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· A betegnek megaiázó, 
az orvosnak fárasztó 

Az új gyógyszerellátási rend tapasztalata: 
Egy hónapja a hivatalos sta

tisztika szerint átlagosan 
nyolcvan százalékkal emel
kedtek a gyógyszertérítési dí
jak. Az új rendszer első ta
pasztalatairól először dr. Bus 
Imre körzeti orvost kérdeztem. 

- Először is azzal, hogy az 
orvosságot legfeljebb egy hó
napra szólóan lehet felírni, a 
betegnek többször kell az or
vosi rendelőt felkeresnie. Ez 
meglátszik a körzetem forgal
mán, ami átlagban a duplájára 
nőtt . A szükség miatt azért is 
jönnek ezentúl rendszeresen a 
betegek, mert mindenki szá
mol, s rá kell döbbennie, hogy 
bizonyos esetekben érdemes 
eljönnie. Hogy példát is említ
sek, vannak gyógyszerek, me
lyek vényre és anélkül is meg
vásárolhatók. Igen ám, de mi
lyen áron? A Valeriana recept 
nélküli ára 39 forint, ugyanez 
vénnyel 7,80 forint. A Panan
gin itt felírva a 31,20 forint he
lyett 3,1 O-be kerül. A Tisasen 
A plusz B drazsé 26 forinttal 
szemben receptre 5 forint 20 
fillérért kapható. Az említett 
három gyógyszer közül az idő
sebb ember biztos, hogy kettőt 
rendszeresen szed. Nem min
degy, hogy egy nyugdíjas eze
kért száz forintot vagy tizen
egynéhány forintot fizet. Hát 
ezért zsúfoltak a rendelők, s 
próbálják türelmesen kivárni a 
sorukat a betegek. Ami ezzel 
együtt jár, az orvos és segítő 
személyzet adminisztratív 
munkája hihetetlenül felduz
zadt, nemkülönben a gyógy
szerészeké. Az első két hó
napban ötezer receptet írtam 
meg. Sokan úgy értelmezték, 
hogya gyógyszer áremelése
ket az arra rászorulóknak nem 
kell megfizetni. A valóság ez
zel szemben az, hogy ezt se
gély formájában később kér-

vényezheti a tanácstól , ehhez 
nincs nyomtatvány. Igaz, az 
egészségügyi osztály gyorsan 
készített egy stencilt, amin a 
körzeti orvosnak kell javasol
nia a segély megadását, de 
azt is kérték, hogy csak a leg ki
rívóbb esetben adjam ezt 
meg, mert nincs elegendő 
pénz a segélyek folyósítására. 
Egyébként is a visszatérítés
nek ez a módja a beteg szem
pontjából felesleges utánjárást 
követelő tortúra. Nem biztos, 
hogy valóban az arra legin
kább rászorulók jutnak végülis 
így anyagi támogatáshoz. Lé
tezik az úgynevezett köz
gyógyellátás, ezt az kaphatta 
meg, aki krónikus betegség
ben szenved, rendszeres havi 
gyógyszerfogyasztása meg
haladta a 200 forintot, s kisjö
vedelmű. Orvosi javasiatra az 
egészségügyi bizottság bírálta 
el, s aki ez alapján ilyen igazol
ványt kapott, az ingyenes or
vosi és gyógyszer ellátásban 
részesült. Bár indokolt lenne, 
idén újabb ilyenek kiadása, jó, 
ha a korábbiak érvényességét 
meghosszabbítják. 

"Negyvenhárom éve va
gyunk házasok, férjemet 80-
ban százalékolták le, nyugdíja 
4440 forint. Én háztartásbeli 
vagyok, szintén beteg, gyógy
szereken élünk. Férjem beteg
sége miatt még éjjeliőrnek 
sem tud elmenni, egyedül nem 
hagyhat engemet sem. Se
gélyt kérünk, mert a gyógysze
reket nem tudjuk kifizetni." 

- Sok hasonló, szívszorító 
levelet kapunk, félfogadási na
pokon van, hogy délelőtt ötve
nen-hatvanan is hozzánk for
dulnak, segítséget, pénzt 
kérve - meséli Gép Károlyné, 
a tanács egészségügyi osz
tályának szociálpolitikai 
ügyekkel foglalkozó csoport já-

nak vezetője . 
- Sokan a tv-ből, rádióból 

úgy értesültek, hogya gyógy
szer-áremeléseket nem kell a 
kisnyugdíjasoknak, betegek
nek megfizetni ük. Ez így nem 
igaz. A szomorúbb, hogya ta
nács a gyógyszer-áremelése
ket nem tudja visszatéríteni. 
Egyetlen mód nyílik, akit az 
áremelés jelentős többletkia
dássai sújtott, rendkívüli szoci
ális segély iránt nyújthat be ké
relmet. Ez lehetséges a körzeti 
orvosok írásbeli javaslatára, 
de közvetlenül tőlünk is kérhe
ti. Rengeteg idős, alacsony 
nyugdíjú él Halason. A hatezer 
nyugdíjasból a mai napi kimu
tatás szerint 4066 számít ala
csony nyugdíjasnak. A kérel
mek jönnek szép számmal, 
azonban nincs pénzünk erre a 
célra. Ha évente négyszer tud
nánk segélyt biztosítani, eh
hez is több mint 25 millió forint 
kellene. Marad így az a gya
korlatunk, hogy mindenkinek 
igyekszünk egy kis összeget 
kiutaini. Ez 1500-2000 forint. 
Tudom, nem sok. Azt is érzé
keljük, hogy sokan szégyell
nek a gyógyszerek árának 
emelkedése miatt segélyért fo
lyamodni, igazából nincs mó
dunk ellenőrizni, hogy valóban 
azok kérik-e a térítést, akik a 
leginkább rászorultak. A szoci
ális háló addig lesz feszítve, 
mig végül egyszer elszakad. 
Folyósít juk a segélyeket, de 
nem tudom, mi lesz éwégén, 
mert addigra elfogy a pén
zünk. Nem jó ez az intézke
dés, az arra rászorulónak 
megalázó, a pénzszűke miatt 
pedig szinte kivitelezhetetlen. 
Szoropgással várjuk az esz
tendő hátralevő hónapjait. 
Mindentől függetlenül minden
kit bátorítunk, hogy aki való
ban rászorul, vegye a fáradsá
got, és kérje a gyógyszerek 
áremelkedése miatti többlet
költsége, akár részbeni meg
térítését is. 

Horváth Róbert 

Hogyan tovább népfront? 
A címben feltett kérdésre próbált választ adni 

az országos tanácskozás után a helyi elnökség 
is ülésén, amelyen megvitatta a megújulásra ki
dolgozott országos javaslatot. 

A vitában hozzászólók egyértelműen megfo
galmazták, hogy a javaslat jórészt máris el
avult, az események túlhaladták, s nem ad vá
laszt az alapvető kérdésekre: milyen szervezeti 
keretben, milyen lényeges feladatokat vállaljon 
magára a népfront. 

A vitát összegezve elkészült a városi elnök
ség állásfoglalása, amely egy önálló mozgal
mat feltételezve semleges, menedzser típusú 
programot kíván megvalósítani elsősorban a 
"csendes többséget" felkarolva, azok érdek
képviseletét vállalva - gyermek- és ifjúsági 
mozgalmak, nyugdíjasok -, akik a leginkább 
kiszolgáltatottak. Együttműködést hirdet folya
matosan, vagy egy-egy cél érdekében mind
azon szervezetekkel, az egyházakkal, amelyek 
az alkotmányos kereteken belül kívánnak mű
ködni. 

Nem zárkózik el a politizálástól sem, ameny
nyiben fóruma kíván lenni a nyilvánosságnak 
segítve a hatalom társadalmi ellenőrzését. 

Erőteljesen részt akar venni a gazdaságpoli
tikában például anagyberuházások megvitatá
sával, a gazdaságot fékező jogszabályok felül
vizsgálatával, a korrekt árrendszer kikénysze
rítésévei , az elszegényedő rétegek létfeltétele
inek védelmével. 

A közjogi funkciók területéről (pl. a választá
sok lebonyolítása) visszavonulást javasol az 
elnökség, illetve a helyi közéletre tereli a figyel
met ezen a téren. Az álfeladatok helyett valós, 
a helyi tanácsrendeletekben érvényesíthető 
mozgalmi feladatokat vállalna inkább magára. 

