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. A betegnek megaiázó, 
az orvosnak fárasztó 

Az új gyógyszere llátási rend tapasztalata: 
Egy hónapja a hivatalos sla

tisztika szerint átlagosan 
nyolcvan százalékkal emel
kedtek a gyógyszertéritési dl
Jak. Az új rendszer elsó ta
pasztalatair61 először dr. Bus 
Imre körzeti OrvoSI kérdezlem. 

ölezer reRPI 
- ElószŐ/" is azzal, hogy az 

orvosságot legleljebb egy hó· 
napra szólóan lehet leli mi, a 
betegnek többször kell az or· 
vosi rendelőt felkeresnie. Ez 
meglátszik a körzelem forgal
mán, ami átlagban a duplájára 
oótt. A szűkség miatt azért is 
jönnek ezentúl rendszeresen a 
betegek, mert mindenki szá· 
mol, s rá kell döbbennie, hogy 
bizonyos esetekben érdemes 
el;onnie Hogy példát is emllt
sek, vannak gyógyszerek. me
lyek vényre és anélkül is meg
vásAroIhatók. Igoo ám, de mi
lyen áron? A Valeriana recept 
nélkűll ára 39 fonnt, ugyanez 
vénnyel 7,80 forint. A Panao
gin itt felIrva a 31,20 forint he
lyett 3, l Q-be kerül. A Tisasen 
A plusz B drazsé 26 forinttal 
szemben receptre 5 forint 20 
filléréf1 kapható. Az emlitett 
hérom gyógyszer közül az idő
sebb ember biztos, hogy kett61 
rendszeresen szed. Nem min
degy, hogy egy nyugdrjas eze
kért száz forintot vagy tizen
egynéhány fonntot fizet. Hát 
ezért zsúfoltak a rendelók, s 
próbálják türelmesen kivAmi a 
sorukat a betegek. Ami ezzel 
együtt }ár, az orvos és segitő 
személyzet adminisztratlv 
munkája hihetetlenüt felduz
zadt, nemkülönben a gy6gy
szerészeké . Az elsO két hó
napban ötezer receptet irtam 
meg. Sokan úgy ér1elmezlék, 
hogy a gyógyszer áremelése
ket az arra rAszorul6knak nem 
kell megfizetni. A valóság ez
zel szemben az, hogy ezt se
gély formAjában késObb kér-

vényezheti a tanácstól, ehhez 
nincs nyomtatvány. Igaz, az 
egészségügyi osztály gyorsan 
készitett egy stencil! , amin a 
körzeti orvosnak kell javasol
nia a segély megadását, de 
azt is kérték, hogy csak a legki
rlv6bb esetben adjam ezt 
meg, mert nll'lCS elegendO 
pénz a segélyek fo/yósitására 
Egyébként is a vlsszatérltés
nek ez 8 módja a beteg szem
pontJából felesleges utánjárást 
követelő tortúra. Nem biztos, 
hogy val6ban az arra legin
kább rászorul6k jutnak végülis 
Igy anyagi támogaláshoz. Lé
tezik az úgynevezett köz
gy6gyeIlAtás, ezt az kaphatta 
meg, aId kroolkus betegség
barI szenved, rendszeres havi 
gy6gyszerlogyasztása meg
haladta 8 200 forintot, s kisjö
vedelmu. orvosi javaslatra az 
egészségügyi bizottság bi ráHa 
el, S aki ez a1apián ilyen igazol
ványt kapott, az ingyenes Of
vosl és gyógyszer ellátásban 
részesOlt. Bár indokolt lenne, 
idén újabb ilyenek kiadása, jó, 
ha a korábbiak érvényességét 
meghosszabbitják. 

