült 1989. Ja
nuár 16-án 19.30 órakor Forte 21 Din 4,6 perces 8xpozi
cióval, 210 (990 mm Newton távcs6vel) a halasi cslllag
vlzsgálóban. 

Balogh István 

Hogyan válnak egyszerű kérdések 
politikai tényezővé? 

Pedagógusok a pártszékházban 

Mintegy százhúsz pedagó
gus jött el }anuár 17 -én a párt
bizottság székházába, hogy 
találkozzon az első titkárra!. 

Szabó Károly vltaindltójá
ban utalt arra, hogy az igény 
erre a találkozóra kölcsöoös 
volt. Először is megköszOnte a 
pedagógus párttagok blzal
mát, hogy a magyei pb.-ba de· 
legálták. Rövid elemzést adott 
az OI"szág belpolitikai helyzeté
ról, majd a városi pArtbizottság 
soros feladatairól tett emlltés!. 
Beszélt a város speciális 
gondjairól, a párttagság lét
számának csökkenéséről , a 
várható politikai küzdelmekről 
az ellenzéki csoportokkal, a 
KISZ és az ifjuság problémája
ról, a nem utolsó sorban - te
kintettel a meghívottakra - az 
oI<taláspolitika hefyi kérdései· 
n5t. 

A vlszooylag kevés hozza
szólás súlyos, megoldásra 
váró gondokat tárt fel , szá
mllva a pártbizottság támoga
tására. 

Csóti G)Wgy az idén 30 
éves zeneiskola túrhatetlen 
helyzetéről, a mellőzöttség ér-

zésáról szólt, amit a város ve
zetése részéről tapasztalt. 
Helyzetük - mint mondta -
egyedülálló a megyében. Pél
dákat emlitett, hogy ha az aka
rat és igény találkozott ebben 
a városban, milyen gyors meg
Oldások születtek. (Szakma
közl épíllete, Gyiljtemények 
háza stb.). Nem mindegy, 
hogy közel háromszáz nOven
dékOk milyen kOc"Olmények 
között tanul. Felvetésél- hogy 
öl< a pártbizottság épületében 
is szivesen dolgoznának, ha a 
helykihasznáJtság megen
gedné - nagy deriiltség fogad
ta. 

SaHay Sándor utalva a vita
Indltó által felvetett ifjúságpoli
tikai problémákra, emlékez
tette a hallgatóságot azokra a 
~szerencsétlen kofmányinléz
kedésekre-, amelyek az ifjú
sági mozgalmakat Irányltó ne
velóktől még a kedvezménye
ket ls megvooták. Felháboro
dását fejezte kl az új - nyersa
nyagnorma alapján rendezett 
- térltési dljak kapcsán, amely 
a családi pótlék klegészlté
sáre szánt 300 fofinlból csak. a 

menzás gyerekeknél már 200 
forintot elvisz. 

Vencz9i Józsefelemz:ő hoz· 
zászólásában példát hozott ar
ra, hogyan válhatnak egyszenl 
kérdések politikai problémává, 
ha nem nyernek megoldást. 
Másfél éwel ezelőtt vetette fel 
egy kertvárosi lakos 100-150 
bejáró kIsgyerek közlekedési 
gondjail, azóta semmi intézke
dés nem történt. Reggelen
ként elhúznak mellettünk a 
vállalati buszok üresen vagy 
két-három doIgoz6jukkal. Egy
szenl dolog, mindennapos 
eset - mondla a hozzászóló-, 
de közérzetjavIló vagy -rontó 
tényezővé válhat. Utalt az elsó 
titkár által emlitett várható poli
tikai kOzdelmekre, s javasolta, 
fogja Ossze a pártbizottság, s 
párton beiOli fÓfUmként mú
kOdlesse a városban ténylege
sen is aktfvan politizáló fiatal 
értelmiségi nemzedéket. 

A felvetett problémák termé
szetesen nem voltak ismeret· 
lenek az elsó titkár elótt sem, 
de csokorba szedve talán 
nagyobb súlyt kaptak az eddi
ginél. 

H. T. 
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A népgazdaságl tEIfV oélkitll· 
zéseiben változaUan kOvetel
rnény a kOltségvetés egyensúlyi 
helyzetének javltása. Ez szOk· 
masse leszl a belföldi lel hasz· 
náfás méfséklésén belUl a kO
zösségi felhasználás kismértékú 
nOvelését, a beruházások és a 
lakossági fogyasztás jelentős 
csökkentését. 

Ebb6I az alapvető célkitüzés
ból adódóan a tanácsok kOltség
vetésI el6irányzatal az elóz6 
éveknél szerén~ mértékben 
nOvekedhetnek. Igy a több éve 
felhalmozódon problémák ren
dezésére t 989. évben sem lehet 
vállalkozni. 

Kiskunhalason az 1989. évi 
kOItségvetés kiadási f6 Osszege 
656,5 millió FI, amely 105,2 mU· 
116 Ft-tal haladja meg az 1988. 
évltervszámol. 

A kiadási Iehet6séget megha
Iéroz6 bevételeket az , . sz. táb
lázat részletezi. Az. emelltedés· 
ból 72,6 millió Ft a társadalom
blztosltási járulék növelésével 
fOgg Ossza. (10%-ról 43%·ra.) 
EnélkOI az emelkedés 5,9%-08 
1988. évhez kápa&t. lu OS$l.es 
kiadásból 595, l millió Ft szOksé
ges a meglévó Intézményeink 
múködleté$ére, fenntartására. A 
tanács Irányitása alá tartozó ln
tázmények kiadási elóirAnyzatá· 
ban a kiadási l60sszeg 6%-os 
bérfejl8SZtésllehet6séget tartal
maz. lu 1989. évi fogyasztói ár· 
vallozások ellantétalazéséra 7,2 
millió FI-ot bIztosílottak az 
agészségUgyi, szociális, OIda
táSI és kulturá~s Intézmények ré
szére. A blZ1osltott pénzeszköz 
el6relálhatólag nem nyOjlfade
zelel a tervezett áremelkedések 
elleosútyozásara aklemelt Inléz
ménY9knéI sem, ami kedvez61· 
lenOI befolyáSOlja az ellálás 
szinvonalát. 

lu IdOskoru, szociális körill -

ményel alapján rászoruló lakos
ság rendszeres és rendkfvGU se
gélyezésére, szociális étkezte
tésére, cukorbetegek témogatá
sára, a mozgássérOltek Ozema
nyag kOttséglérftésére 10,2 mil· 
Iió FI áll rendelkezésre. Az. isko
láskOfÚak rendszeres nevelési 
segélyére és egyéb gyámögyi 
segélyezésre 1,9 míllló Ft-ot ja
vasolunk felhasználnI. Az állami 
lakások fenntartásának támoga
tására -4 millió Ft-ot blZ1osflOtt a 
Megyei Tanács. 