Mindezek a tevékenységi formák együtt jár
hatnak bizonyos szervezeti módosulásokkal, a 
testületek, vezetők megújításával esetleg név
változtatással is. Egy a lényeg, nem szabad le
mondani a nemzet sorsába való beleszólás jo
gáról, a szélsőségek között azok mögé kell áll
ni, akik el akarják kerülni a katasztrófát. 

H.T. 

A jótékonykodás 
nem a gazdagok kiváltsága 

Fotó: Ferinez 

Újabban rengeteget hallat konykodás - ahogy Szúcs Já- egy 81 éves bácsi kereste fel 
magáról a Vöröskereszt. Jó ez nosné vöröskeresztes titkár őket elsőként, hogy csekély 
vagy rossz? Érdemes elgon- mondja - nem egyértelműen a kis nyugdíjából ötszáz forintot 
dolkodni rajta. Bizonyára szo- tehetősebbek gesztusa a szű- f I ·á r k' 
rosan összefügg a tengernyi kölködök felé. Elmond egy pél- e aj n Jon a arosultaknak 
gonddal, ami újabban körül- dát is, két-három nappal az ör- maga és felesége nevében. 
vesz ' bennünket. Bár a jóté- ményországi földrengés után (Folytatás a második oldalon.) 

Még nem! INTERJÚ TÓTH ISTVANNÉ ORSZAGGYOLÉSIKÉPVISELÖVEL~l;:~;' 

A minap • HWk terén 
levő parkóló elOtt 8étáltam 
el. amikor tanúle voltam, 
hOgya tanács udvarába vezeto bejárati út bevezet6jé:o 
nél tn4!9áll egy közéP.korú 
hölgy, liszáJl kerékPáfjáról, 
és a parkoló melleri kIalaki
tott kerékpártartó vaspánt· 

Ft Jához támautja biciklijét. 
Mivel melletteott áltt- dere
kjn a parkolójegyeket rejt6 
táakával - a s;z:lgorú par
kol66r, Illedelmesen meg
kérdezte töle: 

- T_lék mondani a ke
r~pár térolátért ketl fizet
I'Il? 

Rövid gondolkodás utól! 
jött rá a felelet: 

-Még nem! 
H.R. 

. - .~ 

"A víZlépcső' sohasem úszom meg szárazon" 
Annak ellenére, hogya par

lamenti üléseken még görcsö
sen ragaszkodnak a régi, kon
zervatív stílushoz, mind töb
ben a Házban is reformot kiál
tanak. Milyen módon hatnak 
ezek a változások a képviselői 
munkára? - többek között er
ről kérdeztük Tóth Istvánné t, a 
város országgyűlési képvise
lőjét. 

- On hogyan látja ezeket a 
változásokat testközelból? 

- Az 1985-ös választások 
után még sokáig a régi módon 
üléseztünk. Aztán eltelt egy
két esztendő, és kezdett pe
zsegni az élet - izmosodtunk. 
Ez már jóval dinamikusabb, 
mint a régi, és én ennek örü
lök. Azért azonban aggódom, 
hogy ez nem tud mértéket tar
tani. 

- Talán fékezni kellene? 
- Fékezni? lsten ments! 

Végre valaki beszél! Én csak 

az elszabaduló szélső indula
toktól félek. 

- Még mindig úgy érzi, hogy 
formális a parlamenti jelenlé
te? 

- A helyzet sokat változott. 
Most már nem meri megcsi
nálni egyetlenegy főhatóság 

se azt, hogy figyelmen kívül 
hagyja a képviselői indítványt. 
Külön örülök annak, hogy sike
rült elfogadtatnom egy monda
tomat az új házszabályban: a 

képviselő a szóban elhangzott 
választ kérhesse írásban is. 
Tudja ennek mekkora a jelen
tősége? 

- Ez tényleg fontos lehet, hi
szen növeli a felelősségérze
tet, és segíti az érdemi munkát. 

- Igy igaz! Az ügyrend min
dig is előírta a kötelező vá
laszt, de ezt korábban nem 
vették komolyan. A képviselők 
most már nem hagyják magu
kat. 

- Másfél éve nyilatkozta la
punknak, hogy még nem sza
vazott nemmel, de nem is tar
tózkodott. Változott-e a hely
zet azóta? 

- Amikor nincs kellő infor
mációm - interpelláció eseté
ben ez megesik - akkor tartóz
kodom. 

- Nemmel is szavazott? 
- Igen. A költségvetéssel és 

a vállalkozói nyereségadóval 
kapcsolatban. Az előbbinél 
több változat után végül is a 
négyes szám út ajánlották elfo-

(Folytatás a második oldalon.) 



2. OLDAL 

Interjú Tóth Istvánnéval 
(Folytatás az els6 oldalról.) 

gadásra. Nézze, ez itt kb. 35 
tétel. Láthatja, hogy mind
egyiket megfaragták vala
mennyivel, egyetlenegy ki
vétellel. A munkásőrség költ
ségvetése maradt az eredeti 
1 milliárd 43 millió forint. Ak
kor megkérdeztem a pénz
ügyminisztert. Miniszter úr! 
A kutyafáját neki, a munkás
őrség az egyetlen fix pont az 
életünkben? Megnyírtuk az 
akadémiát, a közlekedést, a 
szociálpolitikát... mindent. 
Ezeket tudomásul veszem, 
de pont ezt az egyet nem 
szabad bántani? fgy apoliti
kusnak tartottam volna az el
fogadását. Hát... mit mond
jak, nem kaptam egyértelmű 
választ. 

- A bós-nagymarosi víz
lépcső kérdése megrengette 
az országot. On hogyan fog
lalt állást? 

- Úgy látszik a vízlépcsőt 
sohasem úszom meg szára
zon . Mi egy hajóval végigjár
tuk a Duna érintett szaka
szát, ami nem kirándulás 
volt. Tájékozódtunk, vitat
koztunk a szakemberekkel 
és egymással is. Személye
sen meggyőződtem arról, 
hogyavízlépcsőt be kell fe
jezni! Vállaltam a név szerinti 
szavazást. Ezzel nem azt 
mondom, hogy jó volt elkez
deni. .. 

- A kormányfői választás
nál az új miniszterelnökre 
adta a voksát? 

- Igen. Bár előtte arra is 
szavaztam, hogy ne m~nt
sük fel Grósz Károlyt. Ugy 
gondoltam, amit elkezdett, 
csinálja végig. 

- A parlamenti tv-közvetí
tések alkalmával Ont is lát
hattuk egy-egy villanásnyit. 
FeIszólaIni még azonban 
nem láttam. 

- Pedig a családjogi tör
vényhez hozzászóltam. A 
családban nevelődő fogya
tékos gyermekek érdeké
ben. Egyébként az indítvá-

(Folytatás az els6 oldalról.) 
- Pedig azokban a napok

ban sokan nem is tudták ho
gyan lehet segíteni. 

- Központi számlára történ
tek az adakozások, mi kevés 
visszajelzést kaptunk. Tu
dunk például arról, hogyaFa· 
zekas iskolában a pedagógu
sok akciója révén közel két
ezer forint gyűlt össze per
selybe. Mi itt helyben a vér
adó akcióval igyekeztünk se
gíteni, két hónap alatt kétszá
zan adtak vért. 

- Úgy tudom, a rock-kon
cert gondolatához utóbb csat
lakozott a halasi Vöröske
reszt. 

- Igen. Posztobányi László 
és Hatvani Zoltán keresett 
meg ezzel az ötlettel, s na
gyobb volt az érdeklődés, 
mint reméltem. Bár közben a 
kiadások is gyarapodtak, a re
mélt hatszáz jegyet megha
ladtuk, végülis 57 ezer forintot 
tudtunk átutalni a segély
számiára. 

- Mi a helyzet az örmény 
gyerekek nyaraltatásá val ? 
Azért is érdekel, mert szer
kesztóségünket is felkeresték 
ilyen jellegű felajánlással. 

- Kérjük mindazok türel
mét, akik erre vállalkoznának. 

nyainkat elég hosszadalmas 
kiviteleztetni, mert előtte sok 
mindenkivel el kell fogadtat
ni. Véleményem szerint a 
parlamenti munka dandárja 
nem a plenáris ülésen törté
nik, hanem a különböző bi
zottságokban. Ott folyik az 
igazi műhelymunka. A bizott
ságokban gyakran hozzá
szólok, persze csak akkor, 
ha van mondanivalóm. Mon
dok egy példát is: sok mun
kámba került két parlamenti 
bizottság - településfejlesz
tési és szociális-egészségü
gyi - Kiskunhalasra kihelye
zett ülésének megszervezé
se. 