SZllSzorll6 lemell 

MNegyvenMrom éve va
gyunk házasok, férjemet BO
ban százalékoltAk le, nyugdija 
4440 fonnt. t::n háztartAsbeti 
vagyok, SZintén beleg, gyógy
szereken élOnk. Fér}em beteg
sége miatt még éjjeliórnek 
sem tud elmenni, egyedül nem 
hagyhat engemet sem. se
gélyt kértink, mert a gyógysze
reket nem tudjuk kifizetni. -

- sok hasonló, SZiVSZOflt6 
levelet kapunk, féHogadAsi na
pokon van, hogy déIeIOtI ötve
nen-hatvanan is hozzánk for
dulnak, segitséget, pénzt 
kérve - meséli Gép KAroIyné, 
a tanács egészségOgyi osz
lélyénak szociálpolitikai 
Ogyekkel foglalkoz6 csoport já-

nak vezetője. 
- Sokan a tv-ból, rádióból 

úgy értesültek, hogy a gyógy
szer·áremeléseket nem ketl a 
kisnyugdljasoknak, betegek
nek megfizetniük. Ez igy nem 
igaz. A szomorúbb, hogya ta
nács a gy6gyszer-áremelése
ket nem tudja visszatériteni. 
Egyetlen mód nyIIik, akit az 
áremelés jelentős többletl<ia
dással sú~ott, rendkivűli szoci
ális segély iránt nyújthat be ké
relmet. Ez lehetséges a kOrzeti 
orvosok Irásbeli javaslatára, 
de közvetlenül tölünk is kérhe
ti. Rengeteg idOs, alacsony 
nyugdljú él Halason. A hatezer 
nyugdfjasból a mai napi kimu
tatAs szerint 4066 számit ala· 
csony nyugdljasnak. A kérel
mek jönne!( szép számmal, 
azonban nincs pénzünk erre a 
célra. Ha évente négyszer tud
nánk segélyt biztositani, eh
hez is több mnt 25 millió forint 
kellene. Marad Igy az a gya
korIatunk, hogy mindenkinek 
igyekszOnk egy kis összeget 
kiutainI. Ez 1500-2000 forinl. 
Tudom, nem sok. Azt is érzé
keljük, hogy sokan szégyell· 
nek a gyógyszerek árának 
emelkedése miatt segélyér1 fo
lyamodni, igazából nincs mó
dunk elleoOrizni, hogy valóban 
azok kérik-e a Iét"itést, akik a 
leginkább rászorultak. A szoci
ális héló addig lesz feszltve, 
mig végOl egyszer elszakad. 
FolyósItjuk a segélyeket, de 
nem tudom, mi tesz évvégén, 
mert addigra elfogy a pén
zünk. Nem jó ez az intézke
dés, az arra rászorulónak 
megaláz6, a pénzszuke miatt 
pedig szinte kivitelezhetetlen. 
SzOfO!'l9Assa1 várjuk az esz
tendO hátralevő hónapjait. 
Mindentől függetlenül minden-
kit bátorItunk, hogy aki való
ban rászorul, vegye a fáradsá
got, és kérje a gyógyszerek 
áremelkedése miatti többlet
kOltsége, akár részbarli meg
térllését ls. 

Horváth R6bert 

A JAVASLAT! LEGYEN SEMLEGES MENEDZSER. 

Hogyan tovább népfront? 
A eimben fehett kérdésre próbált választ adni 

az Ofszágos tanácskozás után a helyi elnökség 
is ülésén, amelyen megviIalIa a rnegújulásra ki
dolgozott országos javaslatot. 

A vitában hozzász61ók egyértelmúen megfo
galmazták, hogy a javaslat jórészt máris el· 
avult, az események túlhaladlék, s nem ad vé
laszt az alapvető kérdésekre: milyen szervezeti 
keretben, milyen lényeges feladatokat véllal}on 
magára a népfront. 

A vitát összegezve elkészült a vérosi elnök
ség áltásfoglalása, amely egy önálló mozgal· 
mat feltételezve semleges, menedzser llpusú 
programot kiván megval6sitani elsősorban a 
. csendes többséget· felkarolva, azok érdek
képviseletét vállalva - gyermek- és iijúsági 
mozgalmak, nyugdijasok -, akik a leginkább 
kiszolgáltatottak. EgyűllmukOdést hirdet folya
matosan, vagy egy-egy cél érdekében mInd· 
azon szervezetekkel, az egyházakkal, amelyek 
az alkotmányos kereteken belül kivánnak mu· 
ködnl. 