1989. szeptember l·tól eggyel 
több tanul6csoportban kezdhe
tik meg tanulményalkat a glmna
zlsták. Ugyancsak I- I tanuló
CSOPOr1IaI b6vOlhet a képzés a 
kereskedelmi és vendéglátóipari 
szakmunkásképz6ben nappali 
és levelezó tagozaton, és az 
egészségGgyi szakiskolában. 
További 21anulócsoporttal nó a 
beiskolAzasI 1ehet6ség az ipari 
szakmunkásképzés terOlelén is. 

A kommunális Ieladaloknálto
vább nő a feszültség, mivel e te
rületen sem fejlesztésre nincs le
he!Oség, sem az áremelések el· 
tensútyozás.ára nem kaptunk fe
dezetet. 

A 2. sz. táblázat tartalmazza a 
fe!úJftásl és a fejlesztésllgooye
ket, melynek összege a felUjltás
sal egYOtt 83,5-89,5 mH11ó Ft, at
tól fUgg6en, hogy a kertvárosl is
kolára 31, illetve 37 mmió Ft-ot 
kell-e majd kifizeln!. Ezzel az 
Igénnyel szemben a várható 
összes forrás 78,3 millió Ft. 

Teháll1,2 millió FI·tal tObb az 
igény, mint a PénZ\lgYI lehet6-
ség. figyelemmel a rendelke
zésre álló pénzOgyI lehet6sé
gekre, várjuk a lakosság seglt6 
véleményét, javaslatát az 1989. 
évi fejlesztési és felújltásl célkI
l\1zésel< reális meghalérozásáh,,,. 

Bezár Ferencné 
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Újabb fejezet a halasi videóstúdió történetéről 
Mondhatni Ilyen közel még 

sohasem álltunk a halasi vá· 
rosi televfzl6zés magvarósltá
sához. Ezen allltás akkor ls 
Igaz. ha valaki öofeledt optl
mizmusával akár holnapra le
szi a stúdió várva-várt Ozembe 
helyezését, VBgy más - az 
örökös borulát6 - esetleg l - 2 
évre taksálja az Ind liást. 

Visszatekintés az elsó rész
re: 

Másfél éwel ezelőtt ~Mllesz 
veled videó stúdi6?~ clmú Irá
sunkban mát tá)ékoztattuk ol
vasóinkat arról. hogy Kiskun
halas megnyerte a városi vi
deó stúdió kialakItásAra be
nyűjtott pályázatát és a városi 
tanács k/fizette az egymillió fo
rintot. Aggodalmukat fe)eztOk 
kl amiatt: hogy a berendezé
sek jó része rég megérkezett. 
ott porosodik az AMK-ban. de 
hasznosltásAra nem történtek 
konkrét lépések. Igy léI6, a 
technika elavul miel6tt klpró
bálnál<. 

Belálhat6an, két lényeges
nek látszó Intézk.edésr64 min
denképpen szólni kell. Az 
egyik: a stúdiót lelkOltOztették 
az útlöróház emeletére, ahol
nagyjából elfogadható - kl
szolgáló helyiségek is rendel
kezésre állnak. A másik; a Kis
kunhalasi Városi Tanács V. B. 
1988 oII;t6berl Olésén határo
zott a helyi tv-stUdiólétrehozá
sárói. Egyben utasit ja a múve
I6dési osztályt a szOkséges 
engedélyek beszerzésére, a 

Rémhírek 
és "roham" 

útlevél 
ügyben 

személyi feHételek biztositá
sAban való közreműködésre. 
A V. B. }avasolja a városi ta
nácsnak, a stúdió létesflésé
hez szükséges anyagIleltéte
lek bIztositását az '989-es 
költségvetési keret terhére oly 
módon, hogy a hiányzó 
összeg elóteremtésére a V. B. 
gazdasági társulást hozzon 
létre. Határicló: 1989 április 30. 
Továbbá a Végrehajtó Bizott
ság megbIzta az ÁMK-t a stú
dió létesltésével. Határidő : 
1989 június 30. 

A munkálatok állásáról Sze
merédl Lászlótól kértünk tájé
koztatást. 

- Úgy hallottuk, hOgY a stú
di6hoz - mind a maJ napig -
nem érkezett meg az 6sszes 
alkatrész. 

- Sajnos ez Igy Igaz. A Mű
velődési Információs Intézet 
ez idáig nem szállItotta - töb
bek kOzött - az egyik leglénye
gesebb alkatrész!. a képke
veró automatiká\. Sót, a most 
kézhez kapott leve10kben arra 
inspirálnak, hogy éri kaparjam 
OSSZe hozzá a deviza-keretet, 
ami már szinte abszurd dolog. 

- On milyennek (Iéli a mú
szaki szlnVOf'lalat, milyen /esz 
várhBtóan a kép? 

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

'- Vél6ménye szerint, milyen 
fettéte/ekkel múködhet az ef-

féle h6IYi stúd/6? pott kép és hang még Igy is 
_ Tovább kell fejleszteni, alatta marad a tévében meg

ami elhasználódott pótolni, szokottnak. Leg)obb esetben 
sok feltétellel. Elsősorban is csak egy másolattal lehet 
anyagi és Slemé!yl lettételei egyenértékű . 
vannak. - Megftélése szerint mennyi 

- Kikke/ kivánja megoldani pénz kel/ene a hiányzó alka/-
ezt a fe/ada/ot? tészek beszerzéséhez. ? 

_ Szakemberekkel. Emellett - A pillanatnyi árakat figye-
olyan vezetó Slemélylséggel !embe véve: mintegy 900 ezer 
(fószerkeszt6vel), akinek van forint. 
stllusa, kelló felelósségérzete. -Ha ezeket a kisegftd fflÚ
Csak prolikkal szabad dolgoz- szereket va/amilyen okból 
nl, mégpedig olyképpen, hogy nem sikerOl megvásáro/ni, ak
ők neveljék kl az utánpótlást. kor is megkfsérelhet6 a mú-

_ Felvettek már valakit (va. SQI-sugárzlJs? 
/akiket) e munkára? - Talán igen. Nagy zötlye-

_ Most van folyamatban. nökkel valamilyen kép produ-
_ MikOffB tervezik a stUdió kál hatÓ. Ezt azért merem mon-

Ozembe helyezését? dani, mert Kőbányan már mu
ködik a miénkhez hasonló 

- Akár holnapra. Ha produ- (VHS rendszeru) komplen stU
káljék a kábelrendszert, a mO- dió _ viszonylag etlogadható
sort rOgtön tUdjuk sugArozni. an. 
Legalább 10 óras kész anyag- Kovács Pál 
gal rendelkezünk. 

Hamer Donát - az AMK 
technikusa - valamivel borulá
tóbb a gyors, sikeres IndUást 
Illetően. Aggodalmának fó 
oka, hogy a stúdió mÚSlaki pa
raméterei nem garantálják a 
ma már elvártlató - optimális -
hang- és képminőSéget. 