- Ha képviselői minőség
ben intézkedik, akkor 8 nap a 
válaszolási határidő. Betart
ják-e a hivatalok? 

- Csak egy esetre emlék
szem, amikor valaki késett, 
de akkor is elnézést kért. 

- Még sohasem akadá
lyozták a munkáját? 

- Ilyen szempontból sze
rencsés vagyok, nekem ed
dig csak seg ítettek. 

- Mi a véleménye a mosta
nában gyakran felszínre ke
rülő törvénysértésekről és a 
képviselők visszahívási kí
sérIeteiről? 

-Meg lennék lepődve, ha 
nem a népnek lenne igaza. 
Akit a nép elfogadott, aki rá
szolgált a bizalomra, az nyu
godtan alszik ... 

- Az On jövedelme a mun
kahelyi fizetéséből és a kép
viselői tiszteletdíjból tevődik 
össze. Vállalhat-e mellék
foglalkozást? 

- Vállalhatnék, nem tiltja a 
jogszabály, de mondja meg, 
hogy mikor? Hiszen késő éj
szakáig anyagokat olvasok. 
Tavaly volt egy hektár kuko
ricánk, de az aszály tönkre
tette, még a benzinpénz sem 
jött vissza. 

- Az 5000 forint tiszteletdíj 
fedezi-e a képviselőségból 
adódó plusz kiadásait? 

- Ezt a munkát ingyen is 

Egyelőre a két ország vörös
keresztes szervezete között 
sem történt még megállapo
dás. Csak ahhoz járultak hoz
zá, hogy intézeti körülmények 
között fogadjon Magyaror
szág gyermekcsoportot. 

- Másik jelentós, sokakat 
megmozgató akció ja a szer
vezetnek az Erdélyból tele
pültek segítése. Ez úgyszól
ván folyamatos töródést, ál
landó feladatot is jelent. Az ör
ménykoncert estéjén egy 
sokkal csendesebb összejö
vetel is volt a város másik 
pontján. 

- Igen, a területünkön élő 
erdélyiek klubestje. Úgy gon
doltuk-túl azon, amit mi adni 
tudunk egy-egy alkalommal 
-, ezeknek az embereknek 
szükségük lehetne néha egy
másra is. A Családsegítő 
Központtal közösen szervez
tünk számukra egy találkozót. 
Mégis csak ők tudják legin
kább, hogyan lehet egymás
nak hasznos tanácsokkal se
gíteni a beilleszkedéshez. Ha 
beválik, és igénylik, esetleg 
rendszeressé tehetnénk. 

- Hány család él itt? 
- Tizenegy család és hat 

egyedülálló, összesen negy
ven személy. Legnagyobb 

csinálnám, mert szeretem. 
Különben még sohasem csi
náltam ilyen költségvetést. 
Ha Pesten vagyok parla
menti ülésen, ebből a pénz
ből élek, étkezés, szálloda 
stb. 

- Amikor távol van a mun
kahelyétől, nem azt csinálja, 
amiért felveszi a fizetését. 
Ez nem zavarja? 

- Én nem szalagon dolgo
zom, ezért a teljesítményt 
nehéz lemérni. Érzésem 
szerint a munkámat elvég
zem. Mindig korán jövök be, 
és általában utolsóként me
gyek el. 

- A képviselőnek járó kü
lönleges kedvezményeket -
belföldi szabadjegy, diplo
mata útlevél, pártkórház -
igénybe vette már? 

- A kórház kivételével 
igen. Hiszen az országgyű
lésre általában vonattal uta
zom. Külföldön is jártam hi
vatalos úton. 

- S a Kútvölgyi kórház? 
- Jelenlegi körülmények 

között nem tartom etikusnak, 
hogy külön egészségügyi in
tézmény álljon a vezetők 
rendelkezésére. 
-Jövőre választások lesz

nek. Jelölteti-e magát újra? 
- Ez, mint tudja, két dolog. 

De ha elfogadnak és akar
ják, én vállalom. 

- A második ciklusban 
már biztosan jobban menne 
a képviselői munka. Igaz? 

- Ezt nem én mondtam ... 
- Egy korábbi interjúban 

azt mondta: optimista va
gyok a végsőkig! A mostani 
körülmények között is az 
maradt? 

- Még mindig. Sőt, a politi
kai és társadalmi élet válto
zásai csak erős ítik a hitemet! 
Meggyőződésem, hogy 
nemhiába vállaljuk - sokszor 
nagy keservek között - a ne
hézségeket, egy év múlva 
már látjuk az alagút végét... 

Ferinez János 

gondjuk a lakáshelyzet. Mun
kalehetőségük megoldott, a 
munkahelyekről egyértel
műen pozitív véleményeket 
kapunk róluk. Itt mondom el, 
hogy egyelőre nincs olyan 
gond, hogy mások elől ven
nék el a munkát, hisz renge
teg a felajánlott hiányszakma. 

- Bizonyára érdekli az em
bereket, hogyan használták 
fel adományaikat. Egyáltalán 
milyen adományok érkeztek? 

- Rengeteg használt ruha, 
de bútor és háztartási gép, 
még evőeszközök is. A ruhá
kat, mivel nincs lehetőségünk 
raktározni, átadjuk a Család
segítő Központnak, s oda
küldjük azokat, akik igénylik. 

- Mi lett az NSZK-ból hozott 
ruhákkal, amelyról lapunk is 
hírt adott? 

- Ugyanaz, de higgye el , 
nem egy halasi felvehetné 
vele a versenyt. A II. Rákóczi 
Szakközépiskolából például 
hatalmas mennyiségű, pél
dás tisztaságú küldeményt 
kaptunk, vagy például egy 
magánszemélytől divatos ir
habundát, másoktól ágyne
műt, szőnyeget és sorolhat· 
nám. 

- Pénzben mennyit ada
koztunk? 

Kiadó 
a pártház? 

A legutóbbi lapszámunk
ban is kérdőjellel jelent 
meg a fenti cim. Ferinez Já
nos tollából - a pártinfóra 
hivatkozva - szellemes esz
mefuttatást olvashattunk a 
pártházak kihasználtságá
ról avagy kihasználatlan sá· 
gáról. Azóta tudjuk, hogy 
nem mindenki tekintette 
szellemesnek, és kavart 
némi vihart a "mi házunk" 
táján is. A pontos és hiteles 
informálás érdekében kö
zöljük, - ugyancsak a párt
infóra hagyatkozva - a párt· 
házak kihasználtságáról 
szóló tájékoztatást. 

"A városi pártbizottság 
központi épületében dolgo
zik a munkásőrség, a KISZ, 
a városi úttörőelnök, a Ha· 
Iasi Hírek és a Halasi Tükör 
szerkesztősége, valamint a 
12 fős pártapparátus. Ez az 
épület ad otthont a pártbi· 
zottsági, a végrehajtóbi
zottsági és munkabizott· 
sági üléseknek, apparátusi 
és titkári értekezleteknek. A 
megyei oktatási igazgató· 
ság szervezésében három 
speciális kollégiumi osztály 
működik. Az épületben lévő 
tanácstermek esetenként 
helyet adnak a munkásőr· 
ség, a Vöröskereszt ren· 
dezvényeinek, a városi ta
nácsüléseknek. Kihasznált
sága kb. 80 százalékos. A 
Köztársaság utcai épületen 
kívül három körzeti párt· 
székház működik a város
ban." 

Kihasználtságuk hasonló 
a központi épület igénybe
vételével. A belvárosi párt
székházban működik a HNF 
városi bizottsága. Alkal
manként használja a KISZ 
és a KUNÉP Vállalat. 

Az alsóvárosi pártszék· 
házban a Dimitrov téri Alta· 
lános Iskola egy osztálya 
kapott helyet, illetve itt 
tartja rendezvényeit a kert
barátkör is. A felsővárosi 
pártszékházban a felsővá
rosi Iskola egy osztálya 
mellett kertbarátkör és 
nyugdíjasklub működik. 

- Nem volt nagy sikere a 
pénzgyűjtő ládáknak - sokan 
talán észre sem vették -, 
amelyeket a három nagy áru
házban (Park, Kiskun, Kert
városi) helyeztünk el. Félév 
alatt összesen 3662 forint 20 
fillér gyűlt össze bennük. Le
hetőségünk volt viszont saját 
csekk-számlánkon elkülö
nítve gyűjteni, erre 103197 
forint érkezett. Biztosan ment 
még a központi segélyszám
lára is, de azt mi nem tudjuk 
pontosan követni. Eddig a 40 
személynek 51254 forintot fi
zettünk ki segély címén. 