Nem zárkózik et a politizálástól sem, ameny· 
nyiben f6ruma kiván lenni a nyilvánosságnak 
segltve a hatalom társadalmi ellenOrzését. 

ErOtel}esen részt akar venni a gazdaságpoli
tikában például a nagyben.Jházások megvitatA· 
sával, a gazdaságot fékező jogszabályok felül
vizsgálatával, a korrekt érrendszer kikénysze
rltésével, az elszegényedO rétegek létfe!létele
inek védelmével. 

A közjogi funkciók területéről (pl. a választA
sok lebonyolitása) 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, vezelők megújltásával esetleg név
változtatással is. Egy a lényeg, nem szabad le
mondani a nemzet sorsába val6 belesz61ás j0-
gáról, a szélsOségek között azok mögé kell áll
ni, akik el akarják kerülni a katasztr6fát. 

H. T. 

A jótékonykodás 
nem a gazdagok kiváltsága 

Újabban rengeteget haJlat 
magáról a VOrOskereszt. Jó ez 
vagy rossz? t::rdames elgon
dolkodni rajta. Bizonyára szo
rosan Ossze~ a tengernyi 
gonddal, ami újabban körül
vesz ·bennünket. Bár a jólé-

Fotó: Ferincz 

konykodás - ahogy Sz/ÍCS Já- egy 81 éves bácsi kereste fel 
nosné vOröskeresztes titkár óket elsőként, hogy csekély 
mondja - nem egyérteImUen a kis nYugdl}áb61 ötszáz forintot 
tehetősebbek gesztusa a szu- fIA'. . c, 
kOlkOdOk felé. Elmond egy pél_ elelJ nlJOO a ..... fosultaknak 
dátls, két-három nappal az Or- maga és felesége nevében. 
ményországl földrengés után (FoIytafAsBmAsodikolda/oo.) 

Még nem! INTERJÚ TÓTH ISTVÁNNÉ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELÖVEL 

"A vízlépcSŐI sohasem úszom meg szárazon" 
Annak ellenére, hogy a par

lamenti üléseken még görcsö
sen ragaszkodnak a régi , kon
zervatlv stllushoz, mind töb
ben a Házban ls reformot klél
taniU<. Milyen módon hatnak 
ezek a változások a képviselői 
munkára? - tObbak kOzött er· 
ról kérdeztúk Tóth Istvánnét, a 
város országgyűlési képvise
IOjé!. 

- on hogyan látja ezeket a 
változásokat testkózelb61? 

- Az t 985-ős választások 
után még sokáig a régi módon 
üléseztünk. Aztán elteH egy
két esztendO, és kezdett pe
zsegnl az élet - izmosodtunk. 
Ez már jóval dinamikusabb, 
mint a régi, és én ennek örij

tok. Azér1 azonban agg6dom, 
hogy ez nem tud mértéket tar
tanI. 

- Talán fékezni kellene? 
- Fékezni? lsten ments! 

Végre valaki beszél! t::n csak 

az e1szabaduló széls0 indula
tOkt61 félek. 

- Még mindig úgy érzi, hogy 
formális a parlamenti jelenlt!

t.' 
- A helyzet sokat váHozott. 

Most már nem meri megcsi
nálni egyetlenegy főhatóság 

se azt, hogy figyelmen kívűl 
hagyja a képviselői inditványt. 
KülOn 6n11Ok annak, hogy sike· 
rült elfogadlatnom egy monda· 
tomat az új házszabályban: a 

képvisetO a szóban elhangzott 
választ kérhesse Irásban is. 
Tudja ennek mekkora a jelen
tősége? 

- Ez tényleg fontos lehet, hi
szen nlJvell a felel6sségérz1T 
tet, és segfti azérdemimunkát. 

- Igy igazI Az ügyrend min-
dig ls eIOrrta a kötelező vá
laszt, de ezt korábban nem 
vettél< komolyan. A képviselók: 
mosl már nem hagyják magu
kat. 