- Studiónk egy VHS rend
szeru amatÓf technika -
mondja Hemer Donát. - A jár
ható űt a Super-VHS lenne, de 
hát erról a jelen helyzetben kár 
beszélni. Klsegltó berendezé
sekkel a meglévó egység is 
képes bizonyos ,ieleket to
vábbllani a szabadba, de a ka-

Az elmült hét csütörtökén 
tárgyalta a Városi Tanács 
Végrehajtó Bizottaága a vá
ros 1989. évi költségvetését. 
A város fejlesztési szOkség. 
letel és pénzugyl lehet6sé
gel között széles szakadék 
tátong. A vébé elé ker0l6 
el6terjesztés a városi tévé 
stúdióra egymillió forintot 
tervezett. Ezt az el6irányza
tot a végrehajtó bizottság el
vetette, mInt költséges és bi
zonytalan lövOla beruhá
zást. A végsO szót a februári 
tanácsOlés fogja kimondani. 

A szerk. 

A bagolyvár még mindig áll 
Közel egy éve, hogy Balogh SándoménlJ/jAr

tam és beszámoltam olvasóinknak nehéz hely
zetéról. Most arra voltam kIváncsi, va)on 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 dólt 
Ossze. Az Idő múlását a mAJ16 vakolat és a tetón 
szaporodó cserép" és kátránydarabok mutat
fák. Vendéglát6m megismer és szIvesen invitAl 
belelé. A 3x 3 m-es helyiségben meleg van és 
füst, a sparhelt ugyanis mindkettőt ontja magá
ból. A gerendák rovább már nem feketednek, 
füsttel teHtódtek. A berendezés némileg kor
szerusödOtt, mert az agy fóliatakarót kaJx>tt, a 
tulajdonos üj lav6rt vAsArolt. 

Beszélgetni kezdtOnk. 
- MI vál/ozott egy év alatt? 
- Nem sok, még élek. Havonta 2280 Ft-ot ad 

a T anáes és negyedéV911ként még ezer forin
tot. Bizony ez kevés a mostani árakhoz képest. 
Nem vagyok nagylgényu, ennek ls örülOlI:, amit 
kapok. 

- Ma vasárnap van , f6zött-s? 
- Fóztem bizony aJmalevest és libalábat pOr-

költnelc.. Nagyon jó, én hidegen szeretem, 
gusztusos is meg jó lzű is. Van még, megkIná
lom szivesen. 

- Egészsége? 
- KöSlön6m, megvagyok, az orrom fáj , bel-

seje sebesedik, ken6cs amit frtak elfogyott, 
ma}d elmegyek a doktor űrhoz Iratok másikat. 

- Napra/orgót áru/-e még? 
- Még nem váltottam ki az engedélyt, anélkOI 

meg nem lehet árulni. Márciusban ha jó id6lesz 
akkor kérem, csak most nincs rával6m. 

Kifelé menet a ház mellett egy löldbeásott 
putrit láttam. _Lakik in valaki?- - kérdeztem 
vendéglátómat. 

- Hát persze a Józsi, esak most beteg. 
- Meg/IJ/ogatjuk? 
Bekopogunk, rekedtes, köhög6s férfihang 

invitál befelé. Félhomály, dohszag és metszó 
hideg fogad. Kályha van, fa nincs. A 3x 3 m-es 
MlakásM mennyezete középen oszloppal alátá
masztva. Igy tavaszig talAn klb l~a . A házi
gazda ruhástól fekszik az ágyban. HovlJth Jó
zset.nek hlv}ák, 55 éves munkanélkOli. Fek
szik, mert beteg, eltörl egy oldalbordája, a látá
sával és a IOlével is baj van. Rendszeres jöve
delme nincs. 

- Mentem én munkanélküli segélyt kémi, azt 
mondták, helyezkedtek el. Hova menjek 55 
éves vagyok, kinek kOIlOk? Akármilyen keveset 
is, csak adnának. 

Utolsó munkahelye a KOzútépltó Vállalat 
Kecskeméti Telepe. Onnan 1988. március 15-
éri lépett ki. Pénze nincs, ma még nem evett. 
ÁllitÓlag nem is bír. 

Hazafelé azon gondolkodtam, hogy azok 
akik jövedelmúkről csak annyit árulnak el, hogy 
6O%-ot adóznak. tudják-e, hogy emberek ilyen 
megalázó körülmények között élnek. 

Ladóe%ki István 

Bomba helyett riadó MInifoci 
Szer1<esztőségúnk azt az 

értesftést kapta, hogy az el
múlt hét kedd éjszakáján 
bombariadó volt a kiskun
halasi vasÚ1Vonalon. 

Egy ismerellen telefonál6 
elváltoztatott, torz hangon 
közölte a forgalmi szolgálat
vezetóvel, hogy Hbombát 
helyeztem el a vasút Dél· 
egyháza és Kunszentmik
lós kOzötti szakaszán". A 
forgalmista azonnal értesi
lette a rend6rséget, akik ki
hlvták a budapesti speciális 

csoportot. A MÁV Mletapo
gal6" szerelvényt küldött a 
jelzett szakaszra. A vizsgá
lal eredményeként kiderűlt, 

hogy bomba nincs. 
A rendőrség vizsgálatot 

folytat az ismerellen tettes 
felkutatására. Az anyagi kár 
ugyan nem nagy, de súlyo
san veszélyezteti a bizton
ságos vasúti közlekedés 
iránti bizalmat itthon és kOI
földön. Ennek az ostoba go
noszkodásnak sokan fizet
jük az árát. 
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Kiadó a pártház? 
Olvasom a városi 

pártbizottság informácI
ójában, hogy gondok 
vannak a bizottság 
1989. évi kOltségvetésé· 
vel. Csökkenó össze
gek, zsugorodó bevéte· 
lek, egysz6val 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 als6 három szint je 
kiad6! De félre a tréfá
vall Komoly dolgok 
ezek. Mert nézzük csak, 
mi a helyzet máshol. Azl 
hiszem rövid idOn belül a 
sok kiad6 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 án 
kereken, hogya k6rház 
pártbizotlsága magtár
gyalta: az egészségügy 
igen nehéz helyzetben 
van... munkafeltételek 
alacsony szInvonalú
ak. .. kistégterü vár6he
Iyiségek, túlzsúfolt rend
etők.. . "A pártbizottság 
javaslattal élt a k6rház 
vezetése lelé a túlzsú
foltság megszüntetésé· 
re." De a konkrét javas
latot szerényen elhall
gatja az információ. Pe
dig a kiváncsiság fur
dalja az oldalama!. 

Gyanftom a megoldás 
iti lóg a levegóben. Le· 
hetséges, hogy hamaro
san a pártházba me
gyünk szemészeti vizs
gálatra? 

Ferincz János 

A KÖNYVTÁRBAN 

Változatlanok a beiratkozási, 
háromszorosára emelkedtek 

a késedelmi díiak 
- Igaz-e a hfr, miszerint 

a városi könyvtár az Idén 
háromszorosára eme/te a 
k(jlcsónzési id61ejárta után 
visszahozott k6nyvek után 
a késedelmi dljat? - kér
deztem Varga - Sabján 
Gyula igazgatót61. 

- A hfr igaz, könyveink 
védelme, no meg a köl
csönzési fegyelem javítása 
késztetett bennünket erre a 
lépésre. Az évekkel ezelOtt 
megállapított bOntető tari
fák ma már messze nem 
voltak célravezetOek. 