- Most már csak azt kérde
zem, törekednek-e arra, hogy 
a különbözó társszervekkel 
összesítsék eróiket? 

- Természetesen a jó 
együttműködésre, a kölcsö
nös tájékozódásra egyre in
kább szükség van. Mi a ta
náccsal, a családsegítővel, a 
népfronttal és az egyházakkal 
egyeztet jük a feladatokat. 

A katolikus plébánia, a re
formátus lekészi hivatal és az 
izraelita hitközség többször 
pénzadományokkal ls segf
tett. 

Hajós Terézia 
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Templomot épített 
az állami gazdaság 

1988 júliusában a korábbi vállalkozó a kunfehértói "Előre" 
Tsz visszamondta a szerződést, melyben vállalta, a már általa 
lealapozott kis katolikus templom felépítését. 

A Kiskunhalasi Katolikus Egyházkö~ség Plébánia Hivatala és 
a Kiskunhalasi Állami Gazdaság Ipari Ágazata között Jött létre 
az új szerződés, mely szerint a KÁG Ipari Ágazata elvállalta a 
Kunfehértó Rákóczi u. 37/b szám ú saroktelken, az új tervek sze
rinti toronynélküli, modern homlokzatú kis templom felépítését. 

A KÁG Ipari Ágazata hihetetlenül rövid határidőt vállalt, hi
szen az aláírt szerződés időpontjától számítva alig 6 hónap alatt 
igérte a létesítmény kivitelezését. 

74 négyzetméter alapterületű a kis templom. Az oltár mögötti 
fal jobb és baloldala ólombetétes ablakoktól kapja a világossá
got. A Kiskunhalasi Állami Gazdaság külön gesztusa volt, hogy 
a kivitelezési költséget, az 1 600000 forintos összeget fix ter
melői áron rögzítette, kötelezettséget vállalva arra, hogy az idő
közbeni áremelkedéseket, anyagárváltozásokat figyelmen kívül 
hagyja. 

Az építők tartották a határidőt, és a kunfehértói katolikus hí
vek végre elérték csendes kívánságukat, birtokba vehették kis 
templomukat. 

HarmosJenő 

K\n'l\\\k-e 
a csetkésl.\\\\om Ha\ason'? 

Az újonnan életbelépte
tett egyesülési törvény 
alapján az első bírósági 
bejegyzést a Magyar Cser
készszövetség kérte. 

Ma már az új törvény 
alapján elismerten működő 
szövetség volt csapatpa
rancsnokai, csapattiszt jei 
segítségével megkezdte a 
cserkészcsapatok szerve
zését. 

Kiskunhalason 1945. 
előtt két cserkészcsapat is 
működött. Az egyik a 289-
es "Bocskai István" cser
készcsapat, melyet Jere
miás Lajos gimnáziumi ta
nár alapított és vezetett, a 
másik csapat Tóth Béla pe
dagógus által irányított 
cserkészcsapat volt. Ez 
utóbbi abban különbözött a 
"Bocskai István" csapattól, 
hogy mindig az első diák
ságból verbuválódott, a 
másik a kereskedő ifjak, az 
iparosfiúk, tanoncok köré
ből szerveződött. 1945. jú
nius 1-én újjáalakult, helye
sebben folytatta munkáját 
a 289-es "Bocskai 1." cser
készcsapat, melynek ak
kori parancsnoka Paczolay 
István református lelkész, 
gimnáziumi tanár lett. Vele 
beszélgettünk Vörösmarty 

utca 19. alatti lakásán a 
cserkészetről. 

- Nem nosztalgiázok. 
Szép idők voltak, szép em
lékek maradtak bennem 80 
éves koromra is. Akkor a 
vallás és erkölcs egy fogai
mat, egy életviteit jelentett. 
Ma kétfelé vált a kettő és ez 
a hasadás nem lett elő
nyére életünknek. Komoly, 
tartalmas volt a halasi cser
készélet. A mai Szilády 
Áron gimnáziumban volt a 
csapat otthona. Komoly sá
torkészletünk volt. Ezekkel 
vettünk részt a gödöllői IV. 
világ Jamboreen. Az akkori 
cserkészfiú kból komoly, 
hazáját, embertársait, csa
ládját, munkáját szerető 
felnőtt vált. Ma is örömmel 
vennék hírt arról, hogy Ha
lason is megindult a cser
készélet. Korom sajnos 
már nem teszi lehetővé, 
hogy jómagam is élére áll
jak a szervezésnek, de 
szívből kívánok az alapí
tóknak sok sikert. 

A halasi cserkészetnek 
csak múltja van, igaz az 
szép és nincs szégyellni
valója. Hogy nyílik-e cser
készliliom e városban is, 
arra a választ a közeljövő 
fogja megadni. 

HarmosJenö 

Cicciolinátlanul! 
Na tessék! Bejött a tél, az ÁMK ellenzékben ma

és itt állunk e/cc/ollna nél- radt és a végsőkig kitar
kül. Kiskunhalas úttörő tott.) Az erkölcs tartópll
szerepet játszott Magyar. Iére végül is masszi{fnak 
oruág Cicclollnátlanft.. bizonyult. Most már csak 
sában. Elöször itt tiltak~-' olyan apróságokban kel
tak az olasz-magyar por- lene egységbe fOlTni, mInt 
nósztár feJlépélie ellen az megértés. önzetlenség, 
erkölcs, a jófzJés éa nem kölcsönös tisztelet, em
utolsósorban a fölösleges 
pénzkidobás elleni harc beriesség, udvariasság és 
jegyében. A haJasi nyilat- a többi. Ha a közösségi 
kozat .. orsZt\goa vlssz- összefogás talán lényege
hangra talált, minek követ- sebb dolgokban is megva
keztében Ilonka b'úza'nem Iósul, akár jöhet Cicclolina 
nyílik meg magyar földön. . ts. Kit érdekel? 

Helyes,gy6ztUnk. (Bár H. Z. 
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"Nem kérdezik kik vagyunk" 
Kerekasztal beszélgetés a szocialista brigádmozgalomról 

A szocialista brigádmozgalom jelentőségét az Új Magyar 
Lexikon a következőképp summázza: "A munkáshatalom 
politikai és gazdasági erősítéséért, az életszínvonal emel é
séért, az általános műveltség növeléséért a dolgozók kez
deményezésére 1958 őszén indult tömegmozgalom". 

Nos, a valaha szebb napo
kat látott - sok tekintetben ér
tékhordozó - mozgalom nap
jainkra devalválódott. Sorra 
szűnnek meg a brigádok, s 
ezáltal e sajátos szocialista 
versenyforma mind kevesebb 
súllyal vesz (vehet) részt a 
gazdaság, a társadalom vér
keringésében. Felmerülhet a 
kérdés: a mai helyzetben van
e a mozgalom n ak létjogosult
sága? A témával foglalkozó 
kerekasztal beszélgetés ven
dégei voltak: Szabó Lászlóné, 
a Baromfifeldolgozó Vállalat 
versenyfelelőse, Hegyesi And
rásné, a Panyova Április 4. 
szocialista brigádjának veze
tője, Kovács Istvánné, a Ganz 
Tyereskova szocialista brigád
jának vezetője és Bor Géza, a 
szakszervezetek városi titká
ra. A Halasi Tükör szerkesztő
ségét Kovács Pál képviselte. 

:: ~ ~:1! g.; ~ ! i ~ II I i [;.i i i i r; ! i ~ 

BorG. -A régi értékek meg
koptak, a módszerek elavul
tak. A feladatok azonban meg
maradtak, s élnek azok a bri
gádok, közösségek, amelyek 
eddig is a köz érdekében ál
dozták szabadidejüknek egy 
jelentós részét. 

nak. Rangot jelent tagnak len
ni, a felvételnél még szelek
tálni is kényszerülünk. A moz
galom hanyatlását én a meg
változott életformában látom. 

Kovácsné: - Gyárunkban 
1977 -ben 25 brigád tevékeny
kedett, jelenleg 5. E számok 
elgondolkodtatóak, talán a 
megalakult gmk-k, kisvállalko
zások következménye, de 
féló, hogy a visszaesésnek 
vannak más, a mozgalom 
szervezeti működtetésére vo
natkoztatható okai is. 

Ha/asi Tükör: - Elképzel
hetó, hogy más szervezeti fel
áJ/ással egy új munkaverseny
mozgalom hatékonyabban 
működhetne? 