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

- Amikor nincs kellő infor
mációm - interpelláci6 eseté
ben ez megesik - ald<Oftart6z

'adom. 
- Nemmel is szavazott? 
- Igen. A kOltségvetéssel és 

a vállalkozói nyereségadóval 
kapcsolatban. Az előbbinél 

löbb változat UtAn végül is a 
négyes szémút ajánlottAk eHo-

(FoIytBtAs B második okJalon.) 



2.0LUAL &falaői J.iké.r 

Interjú Tóth Istvánnéval Kiadó 
(FoIyta/ás az aISd okJalról.) 

gadásra. Nézze, ez itt kb. 35 
tétel. Láthatja, hogy mind
egyiket megfaragták vala
mennyivel, egyellenegy ki
vétellel. A munkás6rség költ
ségvetése maradt az eredeti 
1 mill iárd 43 millió forinI. Ak
kor megkérdeztem a pénz
ügyminisztert. Miniszter úr! 
A kutyafáját neki, a munkás
őrség az egyetlen fix pont az 
életünkben? Megny irtuk az 
akadémlál, a közlekedést, a 
szociálpolitikát. .. mindent. 
Ezeket tudomásul veszem, 
de pont ezt az egyet nem 
szabad bántani? Igy apoliti
kusnak tartottam volna az el
fogadását. Hát... mit mond
jak, nem kaptam egyértelmű 
választ. 

- A bós-nagymarosi vlz
Iépcsd kárclése megrengette 
az országot. Ön hogyan fog
lalt állást? 

- Ugy látszik a v lzJépcsót 
sohasem úszom meg szára
zon. Mi egy hajóval végigjár
tuk a Duna érintett szaka
szát, ami nem kirándulás 
voll. Tájékoz6dtunk, vitat
koztunk a szakemberekkel 
és egymással is. Személye
sen meggyőzódtem arról, 
hogya vlzlépcs6t be kell fe
jezni! Válla1tam a név szerinti 
szavazást. Ezzel nem azt 
mondom, hogy jó volt elkez
deni... 

- A kormányf6i választás
nál az új mmisztereln6kre 
adta a voksát? 

- Igen. Bár elótte arra is 
szavaztam, hogy ne ment
sük fel Grósz Károlyt. Ugy 
gondoltam, amit elkezdett, 
csinálja végig. 

- A parlamenti tv-kÓZV8ti
tések alkalmával Dnt is lát
hattuk egy-egy villanásnyit. 
FelszóIaIni még azonban 
nem láttam. 

- Pedig a családjogi tőr
vényhez hozzász6ltam. A 
családban nevel6d6 fogya
tékos gyermekek érdeké
ben. Egyébként az indltvá-

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

- Ha képviselói mlnóség
ben intézkedik, akkor 8 nap a 
válaszolási hatátidó. Betart
ják-e a hNatalok? 

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

- Még sohasem akadá
lyozták a munkáját? 

- Ilyen szempootból sze
rencsés vagyok, nekem ed
díg csak segítettek. 

- Mi 8 véleménye a mosta
nában gyakran felszfnre ke
rü/6 UJrvénysét1ésekr6/ és a 
képvise/6k visszahfvásl kl 
sérIeteiróI? 

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

- Az ön jóvedeime a mun
kahelyi fizetésébdl és a kép
ViSeIÓi tiszteletdíjból tev6dik 
őssze. Vál/alhat-e mel/ék
foglalkozást? 

- Vállalhatnék, nem tiltja a 
jogszabály, de mondja meg, 
hogy mikor? Hiszen késó ét
szakáig anyagokat oIvasol<.. 
Tavaly von egy hektár kuko
ricánk, de az aszály tönkre
tette, még a benzinpénz sem 
jött vissza. 

- Az 5000 forint tiszteletdfj 
fedezi-e a képvisel6sAgb6i 
ad6d6 plusz kiadásai,? 

- Ezt a munkát ingyen is 

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

- Amikor távol van a mun
kahelyét6l, nem azt csinálja, 
amiért felveszi a fizetését. 
Ez nem zavarja? 

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

- A képvisel6nek járó kü
lónleges kedvezményeket -
belfóldi szabadjegy, diplo
mata útlevél, pártk6rház -
igénybe vette már? 