- Milyen a k6nyvtár gya
korlata e téren? 

- Három hétre kölcsö
nOzhetnek olvasóink inté
zetOnkb61 könyveket. Ha 
ez az idő lejárt, néhány hét 
türelmi idO után küldjük ki 
az elsó felsz6lttást. Az ek
kor visszahozott könyv 
után jelenleg 10 forint ké
sedelmi díjat kell a feledé
keny kölcsönzónek befizet
nie. Aki Igy sem hozza be a 
könyvet, egy hónap múltán 
űjabb Irásos felh Ivást kap. 
Ha erre visszahozza az ol· 
vasnivalót, húsz forintot 
kell fizetnie. Akinél minded
dig nem volt foganatja a lel
hIvásnak, újabb hónap 
múltán kiküldjük a harma
dik felsz611tást is. Ezután 
39 forint a késedelmi drj. 
Van olyan is, aki egysze
rűen azt mondja , elvesz
tette a könyvel. Ilyenkor az 
újkori ár trzszereséig 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 kelleti. Egyébként 

csak a példa kedvéért em
Ittem, hogy tavaly évvégén 
egy h6napban 4-500 forin
tot könyveltünk ilyen kése
delmi dfj clmén. 

- sok feledékeny oIva
sójuk van? 

- 4300 körüli az állandó 
feinOtt és 1380 a gyermek 
olvasói létszámunk. Úgy 
300-an lehetnek azok, akik 
rendszeresen csúsznak a 
határidővel, van akinél 
évek óta vannak kint köny
vek. Sok értelmiségi, peda
gógus, )egász olvasónk 
van akiket egyszerüen le
hetetlen megkérni arra, 
hogy tartsák a határidOke!. 

- Ha már pénzt61 8sett 
szó, eme/ik-e a befratko
zási dljakat? 

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

- VégOI számoljon be ar
ról, mennyi pénz gyúlt 
őssze a könyvtárpártolás 
eimén meghirdetett felhI
vásukra. 

- Tavaly inditottuk az ak
ciót, melynek célja, hogya 
szűkös anyagi lehetősége
inket kiegészítsük az olva
sók állal juttatott pénzesz
közzel. 1988-ban az Állami 
Gazdaságt6t 15, a Vörös 
Okt6ber tsz-től 5 ezer forint 
támogatást kaptunk, ma
gánszemélyektOI 3 ezer fo
rint lámogatás érkezett. 
Bevallom, ennél kicsivel 
többet számoltunk. Idén az 
egy hónap során csaknem 
annyi pénz ér1<ezett, mint 
az elmúlt évben összesen, 
Igy lassan azért gyarapo
dik a pártolói pénzOnk ls. 
Minden Ilyen juttatást ezú
Ion 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 jelent6s termelési érté
ke, hanem termékeinek minő
sége és keresettsége is meg
határozza. 

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

- Vát1alalunk jól áll - mon
dotta az igazgat6 - amit az is 
jelez , hogy 1988 után a vár
ható eredményünk mintegy 
70 millió forint lesz. 

- Milyen szerzódéseket M
tőttek a külf61di partnerekkel? 

- Altalában 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 nyereségadó 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 korszerúsftjük. Ez 
nemcsak a feldolgozás tech
nológiájában, hanem a cso
magolásban is érvényesOl. 
Tőkés vevőink az esztétikus, 
korszerú csomagolás érdeké
ben modern csomagológépet 
is adnak nekünk, szinte aján
dékképpen. Egy ilyen új gép
ünk a holland gyártmányú CI
TDMA T tálcás csomagoló
gép. 

- Ezek szerint az export kifi
zetódó a vállalatnak? 

- A tőkés export igen. Az 
export termelésünknek min
tegy 50-00 százalékát jelenti. 
A hízott liba, melyet az NSZK
ba szállítunk, ennél ís többet, 
80 százalékot jelent. A csir1<é
nek mintegy 40 százaléka jut 
exportra. A libamájat francia 

A holland gyártmányú CITOMAT tálcás csomagológép 
munka közben. 

exportra küldjük, mert ott a 
legkelendóbb. A szocialista 
országokba az állami szerzó
désekben rögzített árucsere 
fedezeteként szállitjuk termé
keinket, de ez a vállalat szá
mára nem nyereséges. 

- Tud-e fizetni a szállftóinak 
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 siker0!. 

- Hogyan hidalják át akkor 
ezt a nehézségeI? 

- 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 mege
melték. Tudom , hogy szinte 
hihetetlen, de a bankunk a 
múltkoriban kijelentette: "nem 
is biztos, hogy a dollárbevé
tehl export finanszírozását ér
demes vállalni". Pedig a dol
lárkitermelési mutatónk meg
lehetősen jó. 

- Hogyan reagálnak erre a 
vál/alat hite/ezói? 

- 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 lehetóség? 

- Már szóvátettük illetékes 
helyen , de nem könnyú célt 
érni. Megítélésem szerint a 
banknak is üzleti magatartást 
kellene tanúsítania, ami 
egyébként a bankok többsé
géné! megvan . 

- Hogyan alakultak a bérek 
a válla/amál és milyen bérin· 
tézkedést terveznek 1989-re? 

- Tavaly 70 ezer forint körüli 
átlagbért értünk eJ. Sajnos 
évek óta vajúdik a bérkérdés. 
Hét százalék bértartalékunk 
volt papI ron, 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· 
keralnl fog teljesitenünk. 

- Hogyan érintették a válla 
/a/ot az áremelések? 

- Elsősorban úgy, hogy 
viszszaesett a belföldi fo
gyasztás. Emiatl raktári kész· 
leteink bizonyos termékekból 
növekedtek. Megítélésem 
szerint a belföldi piacon egy új 
magatartásformát kell kialakl· 
tanunk, ami arra irányul, hogy 
a meglévőnél sokkal szoro
sabb vevő-eladó kapcsolat 
jójjön létre. Emellet! az egyedi 
igényeket is ki kell eléglte
nünk. Vannak termékeink, 
melyeket az áremelés előtti, 
alacsonyabb áron értékesi
tünk a piaci kapcsolatok meg
tartása érdekében. Árcsök
ken té ssel is igyekeztOnk a jó 
vevóinket megtartani és az új 
vevőket meghóditani. 

Megfelelő marketing mun
kával, ízléses, korszenl cso
magolással igyekszünk a pi
aci kapcsolatokat élénkiteni 

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
tOkból adódó ráfizetés miatt, 
kérem vessen egy pillantást 
a cikkében megjeleni fotóra. 
Ragyogó példája ez a kép 
az összes hentes tevékeny
ségének. Világosan látszik, 
hogya mérlegen nincs 
semmi csak a súly. Az vi
szont mindig, minden köral
mények közötti Ha 0,5 kg 
húst mérnek addig nem ve-

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

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

TIsztelettel: 
Kovács Jenőné 

Tisztelt Asszonyoml 
Több levelet kaptam 

hÚSbavágó szakma clmO 
cIkkemre. A levélírók 
többsége úgy érzem nem 
értette meg [rásom lénye
gét. Én egy portrét írtam. 
Egy ember életét mutat
tam be, szerény tudásom 
szerint, s ebben "csak" 
apró momentumnak túnik 
az Ön által taglalt kifogás. 