Kovácsné: - Elképzelhető , 
de nem biztos. Szerintem az 
elnevezés lényegtelen. Brigá
dunk hosszú évek óta patro
nálja az Egyesített Szociális 
Intézményt, de az ott lakók 
még soha nem kérdezték: kik 
vagyunk, honnan jöttünk, leg
fontosabb az általunk nyújtott 
segítség, a jelenlét. 

mozgalom szervezői - így, 
többek között a szakszervezet 
is - új feladatokkal néznek 
szembe. Ami a szakszerveze
tet illeti: elsó helyen az érdek
védelem áll. Úgy gondolom te
hát, azt a dolgozót, aki csa
ládja létfenntartásáért küzdve 
túlmunkát vállal, támogatni 
kell. E támogatás is csak kény
szerszülte helyzet, mert a napi 
8 órás munkáért járó tisztessé
ges bérről a szakszervezet so
hasem fog lemondani. 

Bízhatunk abban, hogy az 
átalakulóban lévó szocialista 
értékek és normák - amennyi
ben azok a dolgozók túlnyomó 
többségének nézetét tükrözik 
- alapját képezik (képezhetik) 
egy megújuló közösségi mun
kának. Véleményem szerint: a 
társadalmi munka legfőbb 

alapelve továbbra is az önkén
tesség kell, hogy legyen. 

*** Tavaly 60 Szocialista brigád 
megközelítően 1,1 millió forint 
értékű társadalmi munkát vég
zett a városfejlesztés érdeké
ben. 

Mint Füzes István, a városi 
tanács szervezője elmondta, a 
brigádok hosszú évek óta 
messzemenóen teljesítik vál
lalásaikat. Ugyanakkor aggo
dalmátfejezte ki amiatt, hogy 
értesülései szerint - egyes 
vállalatoknál a szakszervezet 
és a vezetés nem karolja fel 
kellően a mozgalmat. Féló, a 
közösségek megszűnésével a 
jövőben nemcsak a tanács 
pénztárcája lesz vékonyabb, 
de mindannyian szegényeb
bek leszünk. 

~ szálf()da Ü%8me' Kill~ 

' í~"Ate~~~ " 
!YOJt.zjilmU,féVben,T~~ 
zl!f .~.itk a -nyári ·~napokban 
dfcsekeci!Jettek,Akkot', mint
egy SZti:'szQba nyolcvan szá
xaf4kJl küJföld~ v9tték 
!9,6!)Yt:Je..A c:::",pke. Hotel, a ·' 
$ó$tói Motel és' .~Sányá_ 
SZállO.tfngyel. bolgár. szovjet 
g~okat lsfogadoft. Az. 
Alföldi Szállodát többségé
ben magyar ve~ láto
qaffák.. A Malom Panxlót a 
t~gerte i9yéI(v~ lia olUlét ér· 
bS os%trákok, NSZK-beliek, 
~~ndpké$k~bö%ő~ 
%eli"gí) kaniloncsek keres
ték tel. 

A l$záUodák ~melteté$e 
tavaly ráflutáaes volt. S hogy 
IfII~yen lelZ li~n? Az. üz
~zet6/( véleményéb6t kö-
vetkhtetve eg'fá'",lán nem 
nel1é% megJósolni, Ha figye
lembe vesszük a gyakol'!. és" 
egyre drautlkusabb központi 
és nemköZpomi áremelése. 
ket.1989-ben váthatóan n~m. 
csak II száll~ls'. de az. élter,. 
me\( forSltllflla 1$ továbbf0!l. 
csökkenni.' . , 
,. Néhány étterem vendégfor. 
tJ8lma jelenleg ls a men1lte 
el611zet6k f09gvénye. A legu. 
tóbbl áremeléstIt után uon~ 
'ban a njugdiJatok, Intézmé
nyl-dofgozók, diákok jelentős 
.része amenOt, IUetve a men
zat nem tudja megfizetni. 

Az üzletvei!et6knek, árkai
kulátorQknak most gondolni 
sem uabacla szállodai dlJak, 
ételek árának emelésére. Am 
• állandóan niJvekv6 fenn
fai1ási és re%II költségek, at 
adók, a magas nyersa~ 
rak sajnos "'kényszerit/k 
.majd az. Ozen)ettetóket a $IQ!. 
gáltafás árának emelésére. At" tOVabbI'~ 'IIIIZOnt még a lriIIf6IdIlItII1d6-
~ ..m foQja' a szállo
dékba vagy élteImiJkbe c:a-
1Ogatnt. A HaIaSon átUtaZÓ 
külfOldlek tObbeége ugyanis 
nem milliomos. 

Gaa6Bé1a 

Mellékesből húzóágazat 

Van a Vörös Október Ter
melőszövetkezetben egy 
olyan munkacsapat, amely 
évről-évre növeli árbevéte
lét és nyereségét is, ez a te
kercselő részleg. Amikor 
1981-ben a szövetkezet ve
zetésétől azt a feladatot 
kapta Tanos Péter, hogy el
sősorban a baromfitelep vil
lanymotorjainak házon belüli 
javítását szervezze meg, 
senki nem gondolt arra, hogy 
évek múlva ez a tevékeny
ség jelenti az egyik húzó 
ágazatot. Már az első esz
tendőt egymilliós árbevétel
lel zárta a hét fős kOllektíva, 
s megállapította, hogya vil
lanymotor tekercselésére 
van a környéken kereslet. 
1982-ben kezdődött el a fej
lesztés, ami gyakorlatilag 
azóta is tart. Két év múlva 
már a dolgozói létszám elér
te a huszat, s kicsi lett a mú
hely. Ötven külső gazdaság 
rendelése állandó munkát 
biztosított. 1984-ben az ár
bevétel már eléri a 6 millió, a 
nyereség pedig a 2 millió fo
rintot. Új múhelybe költöz
tek, új profillal egészült ki a 

tevékenységük: Miskolcon 
betanulták a búvárszivattyúk 
tekercselését, felújítását is. 
A szövetkezet vezetése dön
tött, a tekercselők kapják 
meg az eredetileg más célra 
tervezett, a közelben lévő 
csarnokot. Vállalták, hogy az 
átalakítás költségeit a terv 
megtartása mellett úgymond 
kitermelik. 1988-ban már az 
új csarnokban serénykedtek 
a tekercselők, mégpedig 
úgy, hogy 11 milliós árbevé
tel mellett négy és félmilliós 
eredményt tettek le az asz
talra. Az újabb előbbrelépés 
sem váratott sokat magára. 

Idén robbanásbiztos vil
lanymotorok tekercselésével 
bővül a múködési skála. Mind
ezt azonban már önálló fő
ágazat szervezeti keretén 
belül valósíthat ják meg. A 
villamos gépjavító főágazat 
idei penzuma 12 milliós ár
bevétel mellett 5 milliós 
eredmény realizálása. Az. 
előző évi ötszázezer forintos 
januári forgalommal szem
ben idén az első hónap ter
melése elérte az egymillió 
forintot. H. R. 

Ha/asi Tükör: - Belátható, 
ma is dolgoznak eredménye
sen kollektívák, de számuk - a 
korábbi évekhez képest -
alaposan lecsökkent. Mi lehet 
a hanyatlás fó oka, miért ne
héz a mozgalom tevékenysé
gét összeegyeztetni a mai 
életformával? 

Bor G.:- Meggyózódésem, 
hogy az ideológiában, a közé
letben zajló változások legfel
jebb csak a brigádok neve elé 
tett címeket változtathatják 
meg, az önként végzett társa
dalmi munka becsülete a jövó
ben is megmarad. 

Szabóné: - Adott esetben, 
nem kell feltétlen a szocialista 
jelző höz ragaszkodni, a lé
nyeg maradjon meg: az össze
tartás. 

Az Akadémia söröző várja vendégeit 
Szabóné: - A jelen - nehéz 

- gazdasági helyzet kétségte
len nem kedvez a brigádmoz
galomnak. Az embereknek 
elsó a mindennapi megélhe
tés, s a puszta létért folytatott 
küzdelemben - természete
sen - másodlagossá zsugo
rodnak a közösségi feladatok. 
Az anyagi elismerés (sok he
lyen) jelentéktelen, de az er
kölcsi is elvesztette a preszti
sét. 

Ha/asi Tükör: - Régebben 
az üzemek, intézmények ve
zetése partnernak tekintette a 
szocialista brigádokat. be
vonta azokat a fontos gazda
sági és egyéb célkitűzések 
megvalósításába. Most, hogy 
van ez? Meglehet, hogya test
reszabott feladatok, a bizalom 
hiánya motiválja a közösségek 
fellazulását? 