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

- S a Kútv6Jgyi kórház ? 
- Jelenlegi körülmények 

között nem tartom etikusnak, 
hogy külön egészségOgyi in
tézmény álljon a vezetók 
rendelkezésére. 

- Jóvdre válaszlások lesz
nek. Je/{j/teti-e magát újra? 

- Ez, mintludja, két dolog . 
De ha elfogadnak és akar
ják, én vállalom. 

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

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

azt mondta: optimista va
gyok a végs6kigf A mostan; 
kfJrülrnények kmótt is az 
ma_? 

- Még mindig. 56t, a pcXiti
kai és társadalmi élet válto
zásai csak er6s Itik a hitemet! 
Meggyóz6désem, hogy 
nemhiába vállaljuk -sokszor 
nagy keservek között - a ne
hézségeket, egy év múlva 
mér látjuk az alagút végét. .. 

Ferlncz János 

a pártház? 
A legutóbbi lapwmunk

ban ls kerd6lel~ Jeleni 
meg e lenil elm. F"rlnez JI
no. toll 'ból - e p' rtin lÓrs 
hivatkozva - uellemes en
meluttatillst olvalhattunk e 
pjlrth*uk klhaSVl4lltdg" 
ról Ivegy klheunilllatlen" 
gjról. AzÓtl tudjuk, hogy 
nem mindenki tekintette 
uellemel nek, és kivart 
némi vlhlrt a . ml húunkM 

ta"n I • . A ponto. és hit .... 
Informa". erdekét!en kO
z6ljOk, - ugyanesek I p&irt
Infórl hagyltkozvl - I p&irt
hWk kJhasználtNsi'ró4 
uó4ó IiIIf'komlillsl. 

MA v6ro.J p6r1bizon uS 
kOzpontlépületében dolgo
zik I munkh6rség, I KIsz, 
a v'rOlli üttOtóein6il, I .... 
1e.1 HIrek .. I Hale.1 TilkOr 
lHftIew6Mge, vIIamint I 
12161 pjlrtappartlul . Ez az 
ép{l lel ed otthont I p&irtbl
zond"I, I végrehlltóbi
zondgl é. munkebL1:ott
"Sl Oléseknek, Ipparillull 
és titAjrl 6rtekezleteltnek. A 
megy.! ottIatillll 19usltó
dg uervezésében hérom 
speellllUI kollégiumi ollZÜIV 
mOkOdlk. Az épületben lév6 
tanKltermek esetenként 
helyet eelrllk I munkh6r
Mg, I V6rOskereul mt
dezv"'yelnek, I villroll tI
"'<:sOléseknek. KlhallZnilllt
Á ge kb. 80 százalékos. A 
KOztár .. Á g uteei épOleten 
kivil i h' rom kOneti pM
azékhú mOkOdik e v'rol... ~. 

KhllZNilt.úguk IlIIOtIIO 
I kOzponIl épület igénybe
vtteIével. A belvillto.1 piIIrt
srikhUben mOkOdik. HNF 
véro.' bb:otIs4is e. Alk. l
II'IInk4nt has.znilllje I KISZ "I KUNtp V"~JaL 

Az alllÓYiIIrosl ~
twzbIIn I Dimitrov t«i ÁllI
liIInOS lakola egy oRÜlyl 
u pott helyet, Illetve Itt 
tIIrtje rendezvényeit I kert
bariltkOr ls. A fellIOvárolll 
pertWkhúbln e ,..~ 
rosi lakoll egy OaZtiIYe 
menett klflblrtttcOr " 
nyugdljeaklub mOlOdik. 

A jótékonykodás nem a gazda ok kiváltsá 
(Folytatás az eJS6 ok1aJróI.) 
- Pedig azokban a napok

ban sokan nem is tudták h0-
gyan /ehet ssg/teni. 

- Közp:M1ti számlára történ
tek az adakozások, mi kevés 
vissza}elzésl kaptunk. Tu
dunk például arról, hogy a Fa
zekas iskolában a pedag6gu
sok akci6ja révén közel két
ezer lorint gyűn össze per
selybe. Mi in helyben a vér
adó akcióval igyekezrunk se
glteni, két hónap atatt kétszá
zan adtak vért. 