Ezen felúl biztosithatom 
olvasóimat: 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 ;elenleg 
dolgoznak, annyi már biztos, 
hogy a célul túzött 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 termékllk, 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 meghfvást, s a szimpó
ziumon és termékbemutatón 
először Tóth Tibor gyárt
mányfejlesztésI osztályve· 
zető ismertette az áramfeJ
lesztő felhasználási területeit , 
majd Kordás Károly gyárt
mánytervezó részletesen ele
mezte a halasi gyár által gyár
totl 7 tipus felépítését, múkö
dését, ezután Török Zoltán 
vállalkozási osztályvezetö vá· 
zolta fel a megjelenteknek a 
vaJlalat kereskedelmi tevé
kenységél. A felvetődó kérdé· 
sekre Gidai János igazgató
helyettes válaszolt, majd a je
lenlevők a gyár udvarán kiállí 
tott áramfejlesztőket múkö
dés közben is meglekinthet
ték. Gyárlátogatás, maid álló-

fogadás zárta a 4 órás, szin
vonalas programot. Miután az 
itt gyártott aggregátorok főleg 
olyan helyen alkalmazhatók, 
ahol nincs, vagy nem elég 
nagy teljesrtményü az elektro
mos hálózat, vagy ahol az 
esetleges áram kimaradás 
nagy kár<»<at okozna (kórhá
zak, vizmú, vasút, olajbányá
szat, mezőgazdaság) ezért 
ezek gyártasa iránt élénkülő 
kereslet mutatkozik. 

A Ganznak az önállóság 
nagyobb rugalmasságot, az 
átfutási idő lerövidítését, pi
acérzékenyebb magatartást 
biztosit, amivel a jövőben élni 
szeretnének. Már a bemutató 
alatt több szóbeli megrende
lés is elhangzott, többen kife
Jezetten örömmel nyugtáz ták 
hogy a vállalat hajlandó az 
egyedi igényeket is kielégíte
ni, így akár gépJármúvekbe is 
vállalnak aggregátor beépíté· 
sét és kivitelezését. Amikor a 

bemutatóról távoztunk, kér
deztemCsányi Józseflgazga
tót: megtérül-e a mai rendez
vénybe finanszlrozott 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 vezetóit, amikoris Gidai 
János igazgatóhelyettes arról 
tájékoztatott, hogya bemuta
tón szóban elhangzott igé
nyeket azóta Irásban is meg
erősítették, erre már elküld
ték a visszaigazolásokat. Ed
dig a bemutatónak a terven 
felül 10-15 millió forintos ar
bevétel növeló 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 újabb termékcsaládnak 
terveznek hasonló, országos 
nyilvánosságot. 

Horváth Róbert 

Sokan igénylik a kisipari munkát Halason 
Kilencven percet tartózkod

Iam Egyed István cipész kisi · 
paros Eötvös utcai múhelyé
ben. Beszélgetésünket tizen
kétszer szakították meg. He
ten hoztak csizmát, cipót, 
szandált, talpalni, sarkaini 
vagy varrni. OIen a kész láb
beliért íöllek. Minden érkezőt 
udvariasan fogadott a mester. 

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

- öl tizenöt nap múlva. 
A kisebb javílásokra - varrás, 
ragasztás sarokvas fel· 
szegelés stb. - nem kell vár
ni, aki hozza öt·tlz perc múl
va viheti is. Talpalás!. sarka-

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

- Mióta dolgozik a Cipész 
szakmában? 

- t 942 óla. Akkor szeglld· 
tem el Inasnak egy kőteleki 
mesterhez. A háború után 
csizmákat javítottunk az oro
szoknak. A katonaságnál is ci
pészmúhelyben dolgoztam. 
Halason voltam katona ide ls 
nősültem . leszerelés után a 
helyi cipészipari szövetke· 
zetbe mentem dolgozni. Har
minckét évet töltöttem 011. El
nöki munkakörb61 mentem 
nyugd ljba. 

- Menni kellett? 
- Senki nem kllldön. OIven-

hét évesen 44 év munkaviszo
nyom vol t, 21,7 százalékos 

tiszta nyereséget hagytam 
magam mögöt! a szövetkezet· 
ben. Nem volt ok a "Ielépteté
sem re" . Magam döntöttem 
igy. Azt terveztem kisiparos
ként dolgozom tovább. A dön· 
tésem támogattAk a város ille
tékes vezetői is. 

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

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

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

G. B. 

Ezen a néven neplzenlsfl,tt, legutóbb lS a Iévé 
egyik rekl llmadllsllban, a gyógyszerként hasznll· 
lalos, gy6gyszertllrakban la kaphaló leafélesege
kat. 

készOlnek a "Bogumlt~ Klsazövetkezet részéra. 
Az epe tea, a vese tea, • vérnyomésca6kkent6 és e 
fogyssztó teapor B milliós bevételt hoz e véllelat· 
nek. 

Arról azonban nem Izólt a hfr, h~y ezekat a tee
készltményekal a Klakunhallll Álfaml Gazdaság 
kunfat!értólleényvllllalate élUtja e16. 

8.,étl Péterlgezgaló, vegyélzmérnOkC\t kértem 
meg e borkósavüzamben folyó tevékenyeég la
martetésára: 

- A bork6savat el6élllló üzem ma egyeduhilló az 
orszllgban. FeldolSlodsl alapanyaga a törköly és 
seprö. Ezt vbérolJuk össze az ország egész teru
letéröl 's sdllfllllk ida Kunfehértóra. Az uzem két 
lolyamatú. Egyik lolyamatben a tOrkOlyböl pértás 
ú!llln tintauew nyerunk, mely alapanyaga lesz a 
kulönféle borpllrlatoknak és names ItalOknak. En
nek tovllbblleldolgou,1I mllr a Uk6rOzem dolga. A 
szllrsz készltmény a már egyszer hasznolllott éa 
nedvességtertalmét nagyrészben elveuilett, tOr
kölyböl nyert bork6sav lesz. A szllraz törköly pe
dig nagyazerO tuzelOanyeg. Speciélll kazénjalnk
ban eléget jOk, és energiét nyerilnk. 

Hófehér, emeletes épillet ad otthont e nBogu
mil" tllraaknak. Ebben az uzemházban gyógyl'lÖ
vénylajlék felhesznéléséval készitett Instant teék 

- Ez a gy6gyteekéazltéa tl,zta bevétel, hluen 
bérmunkéban véQezzOk - mondja az Igazgató. - Itt 
mint mér azóltunli róla, a tOrkölyégetéasel keletka
zett energilIt hasznl!iljuk fel a teapor sdritésllhoz.. 
Harmadik, nem kevésbé lonlos Ozemünk agyógy
szerkészit6 egység, ahol a Chlnoln részére gyllr
tunk, ugyancsak bérmunkllben mintegy 4-S féle 
gyógyszert. Itt történik az étkezési bork6sev egy 
részének 'ablettmsa ls, mely tealzesitó, citrom
D6t1ókénl kerül kl a kereskedelembe. A méslk, egy 
kisebb hányeda pedig granulétum fonnéJáben, 
mOenyag dobozokban, lS deUs sÚlIban kapható 
• boltokban. Ez azonben már az fzes tésen Iul, aa
vas hatása miatt alkalmas vfzk60ldiara éa rozsde
faItok elttlvolf""ra. 