Szabóné: - Bóven lehetne 
fejleszteni a partneri kapcsola
tot a vezetőkkel. Elsősorban 
az információ-áramlást kel
lene meggyorsítani! Brigádve
zetói értekezletet tartani, ahol 
szóba kerülnének olyan ter
meléssel kapcsolatos kérdé
sek, problémák is, amelyekre 
a brigádok konkrét vállalást te
hetnének. 

Hegyeslné:- A Panyovánál 
"él" a brigádmozgalom, sót 
hangadója egy-egy műszak-

Ha/asi Tükör: - Döcög a 
gazdaság, emberek milliói -
idósek, nagycsaládosok - éi
nek a létminimum alatt, vagy 
annak közelében. Ha valami
kor, akkor most igazán nagy 
szükség lenne az összefogás
ra, az áldozatvállaló közössé
gekre. 

Szabóné: - Meg lehet és 
meg is kell újítani a brigád
mozgalmat! ~rtelmes célokért 
ismét hadrafoghatóak a kollek
tívák. A legfóbb dolog: hogy 
legyen a mozgalomnak gazdá
ja, legyenek - a vállalatoknál
független versenyfelelósök, 
akik koordinálják a feladato
kat, összefogják a brigád okat. 

Kovácsné: - Tarthatatlan 
állapot, hogy a brigádvezetó
nek - felelós, aktív szervezó 
hiányában - szorító termelési 
feladatai mellett - jórészt - ti
tokban kell intézni a közösségi 
munkákat. Saját kontójára fel
vállalni (a gazdaságosság 
szempontjából egyébként jo
gos) esetleges konzekvenciá
kat. 

Bor G.: - A munkaverseny-

A kiskunhalasi Park Áru
ház közelében nyílt meg ta
valy ősszel az Akadémia sö
röző. Az új üzlet felépítése, 
berendezése, konyhája, 
egészségügyi létesítményei 
eszményien modernek. 

A régebben meg szokott 
söntéspult helyett, ízléses 
bárpult, kényelmes, magas 
székekkel, telitükrös háttér
rel , tetszetős, dekoratív, a 
nyugaton szokásos díszító
elemekkel gazdagon ellátott 
környezettel kiképzett üzlet
helyiség. 

A vendégeket kilenc ízlé
sesen berendezett boxban 
hatvan ülőhely fogadja, és a 
bárpult előtt újabb tíz ülőhe
Iyen cseveghetnek az italo
zók. 

Megkértük Gáspár Jenó 
üzletvezetőt, hogy mondjon 
néhány szót magáról és az 
üzletről. 

- A gimnáziumi érettségi 
után elvégeztem a vendég
látóipari szakiskolát, és 
utána mindjárt a szakmában 
kezdtem dolgozni. Másfél 
évtizedes vezetői gyakorlat 
után Halasra jöttem, mivel 
ezt a várost nagyon meg
szerettem. 

A Német Szövetségi Köz
társaságban többször jár-

tam turistaúton, és volt alkal- vendéglátó a nevével is fel
mam a vendéglátó üzemeket hívja magára a figyelmet. Az 
szakmai szemmel tanulmá- Akadémia elnevezés egy ma
nyozni, elsósorban München- gasabb, jobb minőséget jelez. 
ben és Stuttgartban. ~rdekelt, - Milyen az Akadémia vá
hogy milyen módszerekkel lasztéka? 
tUdják a kulturált vendéglátást - Huszonkét féle sört tar
megteremteni, hogyan tudnak tunk. Nyári sörszezonban 
meghitt hangulatot teremteni a négyféle csapolt sör és tizen
helyiségek kiképzésével, stílu- nyolc féle palackozott sör közt 
sával, berendezésével, egy- választhatnak a vendégeink. 
szóval a vonzó miliővel. Ter- Borban is nagy a választék. 
mészetesen azt is tanulmá- Fehér és vörös lédig bor mel
nyoztam, hogy a szervezés, a • lett tizenkétféle palackozott 
kiszolgálás, a hangnem és a bor egészíti ki a választékot. 
felszolgált italok és ételek mi- Égetett szeszes italokból a ha
nósége mit jelent a vendégek zánkban ismert összes fajták 
számára. kaphatók. Itt a nyugat- és ke-

Jólesó érzéssel tapasztal- let-európai import italok is ta
tam, hogy az egyes sörözók, lálkoznak. Presszókávénk mi
borozók más és más hangula- nősége kiváló. 
tot árasztottak a berendezés
től, a bútorok elhelyezésétól , a 
díszítőelemek megválasztá
sátói függóen. Szinte kerülték 
az egyformaságot, az egyhan
gúságot. 

- Miért választotta a sörözó
nek az Akadémia nevet? 

- Eredetileg Sőrakadémia 

nevet akartam adni, de nem 
tartották megfelelőnek. Igy lett 
egyszerűen Akadémia. Igy is 
utal a más, hasonló üzletektől 
való megkülönböztető környe
zetre. 

Lényeges, hogy minden 

- Mit kaphat a vendég, ha 
közben megéhezik? 

- Természetesen megfe
leló sörkorcsolyáról is gon
doskodunk. A meleg szend
vics, sósmogyoró mellett 
igen finom fótt csülök kap
ható tormával. Akik csak csi
pegetni akarnak, finom te
pertós pogácsát kaphatnak. 

- Milyen az Akadémia for
galma? 

- Törzsvendégeink gyak
ran betérnek egy kávéra 
vagy egy sörre, de a legjobb 
a hangulat a hétvégén, pén: 
teken és szombaton. A ven
dégek kedvükre hallgathat
ják kedvenc slágereiket a 
pénzbedobással működó 

zenegépen. (x) 



~alaoi~ 

Két napig izsáki színekben játszott 
a bundabotrány "főszereplője" 

Az elmúlt hétvégén meghívásos 
teremiabdarúgó torna színhelye 
volt a városi sportcsarnok. A me
gyei csapatok vetélkedésén az 
Izsáki Medoszban kitűnt egy ala
csony, jó mozgású focista, aki fel
túnően hasonlított az 50-szeres 
válogatott, bundabotrányba keve
redett Honvédos Sal/ai Sándorra. 
Annyira hasonlított rá, hogy ő 
maga volt az. 

- Hogy kerül Kiskunhalasra? -
kérdezem két meccs között az öltö
zőben. 

- Úgy, hogy hívtak focizni, s jöt
tem. Jelenleg minden hivatalos 
sporttevékenységtól el vagyok tilt
va, egyedül én nem léphetem át 
klubom, a Honvéd küszöbét sem, 
vétkes társaimat a felkészülésre 
visszafogadták. Igy mindenkinek 
megadtam a telefonszámomat, s a 
legkülönbözőbb helyekre hívnak el 
focizni, én örömmel megyek, mert 
kell a mozgás, a kispályas foci re
mek felkészülést jelent az igazi já
tékhoz. 

- Hogy telnek a napjai? 
- Me!;1mondom őszintén, kétsé-

gek közótt élek. Kilencezer forintos 
a havi rezsim, amiben tartozás, la
kás, részlet, OTP is benne van, s 
egyelőre a Honvédtól kapo k havi 
7500 forintot, megmondom őszin
tén, magam sem tudom, miért. 
Ugyanis hivatalosan a spanyol 
RealOvideo játékosa vagyok már. 
Napjaim azzal telnek, hogy maga
mat edzem, várok, várok, hogy tör
ténjen már valami ebben az egész 
ügyben, de nagyon lassan halad
nak a dolgok. Elvállalok minden 

Sportműsor 
(március 3-ig) 

Asztalitenisz 
Február 18., 11 óra, Alsóvárosi Ált. Is

kola tomaterme: KAG-KNER SC Békés
csaba (NB III-as férfi csapatbajnokság). 
Február 25., 8 óra, Alsóvárosi Alt. Iskola 
tornaterme: felnőtt egyéni férfi és női baj
nokság. Február 26., 8 óra városi-körzeti 
ifiúsági, serdülő és úionc egyéni bainok
ság. 