- úgy tudom, a rock-kon
cert gondolatához utóbb csat
takozott 8 halasi VOO)ske-
n>SZI. 

- Igen. Posztobányi László 
és Hatvani Zoltán keresett 
meg ezzel az ötlettel, s na
gyobb voll az érdekl6dés, 
mint reméttem. Bár közben a 
kiadások ls gyarapodtak, a re
mélt hatszáz ;egyet megha
ladtuk, végülis 57 ezer lorlntot 
tudtunk átutalni a segély
számlára. 

- Mi a hetyzet az Crmény 
gyerekek nyaraltatásávaJ? 
Azért ls érdekel, mert szer
keszt6ságOnket is felkeresták 
ilyen jellegú fe/ajánlással. 

- KérjOk mindazok türel
mét, akik erre váJlaJkoznának. 

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

- Másik jelentós, sokakat 
megmozgató akci6ja a szer
vezetnek sz Erdé1yb61 teJe
pültek segltése. Ez úgyszól
ván folyamatos t6rddést, ál
landó feladatot is jelent. Az 6r
ménykoncert estéjén egy 
sokkal csendesebb 6ssze~ 
vetel is volt a vátos másik 
pontján. 

- Igen, a terűletOnkOn ét6 
erdélyiek klubeslje. Úgy goo
doltuk - tül azon, amit mi adni 
tudunk egy-egyatkalOmmal 
- , ezeknek az emberekne!<. 
szükségük lehetne néha egy
másra is. A Családsegltó 
Központtal közösen szervez
tünk szamukra egy találkozóI. 
Mégis csak ők tudják legin
kább, hogyan lehet egymás
nak hasznos tanácsokkal se
g ileni a beilleszkedéshez. Ha 
beválik, és igénylik, eselleg 
rendszeressé tehetnénk. 

- Hány család é/Itt? 
- TIzenegy család és hat 

egyedülálló, összesen negy
ven személy. Legnagyobb 

goodjUk a lakáshelyzet. Mun
kaJehetőségük megoldott, a 
munkahelyekr6t egyértel
múen pozitiv véleményeket 
kapunk róluk. Itt mondom el, 
hagy egyelőre nincs otyan 
gond, hogy mások elói ven
nék el a munkát, hisz renge
teg a lelajánlott hiállyszakma. 

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

- Rengeteg használt ruha, 
de bútor és háztartási gép, 
még evőeszközök is. A ruhá
kat, mivel nincs Iehet6ségünk 
raktározni, átadjuk a Cseléd
seglt6 Központnak, s oda
küldJük azokat, akik igénylik. 

- MI /etl sz NSZK-ból hozon 
ruhákkal, ame1yr61 lapunk is 
hlrt adott? 

- Ugyanaz, de higgye el, 
nem egy halasi felvehetné 
vele a versenyt. A IL Rákóczi 
Szakközépiskolából péidául 
hatalmas mennyiségű , pél
dás tisztaságú küldeményt 
kaptunk, vagy példáUl egy 
magánszemélytól divatos Ir
habunclál , másoktól ágyne
müt, sz6nyeget és sorolhat
nám. 

- Pénzben mennyit ada
Iroztunk? 

- Nem vott nagy sikere a 
pénzgyűjtő ládáknak - sokan 
talán észre sem vették -, 
amelyeket a három nagy éru
házban (Part<., Kiskun, Kert
városi) helyeztünk el. Félév 
alatt összesen 3662 forint 20 
fillér gyűlt össze bermük. Le
hetőségünk volt viszont saját 
csekk-számlénkon elkülö
nitve gyűjteni, erre 103197 
forint érl<ezett. Binosan ment 
még a központi segélyszám
lára ls, de azt mi nem tudluk 
pontosan követni. Eddig a 40 
személynek 51254 forintot fi
zettünk kl SegitIY eimén. 

- Most már csak azt kérde
zem, tOrekednek-e arra, hogy 
a kOI6nb&ó társszervekkel 
6sszesftsék er6iket? 