Annyit dióhéjban az Állami Gazdaság Leényvál
lalata prolIIléban tevékenykedő " klagyérakróIM

, 

melyek ez 1987~s alakulés, klvélas óta Igen et&
teljesen bimnyitották, hogy az enyavállalat algon
dolása helyea volt. 

Harmos Jenó 



"Ez a fiú, mestere a hangszerénektH A 20 
éves Daczi Zsolt a Szüts József Általános Is
kola zenei tagozatán végzett, majd a tekóban 
folytatta tanulmányait. 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 "8" ka
tegóriás OSZK vizsgál. Egy évig zenélt a kiskő
rösi Szarvas t::tterem bárjában. Alkalmi együt
teseket alakItott, többek közön a WE, a WEC
KER és a MYLAD Y bandákat. 

t::letében fordulópont volt, amikor megismer
kedett az Eddás Csillag Endre gitárossal. 

"Nagy hatással volt rám, ma is a legjobbnak 
tartom." Posztobányi László segitségével ins
trumentális metál studiófelvételeket készite
nek. Ezeket a lelvételeket a rádió - Garázs mO
sora - többször is sugározta. Ekkor, már töb
ben felfigyeltek a tehetséges, liatal gitárosra ... 

- Hogyan kerOl egy vidéki srác a vezetó 
sztárzer.ekar kóze/ébe? 

-A "Garázsban" hallottam, hogy az együttes 
gitárost keres. Poszival felvittük a kazettát a 81-
KINIHEZ. Egy hét múlva kértek meghallgatásra 
többedmagammal, közöttünk jópár, a popszak
mában ismert gitárossal. Hát, volt néhány 
nyugtalan éjszakám .. 

- Talán nem bfztál magadban? 
- Blztam, de nagy az ország és a gitárosok-

kal Dunát lehet rekesztenI. 
- A jó gitárosokkal is? 
- Nos, a szakemberek szerint őstehetség va-

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

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

- Merre tuméztok? 
- Az. országos tumét februárban Szegeden 

kezdjük. Közben tv felvétel itthon és Rómában, 
koncert az NSZK-ban, londonban és aSzov· 
jetunióban. 

- Most, hogy teljes jogu B/K/NIS lettél, meg
változott az éleled? Hogyan érzékeled ezt? 

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

- Mit hagytál itt Ha/ason? 
- Hát, Halast nem, de azért remelem valamit 

hagytam Halason, Halasnak. AGózonban gl. 
társulit tartottam, akadt egy két tehetséges srác 
- öket sajnálom. 

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

folytatni szeretném a BIKINI mellett is, hiszen 
bizonyitani szeretnem országnak-világnak, 
hogy gitárban az elsOk között vagyok. 

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

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

A óh· d t ' Szemészeti rendeldmet pr Ir e es megnyitottam . Szilády Á. u. 
A Városi Tanács V. B. 16. Hétf6, szerda: 17.30-19 

portvezet6 i munkakör be
töltésére. Követelmeny: 
közgazdasagi egyetem 
vagy számviteU td lakolal 
végzettsé(j és legalabb 3 
éves sza"Jtmal gyakorlat. 
Az. állás azo nnal betdl the
t6. 

MOSUkI Osztélya árve- óráig. Or. Füzes Edit. 
résr. boclátja a Kiskun-
hatn. E6IVös u. 15. sz. Kiskunhalas központ já· 
alatti 394 néayzetméter te- ~an új garzonlakás kiadó. 
rűletü caalidiház éplté- Erdekiadni: To lbuchin u . 1. 
Bére alkalmas Ingatlaná!. Solárlum. 
Az. árverés február 15-én Negyven százalékos 
délel6tt 9 órakor lesz a Vá· Kiskunhalas Városi Ta
roal Tanács Müszakl Osz- nács V. B . Pénzügyl-, Terv· 
talyán. Induló ár: 1500 Ft! és Munkaügyi Osztály felvé-

I.;;;.m'.;... _________ telt hirdet költségvetési csa-

készenléti állapotban lévő 
család i ház eladó. Érdek
t6dn l: Erdei F. t ér 318. " I. 
em . 11 . vagy Kalap u. 2. 

SAROKBA SZORíTVA 

Ne hagyjuk, hogy így legyen! 
Halas kisváros. Sokszor, sek/éle SZihJációban 

hangzott már el e~ a nem hfze/gésnfJk szánt mon· 
dal. Nincs Igény az Igazán szInvonalas, magas kul
túra iránt, a kwmc1ve16dés1 inté~mények ezlfányti 
tÓfekvéS8it kevés babér kiséri. Ha akad is ilyan 
rendezvény, ennek vasztaségét . szirvpos· - ám 
telt házat vonzó - program bevéte/éva/ allentétale
zik a renoezdk. T~ szálJtam az ilyan nézet91c 
hlrdtJt6/val szemben vítába, bizonygatván, nincs 
Igazult. Igenis, Hala$OO is t6mege/< Igénylik a nlvós 
rrnJvészeli megmozdu/ásokat. Igazam igazolását 
véltem fe/fedezni, amikor a január második felének 
/aJllurális Pf09ram ajánJatait b6ngésztem át. Illés 
Lajos egy évtized múllán ismét színpadon, ráac1á· 
sul városunkban. A Pódium soroza/ld6le/sd darab
jaként Lukács Sándor és Szegedi Erika mc1sora lát
ható. A közkedvalt Téka rendezvényekpedig hosz
szabb szenet u/án a kDzponIi iskola 75 éves Mfté
ne/ét bemutató rend8zvénnyel jeIen/kezik. Az ese/
nek csupán csak egyetlen szépséghibája van: 
mindhárom rendezvény január 26-án, csOt&t6kM 
este, egyiOdben kerűl megt8ltásra. ugye szinte hI
he/elleni? A városi kMyvtárban este 6 órakor kez
d6dik II központi iskola 75 éves épülete eltOO eI6a
dás, meIYe/ Nagy Szeder István tart, ezalka/omból 
a helyszlflBfl klAJ/ltás is oyllik. Az el6adás iránt az 
ld6s6bb 98(18fáció és II véros /6rténslé/, fejJ6c1fls6t 
figyelBmmeI k{sérók k6réboo várl!ató érdekJddés. 
~ {i9zoo István rrnJvekJdési kózpontbao este 7 óra· 

kor indull az idei Pódium sorozat. LukáC$ Sándor 
és Szegedi Erika mc1sorá/ várhatóan az irodalmat 
k9dvalók, s f6leg kfJzépislcolás diákok (lányok) vár· 
ják Izgatoltan. Amikor Itt feJg6rdJJt a fOgg6ny, pár 
száz méterrel arrébb, az ÁMK szInpadán felcsen
dU/nak azok II 60-as évekbeli Illés slágerek, melyek 
hallatán II mai negyvenesek egy#ior Ófjóngtak. A 

régi nólák mellall II zómében várhefóan kfJZépkOfÚ 
kÖZMSég meg/smerlfedhetetf II megjelenésre vá· 
ró. új Illés Lajos nótakkal is. 