Diáksport 
Február 25., 9 óra, Fazekas Gábor ut

cai iskola edzőterme: városi serdülő tor
nászbajnokság harmadik fordulója. Feb
ruár 17., 14.30 óra, Ipari Szakmunkás
képzőtől: "Fut a Garbai" tömegsportver
seny (általános iskolásoknak: 2,7 km, kő
zépiskolásoknak: 4,4 km lávon). Február 
26., 8 óra, ÁMK városi sportcsarnoka: 
"Jurinovits Kupa" leány iskolaválogatot
tak kézilabda döntőie. Február 27., 8.30 
óra, 11. Rákóczi Ferenc Mg. Szakközépis
kola: Alapfokú diákversenyek Bács-Kis
kun megyei döntője (sakk és torna verse
nyek helyben, asztalitenisz a Garbai 
Sándor Ipari Szakmunkásképző Intézet
ben, 9 órától). Március 2., 14 óra, ÁMK 
városi sportcsarnoka: "Jurinovits Kupa" 
5 - 6. osztályos leányok kézilabda ver
senye. 

Tömegsport 
Február 19., 8.30 őra, Alsóvárosi Á~ 

Iskola tornaterme: Bács-Kiskun Sparta
kiád téli versenyének körzeti döntője 
(asztalitenisz helyben, sakk: Szakszer
vezeti Bizottság Székháza, teke: Állami 
Gazdaság tekepályája) . 

megh ívást, felkérést, ami egy kis 
pénzt hoz a konyhára. Legyen az 
beszélgetés, élménybeszámoló. 

- Nem gondolt arra, hogy volt 
társa, Fitos példáját kövesse? 

- Nem. Ami történt, megtörtént, 
hibáztam, de nem egyedül és nem 
elsősorban mi, focisták vagyunk a 
bűnösök. Ezért is tettem beismerő 
vallomást, ezért hittem abban , 
hogy végre kiderül a teljes igazság. 
Útlevelemet két hete adtam le, 
spanyol klubbommal érintkezésbe 
vagyok, de meg sem fordult a fe
jemben, hogy elhagyjam az orszá
got. Ami aggaszt, egyre inkább lá
tom, hogyelakadnak a szálak a 
nyomozásban, félek, hogy végül 
egyedül rajtam verik el a port, mert 

Nyolcvannégy év. 
Ez az idő huszonöt 
regényt, több tucat 
novellát adott ki. Ta
lán egy sírkő sem ár
tana ... 

én itthon vagyok, és elmondtam az 
igazat. 

- Az eltelt négy hónap történése
iból mi az, amiben hibát követett el, 
amit ma másként csinálna? 

- Nem kellett volna azt hinnem, 
hogy az én őszinteségem hasonló 
cselekvésre készteti majd focista 
társaimat, mert a sport egyben üz
let is, s mindenki igyekszik a saját 
karrierjét egyengetni, ki milyen 
áron. Nem volt szerencsés az ele
jén sokat a nyilvánosság előtt sze
repeinem, mert kikezdte a csalá
dom egészség ét. Mintegy búcsú
zóul a témáról , a legutóbbi Kék 
fényben elvállaltam egy részvételt, 
azonban édesanyám előtte az iz
galmaktól infarktust kapott, így vé
gül is lemondtam a szereplést. 
Szeretném, ha vége lenne már az 
egésznek. 

- 28 éves. Mit vár további sport
pályafutásától? 

- Remélem, hogy tavasszal el
kezdődnek a tárgyalások, s lesz 
ítélet, ami alapján visszakapom a 
játékengedélyemet. Nézze, motor
szerelő a szakmám, de soha nem 
gyakoroltam, én csak a foci hoz ér
tek. Szeretnék minél hamarabb ját
szani, spanyol klubom számít rám, 
de érdeklődnek utánam svájci és 
más profi klubok is, úgyhogy ne
kem a zöld gyepen kell bizonyíta
nom. Na, meg foci nélkül el sem tu
dom képzelni az életemet. Ilyenkor 
nem számít, hogy Pesten, Madrid
ban vagy Kiskunhalason vagyok, 
csak pattogjon a pettyes. 

Horváth Róbert 

Apróhirdetés 
A Kiskunhalasi Állami Gazdaság 

Borászatl Főágazat (Tajó) felvételre 
keres lakatost, kazánfOtőt nagy nyo
mású gőzkazánhoz, targoncavezetőt, 
kézi anyagmozgatót és három mOsza
kos munkarendbe laboráns minőség
ellenőrt. Érdekl6dni: Ulrich János f6-
mérnöknél a 22-244 telefonon vagy 
személyesen. 

Városközpontban 350 négyszögöl 
telek és automata fényképezőgép el
adó. Bocskai u.9. VV17. 

Uraimi A TT" különös gonddal 
odafigyel az &nök választékos öltöz
k6désére ls, ezért a következőket 
ajánljuk tavaszra: márt<ás Import in
gek (Pierre Card in, Guy Laroche). öl
tönyök, zakók, nadrágok, nyakken
dők, övek, alsóruházat. Clao Ragazzo 
és Emporlo Uomo divatáru k nagy vá
lasztékban. Várjuk kedves vásárlőin
kat. Tetőtől-Talpig Divatáru Bolt, KIs
kunhalas. Bocskai u. 11. Telefon: 
22-700. 

A Kiskunhalasi Állami Gazdaság 
FARMER Leányvállalata vetésre el6-
készitett szántót ad, a város mellett, 1 
FI/négyzetméter áron, egy évre mOve
lésre. Erdekl6dnl: 21-755 telefonon. 

Két Erdélyböl menekült család szl
vesen fogadna konyhai, berendezési 
és felszerelési tárgyakat. Clm a szer
kesztőségben. 

SAROKBA SZORíTVA 

Hogyan adózik dr. Kupa? 
Mostanában, télutón háromféle emberrel 

lehet találkozni: az egyik depressziós, a má
sik dühöng, a harmadik görcsösen erőlködik, 
hogy megszerezze a tudást. A tudást, mely 
nélkül adóbevallást készíteni lehetetlen. 

Az adóbevallás készítése kemény, férfias 
feladat, önálló, határozott személyiséget fel
tételez, ugyanakkor nélkülözhetetlen hozzá 
a csavaros - ám tisztességes - ész. Az em
berek szellemi képességei nem egyformák, 
hogy az enyémek milyenek, azt nem tisztem 
eldönteni, de hogy számtalan kérdés vető
dött fel bennem az adóbevalláshoz készített 
útmutató kapcsán, az biztos. A sokaságból 
csupán egy példát szeretnék kiragadni. 

Kérdezem dr. Kupa Mihályt, kinek elévül
hetetlen érdemei vannak a jövedelemadó 
konkrét kidolgozásában, hogy ő hogy adó
zik? 

Mint tudjuk, a hálapénzt minden orvosnak 
be kell vallania. Az útmutatóból az is kiderül, 
hogy ha valakit társadalmi munkájáért meg
jutalmaztak, akkor a jutalom évi összegébe 

be kell számítani a tárgy jutalom értékét is. 
Talán nevetségesnek tűnik, de nem értem, 
hogy lehet például egy vándorzászló értékét 
beszámítani a személyi jövedelemadóba. 
De maradjunk az egyéb tárgyjutalomnál. 
Mint megtudtam, Kiskunhalason az egyik in
tézménynél dr. Kupa Mihály éppen az adóval 
kapcsolatban tartott tavaly tájékoztatót, 
melyért felvett bizonyos honoráriumot annak 
idején, de s6t, egy üveg finom italt is kapott 
ráadásul. Tisztelettel kérdezem ezúton dr. 
Kupa Mihályt, miként vallja be akonyakot? 
Hasznos lenne így adóbevallás el6tt egy kis 
útmutatás. Feltételezve, de meg nem enged
ve, hogy dr. Kupa pusztán Kiskunhalason 
okosított bennünket adóügyben, az egy ko
nyak nem éri el a bevallásra kötelezett 
összeghatárt. De ha máshol is kapott vala
mit, akkor vajon, hogyan kell összevonni? AI
koholfok szerint? Literre? Megitta-e egyálta
lá? Vagy továbbadta? Ezernyi kérdés. 

Március 20-ig már nem sok id6 van hátra, 
szeretnénk tisztán látni. Hámori Zoltán 

Kulturális ajánlat (március 3-ig) 

FÁKLYA FILMSziNHÁZ 
Február 17-1 B-án 4 órakor: A ti

zenötéves kapitány (szovjet), 6 és 
8 órakor: Az ördögűző (amerikai). 

19-én 4 órakor: Az erdő kapitá
nya (magyar rajzfilm), 6 és 8 óra
kor: Az ördögűző (amerikai). 

20-án 4 órakor: Az erdő kapitá
nya (magyar), 6 és 8 órakor: Az 
ördögűző (amerikai). 

21-22-én 4 órakor: A Holdlakók 
titka (francia rajzfilm), 6 és 8 óra
kor: Az ördögűző (amerikai) . 