- Természetesen a jó 
együttmúködésre, a kölcsö
nös tájékoz6dásra egyre in
kább szOkség van. MI a ta
náccsaJ, a csalédsegltóvel, a 
néptronttal és az agyházakkal 
egyeZletjük a feladatokat. 

A katolikus plébánia, a re
formátus lekészi hivatal és az 
Izraelita hitközség többször 
pénzadoményokkai ls segl
ten. 

Ha}6s Terézll 
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Templomot épített 
az állami gazdaság 

1988 Jüliusában a korabbi vállalkozó a kunfehértói ~El6re· 
Tsz vl$Szamondta a szel'l6dést, melyben vállalta, a mát ál1ala 
lealapozott kis katolikus templom lelépi tését. 

A Kiskunhalasi Katolikus Egyházkö.zség Plébánia Hivatala és 
a Kiskunhalasi Állami Gazdaság tpari Ágazata között )Ött létra 
az új szel'l6dés, maly szennt a KÁG Ipan Agazata elvállalta a 
Kunlehértó Rákóczi u. 37/b szamú sarok telken, az ÚJ tervek sze
rinti toronynélküli, modern homlokzatú kiS lemplom lelépilését. 

A KÁG Ipari Ágazata hihetetlenül rövid határidót vállalt, hi
szen az aláirt szerződés időpontjatól számltva alig 6 hónap alelt 
igérta a létesilmény kivitelezését. 

74 négyzelméter alaplerületű a kis templom. A2. Oltár mOgöW 
lal iobb és bal oldala ólombetétes ablakolcl6/ kapja a vilagossá
got. A Kiskunhalasi Állami Gazdaság kOlOn gesztusa volt, hogy 
a kivitelezési kÖltséget, az 1600000 lonntos összeget fix ter
melői áron rőgzJtette, kölelezettséget vállalva arra, hogy az idő
közbeni éremelkedéseket, anyagárváltozásokat figyelmen kivül 
hagyja 

Az épitők tartotlák a határidőt, és a kunfehértói katolikus hi
vek végre elérték csendes kivánságukat, birtokba vehenék kiS 
templomukat 

Harmos Jenő 

\(\n~\\\~-e 
a csef~ésl.\\\\om \-\a\ason? 

Az. újonnan életbelépte
tett egyesülési törvény 
alapján az elsó b Irósági 
bejegyzést a Magyar Cser
készszövetség kérte. 

Ma már az új tö rvény 
alapján elismerten működ6 
szövetség volt csapalpa
rancsnokai, csapattJsZljei 
segitségével megkezdte a 
csef1c:észcsapatok szerve
zését. 

Kiskunhalason 1945. 
elótt két cserkészcsapat ls 
működött . Az. egyik a 289-
es " Bocskai István" cser
készcsapat, melyet Jere
miás Lajos g imnáziumi ta
nár aJapltott és vezelett, a 
másik csapat Tóth Béla pe
dag6gus által trányltott 
cserkészcsapat voll. Ez 
utóbbi abban kOlönbözött a 
"Bocskai István~ csapattól, 
hogy mindig az elsó d iák
ságból verbuválódott, a 
másik a kereskedő ifjak, az 
iparosfiúk, tanoncoK köré
ból szerveződött . 1945. jú
nius l -én ú1jáalakuJt, 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 erkö lcs egy fogai
mat, egy életvitelt jelentett. 
Ma kétfelé vá lt a ketló és ez 
a hasadás nem lett eló
nyére életünknek. Komoly, 
tartalmas vojt a halasi cser
készétet. A mai Szilády 
Aroo gimnáziumban vo lt a 
csapat otthona. Komoly sá
torkészletünk volt. Ezekkel 
vettünk részt a gödöllői IV. 
világ Jamboreen. Az. akkori 
csef1c:észliúkból komoly, 
hazáját, embertársait, csa
ládját , munkáját szerető 
feln6tt vált. Ma is örömmel 
vennék hlrt arról, hogy Ha
lasan is megindult a cser
készélet. Korom sajnos 
már nem teszi lehetővé, 
hogy jómagam is élére áll 
;ak a szervezésnek, de 
sz Ivból k ivánok az alap i
tőknak sok sikert. 