Én magam mindhárom rendezvényre elmentem 
volna, de az idópoo/ egy/Je8Sés mia" va/asztás elé 
kényszerúJtam. Gondolom. sokan voltak {gy mások 
is. (gy utan mindhárom raodem szerv II !fflgelszá· 
moIásrnJI e másik rovásara elk6nyvelhstatt nélJAny 
tucatnyi, ese/leg tóbb száz n6z6 hiányát. 

Hogy kinek jó ez? Senkinek. Ha a muSOfOka/ 
szervez6 kulturális intézmények nem egyeztetnek 
egymással talán megtahetné ezt feJOgyeIeli szer· 
vúk, a tanács mc1velódési osztálya. 

Mert, amig ilyen eselak megMfténhetnek, addig 
el kelt viselnem az olyan megjegyzést. hogy .Nem 
megmondtam, Ha/as kisváros-o Amig Illés Lajos 
egykor azt énekelte. hogy Miért hagytuk, hogy Igy 
legyen, én azt kerem: Ne hagyjuk, hogy Igy /6gyerI1 

Horváth R6bert 

(Lapzárta után tudtuk meg, hogy az fIIés-kon
cert tJrdek/6dés h/ánylfbltn elmeradt.) 

Kulturális ajánlat (február 17-ig) 

FÁKLYA FtLMSzlNHÁZ 
Febrtdir 3-4-én 4. 6 és 80fakor: 

Fehér feketében (amerikai). 
$-én 4. 8 és 8 Orakor: Mit C$inálle1-

SOOed 3-161 5-ig1 (rn;agyar). 
&-8-áo 40fakor: A vidám ÖrdOg ba

rátJa (l9ngyel mesefilm). 6 és 6 óra
kor: A yelencel n6 (olasz). 

!l-en 4 Ofakor: Két konok jamasairO 
(jap{m). 6 éli 8 órakor; A velencei n6 
(olasz). 

l IHn 4 órakor: Két konok jamasa
iró (iapán), 6 éli 8 Ofakor: Elszabadult 
indulatok (arnefikal). 

II"n 4 Ofal<or: Két konok jamasa
Iró (iapan), 6 éli 8 Ofakor: Etszabaduk 
indulatok jamerikai). 

12-13- n 4 Ofakor: Végtelen tMé
nel (NSZK), 6 és 8 órakor: Elszaba
duk indulatok (amerikai). 

14-15-én 4. 6 és 8 órakor: Nagy zOr 
kis KInában (amerikai). 

16-11-'" 4 órakor: A tizenötéves 
kaprtány (szovjet). 6 és 8 órakor: Az 
~z6 (amerikail. 

GÓZON ISTVÁN 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

Fttbruár Un 17 órakor: 817·es 
klub. Farsangi roolatsigok. Vetélke
dó. téne. bOIé. Belépés csak jelmez
ben! 20 Ofakor: DIszkó. 

Sportműsor 
(február 17-ig) 

Foci 
Február 4., 5., 9 órától a 

városi sportcsarnokban 
" Halasi H frek" teremtorna 
NB III·as, és megyel csapa
tok részvételével. 

Oiáksport 
Február 11., 12., 7.30 óra. 

ÁMK városi sf.>Ortcsarnoka: 
HRák6czi Kupa (országos, 
m9Qhivásos kÖZé~iSkOláS lab
darugó bajnokság . 

Február 16. 10 ra, ÁMK vá
rosi sportcsamoka: kisdobo
sok megyei Játékos váltóver· 
senye. 

Utazó 
bűnöző 

Janu'r l.... 'J~ UI o.. k6rü1 
rend6fj"6r • ~I I'nothllrnl (o1on 
1TIIg'l1lton egV YfiHnyk ...... p'''.1 
kOz~e06 lilllllmblrt, Iklfllll k6t jól 
1TIIg16rn6tl utuO\4ltkl votl. Az IIIUol-
111á1 SOf'n SZIli' JÓZ .. " l ..... 
b(jnl.clen tlOéI.c(l, Kunfeh6rtó, nll
Clle. U. II. sdm 111111 teko. Iflltell 
k"dhek .. elmond", hogy mlndk't 
ulazóUilkl tele yan ruh.anemOvel, me
Iyeklt eud.pnl.., u Ec_1 plltCOn 
y"'roIt. Tovabbl kárdMek k6'lllkll
t_, de uokr.lNlott v'lIlzo11 u""ln
dokot~ y,lt, hogy. rend6r el6'lIll" 
I rendórkapl"nyNgra. olt. "'%lll" 
elsúmokl'" UI'n Szel.1 llmondll, 
hogy k6zel egy ÓrII~ bet6rt I plec
c .. mokbe, ft • bent Iévó butIkból 
Ioptl III k61 Wrdueklt, 61 'Irmernld
rAgOt ft kIM pOt6t. 

Szllllnlk nem II yoll u illO bet&
..... November II .. ~ 'filii ut," In
duk el. kOIcsOn k'" klrél<p ...... 1 Kun· 
'~óróI Kllkunh.l.lr •. II KOlt'r .. -
"SI ut"'n haIJytIl k~rt ft I HO
li»! IIAn tevO E~trólZlf ..,.....IIhN 
menl. &etlot illY "rókIIO. II Idrekltot 
v6c16 rlk:aot aú!1Ielllenl, m'ld tObb
azon próblilkoúarl IMzuz\a I klrak.t 
Oveg6t. II u&Om~. ellen<áre nem 
lIyul/Mltlk ''''Vek • k6rn~O 16p!l'" 
lek .btakllbln. Nyugodtan . dolgoz. 
hllOIl" tOy'bb. II kIrikIIból klemttt 
illY mlto.lIIIVnOt.:i1P,Nt.61Om1RflÓ1 
ft egy ""'p'k6ptIz ldl. 21 lat' 
torJnl ........ bIn. m.J el_kOIl I 
helyazlnr61. 

tUhánV oepon IMIQt .... r kln6zta U 
óllbb botO," hIIv't II. Módszere 
nem "'koZOI!. Mlgyáne miII hozd.. 
tlrtozól lIalsunak, ft '1161 utlin k .. 
'*IIpjrTellndull KI,kunh.tal". K ....... 
"'1161 elrejtette, ft Ilyllog ment I Ko. 
luth UI~I Mini BlzorNinyl OzletheJ:. 
LMte. hogy I'rókl'lOk nlnc""",- II kl
,.ul O~ blzllz\to ft bimWotI N 
Ozletbe. II nllta 16y6 UllZÓ".~bI PI
kolt kIM '*"tk6pez~. kIM Ht'1ó 
rnegn6t " nágy kv.re6rllt, kb. 14 e_ 
IoI'Im """'ben. II lopott t''VY1kIt I .. 
~ ... vttt., meld november Hn Bu
depnu. utazott"SZ ~ ... ""n~ ló rt
~ 1I1dtI. II rUl6trnegn6t 3 IHI' to
rlnl"", I Ht'IómIgn6t 500 /orln"" 
vett'k meg tOll. 