23-24-én 4, 6 és 8 órakor: Eldo
rádó (magyar). 

25-26-án 4 órakor: A vörös szív 
lovagja (lengyel), 6 és 8 órakor: 
Hegylakó (angol). 

27-től március l-ig 4, 6 és 8 
órakor: Hegylakó (angol) . 

Március 2-án 4, 6 és 8 órakor: 
Hegylakó (angol). 

3-án 4 órakor: Leo és Fred (ma
gyar rajzfílm), 6 és 8 órakor: Testek 
csábítása (NSZK). 

GÓZON ISTVÁN 
MŰVELÖOÉSIKÖZPONT 

Február 17 -én 17 órakor: 8/7 -es 
klub. Váczi György könyvkötő kiál
lításának megtekintése. 
20 órától: diszkó. 

19-én Magányosok klubja. Far
sangibál. 

24-én 17 órakor: 817-es klub. Ar
vácska c. film vetítése videón. 
20 órától: diszkó. 

25-én 17 órakor: Magányosok 
klubja. Teadélután. 

27 -én 18 órakor: Életreform 
Klub. Reformkonyha. Szójaételek. 
Előadó : Király István. 18 órakor: 
"Te meg én" - a Pódiumjátékok 
sorozatban Piros Ildikó és Huszti 
Péter műsora. 

Ku\túrház\ 
betörése\{ 

után - és e\ö\\'? 
Február 3-ára virradóra ismét 

betörő k jártak az Általános Mú
velódési Központban. Úgy ke
véssel éjfél után a hívatlan láto
gatók a hátsó udvar felől, a kony
hai bejárat kifeszítésével hatol
tak be az épületbe, majd az iro
dákban végzett szorgos kutatás 
után találták meg a lemezszek
rényben tartott készpénzt. Innen 
távozva a poroltók tartaimát a 
helyiségekben szétfújták, így az 
irodák behavazott tájhoz hason
lítottak másnap reggelre. Feltör
ték a földszinti büfét is, itt a há
romszáz forint készpénzt is ma
gukhoz vették, és meglátogatták 
az olajosok emeleti klubhelyisé
gét, ahonnan tizennégy darab 
TDK videókazettával távoztak. A 
betörés okozta kár 46 ezer forint. 
A tettesek után nagy erővel nyo
moz a rendőrség . 

A fenti példából okulva a 
szomszédvár Gózon István Mú
velődési Központ vezetői az 
alábbiakba1 közölt nyílt levelet 
helyezték el az intézmény ajtaján 
a hétvégére. A cikk nyomdába 
adásáig ide nem törtek be. 

J"ecA ve s 
~t6vö 

H.R. 
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28-án 18.30 órakor: Virágköté
szeti tanfolyam. (8 hetes, részvé
teli díj: 1800 forint.) 

24-én 15 órakor: Ki tud többet 
Szovjetunióról? Vetélkedő. 

25-én 14 órakor: Mesemozi. 
26-án 8 órakor: Jurinovits Kupa. Március 3-án 17 órakor: 8/7-es 

Klub. Fruska-bál. Bál szépe vá
lasztás, sminkverseny, öltöztető
verseny, tánctanulás. 

Leány kézilabda mérkőzések. 

CSILLAGÁSZATI 
OBSZERVATÓRIUM 

(Kossuth u. 43.) ÁLTALÁNOS 
MŰVELÖOÉSIKÖZPONT 

Február 18-án 20 órától: Far
sangi bál. Az est háziasszonya: 

Február 20-án teljes holdfogyat
kozás lesz, tőlünk csak részben 
látható. A teljes fogyatkozásban 
lévő Hold 17 óra 12 perckor kel. A 
fogyatkozás vége 17 óra 16,9 perc, 
kilépés a teljes árnyékból 18 óra 
29,2 perckor, kilépés félárnyékból 
19 óra 42,9 perckor. A teljes fo
gyatkozás nagysága 1,27 holdát
mérő. 

Tamási Eszter. Zene: Bergendy 
Szalonzenekar. 

24-én 15 órakor: Csacska 
macska kalandjai. A Vidám Szín
pad művészeinek gyermekműso
ra. 17.30 órakor: Kustár Zsuzsa 
iparművész kiállítása. Megnyitja: 
Pap Gábor művészettörténész. 18 
órakor: Vallástörténeti Szabad
egyetem. Vallásszociológiai felmé
rések eredményei Magyarorszá
gon. Előadó: Kamarás István, az 
Országos Közművelődési Központ 
tudományos titkára. 

26-án 8 órakor: Jurinovits Kupa. 

Megfigyelhető bolygók: Merkur a 
hajnali délkeleti égbolton. Vénusz 
helyzete e hó folyamán megfigye
lésre nem kedvező. Mars az éj
szaka első felében, Szaturnusz a 
hajnali szürkületben látható. Urá
nusz a Nap közelsége miatt nem fi
gyelhető meg. 

Kézilabda torna úttörőknek. HELYÖRSÉGI KLUB 
Február 20-án 18 órakor: Ki be

szél itt szerelemről? (magyar). 
27-én 18 órakor: Zongora a leve

gőben (magyar). 

JURINOVITS MIKLÓS 
ÚTTÖRÖHÁZ 

23-án 14 órakor: Szomszédolás 
Tompán. 

II H\RTÜKÖR 
Új könyvesbolt. A Városi Ifjúsági Műhely a Művelt Nép 

Könyvterjesztő Vállalattal együttműködve február 16-án nyi
totta meg "Portéka" könyvesbolt ját a Köztársaság utcában. 

*** 
Hangverseny a református imaházban. Február 18-án 

este fél 6-kor a Felsóvárosi Általános Iskola és a református 
gyülekezet kórushangvers~nyt rendez. Fellép a szegedi Bartók 
Béla Vegyeskar Rozgonyi Eva vezényletével, Ordasi Péter (or
gona) és a Felsóvárosi Altalános Iskola kamarakórusa dr. Ka
tona Józsefné vezényletével. A belépés díjtalan, a rendezók 
szívesen fogadnak adományokat az erdélyiek megsegítésére. 

*** 
Emlékmű az áldozatoknak_ A HNF Városi Bizottsága felhí

vássai fordul a lakossághoz, hogya készüló II. világháborús 
emlékműhöz anya!;!i támogatást és az áldozatok felkutatásá
hoz segítséget kérjen. Keresik a hozzátartozókat, hogy beje
lentéseiket az áldozatok adatairól március 31-éig tegyék meg a 
népfrontbizottság székházában személyesen naponta 9-12 
óra között vagy levélben (Kossuth u. 29.). Szívesen fogadnak 
tárgyi emlékeket is (tábori levél, holttányilvánítási értesítés 
stb.) . Az áldozatokról a következó adatokat várják: név, szüle
tési hely, idó, anyja, apja, felesége neve, családi állapota, f1yer
mekei száma. legutolsó lakhelye. Kérik továbbá a behívo ide
jét, helyét, alakulatot, rendfokozatot, az elhalálozás, a sebesü
lés, a fogságba esés körülményeit. 

*** 
Személyi hrr. A Bács-Kiskun Megyei Rendór-Fókapitány

ság vezetője január 1-jei hatállyal dr. Kispál Antal rendőr órna
gyot áthelyezte a kiskőrösi rendórkapitányság állományába, 
Kiskunhalason dr. Kastyják János rendór ornagyot a bűnügyi 
osztály vezetőjévé, kapitányságvezető-helyettessé kinevezte. 

*** 
VB-tájékoztatóból a tanácsülés elé. A városi tanács vb 

megvitatta: a Semmelweis Kórház és a Garbai Sándor Ipari 
Szakmunkásképző Intézet bérgazdálkodásának helyzetét. 
melynek során felkérte a me~yei tanácstagi csoport vezetójét. 
hogy az 1989. évi költségvetest tárgyaló megyei tanácsülésen. 
a Semmelweis Kórházban fennálló aránytalansá~ok megszün
t~tésére, kérjen pénzügyi támogatást. Megerósltette: a KUN
EP Vállalattal kötött együttműködési megállapodást - a Sóstói 
lakóterületet érintó - hadiút áthelyezés re vonatkozóan. Meg
szüntette: a városi tanács gazdasagi körülményeiben bekövet
kezett változások miatt, a KUNÉP Vállalat részére nyújtott -
Sóstó Idegenforgalmi Komplexum és strand létrehozása miatti 
- pénzügyi támogatást 1989. január 1-től. 
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