Jelenteg lIOzelH letsrtóztllb .... 1-
lett folytIIJ'" YIII szemben. nyomo-

"" V.K. 

~ 9 órakor: Dramatikus játszó
ház 8-1 O éves gyefekekne!l. 

6-án 1 7 órakor: Gyermel<nyeMan· 
lotyam angol nyelven, 5-7 ~ gy .. 
relo:eIo:nak. Vezeti Kiliti Zsuzsa. 

grafikus kiállUlIosa. Megnyitja (If. 
Supke Magdolna müvészettörténés.z. 

l Q.6n 817-es klub. A mi napunk -
házigazda két órlkéntes klublag. 
20 Ofá16l: Diszkó. 

II .. n 210fakor: CiccioIina K(skun
halason. Erotikusshowműsor. Fellép
neIl: Stalle+' Hona. Zalatnay Sarolta, 
nyugalnémet tMeosnók és nége+' 
testép(lótc 

II"n 16 órakor: Magányosok klul>
Ja. 20 mat6l: Oiazkó. 

CSILLAGÁSZATI 
OBSZERVATÓRIU M 

(Kossuth u. 43.) 17"n 17 órakor: 817"85 kkb. Véczi 
György könyv\lOl6 kiéllltásfmak meg
tekintése . 20 órálót: [);szk6. 

ÁLTALÁNOS 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

Fttbruár 3-án t5 órakor: Cseng6-
SZÓ. Muzsay András gyermekmOso> 
,"o 

M&gIigyelheló bolygók: Merkur a 
hajnali délkeleti égbollon látható. Vé
nusz helyzete e hó loIyamán megfi
gyelésre nem kedvező. Mars és Jupl
le+' az éjszaka elsó le!ébeflfigyelhetó 
meg. Szaturnusz a hajnaH szürkOlet
ben látható. 

4-6-én 96rát6l: Halasi H(rek Kupa. 
Teremlabdarúg6 bajnokság. 

J URINOVITS MIKLÓS ŰrröRőHÁZ 
Flbruár 4-'" 18 Ofakor: Szabad 

jatéklehet66ég. 6-án 18 órakor: $zilédy Non Nép
fóiskola. Városszéplt6 és YltdO fela· 
daiOk. tervek Kiskunhalason. Etóad6: 

!l-en 15 órakor: Mini antikvárium 
könyvaltból és bélyegekból . 

Récz Fodor Mih~ 
18 órál6l: ykoncert Or· 

l1"n ~18 ÓfiIIig: Szabad jálékJe· 
het6ség. 

ményo<s.zágért. Fe lépnek: Alkalmi 
Vétel. Ozirisz. Halas, F. Rock, Szala( 
BlIHI8 Sand, Vladár Károly 65 barllotal. 
Daczi Zsolt és a MyIady. Sztárvendé
gak; D. NajY Lajos és Nagy Fe+'ó. 

15-'n l S órakor: Munkahely, pfllya, 
hlyalás. Beszélgelés Tóth ElVir> olaj· 
mérnOkkel. 

It).én l .30 órakor: Bodor Miklós 

16-én 15 órakor: A vilagegyetem. 
amelyben élunk. Csillaglloszati etó
adás. 

II H\RTÜKÖR 
Nyugdfjasok figyeleml A népfront keretében lehetőség 

nyilik nyugdlJasok számára egy helyi érdekvédelmi egyesület 
alapltására. Célja a nyugdl}asok értelmes és hasznos foglal
koztatásán túl érdekeik képviselete és szolgálata lenne. Akik a 
megalakltandó egyesület tag}ai kivánnak lenni, február 15-éig 
jelentkezzenek (névvel, eimmel) a HNF Városi Bizottsága cf
mén (Kossuth U. 29., telefon: 2t-581). Az egyesület megalaku
lásakor alapszabályban dÖftI arról is, csallakozik-e a Magyar 
Nyugdíjas Egyesületek Országos Szövetségéhez. 

*** 
Felhrvás. Tóth (stvánné országgyűlési képviselO a Bács

Kiskun magyel képvisel6csopof1 nevében kéréssel fordul a Ia
kossághoz: segítsenek fettárni a városban és környékén talál· 
ható. célszerútlenOI üzemeltetett vagy kihasználatlan állami, 
társadalmi tulajdonban lévO épületeket. A telmérés országos 
szintú akCIÓ, melynek eredményéről a miniszterelnök is tájé
koztatást kér. 

*** 
Tanfolyam. A Sóstó Idegenforgalmi KFT és a Vöröskereszt 

Városi Bizottsága közOs szervezésében vlzimenlO és elsóse
gélynyújtó tantotyam indul. Célja a sóstói strand parti mentO
szolgálatának megteremtése lenne, ahol május l-szept. t·ig 
egész napos szolgálatot akarnak szervezni térltés fejében. Je
lentkezőket várnak a Vöröskereszt helyilroclájában. 

*** 
GyÚjtés Bakos GInának. lapzartáig a kislány mútétjére 

263 ezer forint érkezett. A visszaigazott összeg - a fela}ánlá
sokra alapozva - valószlnú időközben növekedett. A levis cég 
például vállalta Bakos Gitta és kisérőjének utazáSI költségeit. A 
zeneiskota elSÓ koncertjének bevételét ajánlotta fel a mÚtétre. 

*** 
Meghívó ebtenyésztöknek. A MEOE Kiskunhalasi Szerve

zete február ll-én (szombaton) 14 Órakor lisztújitó és - az or· 
szágos közgyülésre - kOIdOttválsztó gyúlést tart a GÓZOrt Ist
ván MűvelOdési Központban. Az elnökség kéri sportlársait. Je
lenJenek meg (tagkönyvvel és személyi számmal) a taggyűlé· 

"'" **. 
Környezetvédök flgyetemt A Kiskunhalasi városvédó és 

szépltő egyesület környezetvédő- és tájrendező szakosztályá
nak vezetOJe, 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
térban mondják el véleményOket a környezetvédők programj'. 
ról. A szakosztályvezetO éltal ajánlott tlz pont között olyan é
mák találhatók, mint a törpelak klubja. szobanövény szerviz és 
kozmetika, új gesztenyesor ültetése Halason, vagy veszélyes 
hulladék bemérO hálózat kiaJakllása. Aki a megadott idOben 
nem tud elmenni, hétfÓflkánt hlvhalja ezzel kapcsolalosan Kis
kunhalason a "zöld tele/onl" 1 (HOl esle 22-ig a 22-343-as lele
fonszámon. 
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