A halasi cserkészetnek 
csak múltja van, igaz az 
szép és nincs szégyellni
valója. Hogy nyíiik-e cser
készlil iom e városban is, 
arra a válaszi a köze ljÖv6 
fogja megadni. 

Harmo s Jen6 

Cicciolinátlanul! 
Na te.,ék! BeJ~ut • tél, 

és Itt "Iunk CJcclollfIIJ ntl· 
kúl. Kiskunhalas uttörO 
szerepet ját&Zott Magyar. 
orwg ClcclollnlUanlt" 
sában. Először itt Wtakoz-' 
lak IZ olallZ--magyaf por
nóaztar feUépé .. elien az 
nOfe., • j6izlél és nem 
utollóaorban a fölőlleges 
pénzkidoWs eIIani harc 
jegytben. A hal •• , nyilat
kozat országOl vi"z
hlngra talált, minek követ
keztében Ilonka bluza nem 
nyilik meg magyar földön. 

Helyes, gy6ztOnk. (Bilr 

az ÁMK elhtnzékben ma-
radt '1 • vt.gsőklg kltl,
ton.) Az erkölcs tartópII
Iere v4IgOI is masszlftnak 
bizonyult. Most már csak 
olyan apr6sigOkban kel
lene egységbe fOlTni, mint 
megértés. Onzetlenség. 
kölc8ÖnOs tisztelet, em~ 

berfeuég, udvarilsúg és 
I többi. Ha a kOzösségl 
ÖS5Z8fOQá. lalá" lényege
sebb dolgokban is megva-
IÓIUI, akár Jöhet Cicelolina 
ls. Klt érdeken 

H. Z. 

! 
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"Nem kérdezik kik vagyunk" 
Kerekasztal beszélgetés a szocialista brigád mozgalomról 

A szocialista brigád mozgalom jelent6ségét az Új Magyar 
Lexikon a következőképp summaua: "A munkáshatalom 
politikai és gazdasági er6sftéséért, az életurnvanal emelé
séert, az általános műveltség n6ye~séért 8 dolgozók kez
deményezésére 1958 6szén Indult tömegmozgalom". 

Nos, a valaha szebb napo
kat látott - sok tekintetben ér· 
tékhordoz6 - mozgalom nap
jainkra devalválódott. Sorra 
szúnnek meg a brigáclok. s 
ezállal e sajátos szocialista 
versenyforma mind kevesebb 
súllyal vesz (vehet) részt a 
gazdaság, a társadalom vér
keringésében. Felmerülhel a 
kérdés : a mai helyzetben van
e a mozgalomnak létJOgOSult
sága? A lémával foglalkozó 
kerekasztal beszélgetés ven
dégei voltak: Szabó Lászlóné, 
a BaromfifeldolgOzó Vállalat 
versenyfelelóse, HegyeSi And
rásné, a Panyova Április 4. 
szocialista brlQádjának ... eze
tó)e, Ko ... ács Istvánné. a Ganz 
Tyeresko ... a szocialista brigád
Jának ... ezetője és Bor Géza, a 
szakszervezelek ... árosi titká
ra. A Halasi Tűkör szerkesz tő
ségét Ko ... ács Pá/kép ... iselte. 

.ElsO a mindennapi 
megélhetés· 

Bor G. -A régi érté+<ek meg
koptak, a rn6cIszerek elavul
tak. A feladatai< azonban meg
maradtak, s élnek azo!< a bri
gádot<, közösségek, amelyek 
eddig is a köz érdekében AI
dozták szabadidejOknek egy 
jelentős részét. 

nak. Rangot jelent tagnak len
ni, a felvételnél még szelek
tálni ls kényszerOlünk. A moz
galom hanyallását én a meg
változolI életformában látom. 

Kovácsné: - Gyárunkban 
1977·ben 25 brigád tevékeny
kedett, jelenleg 5. E számok 
elgondolkodtatóak. lalán a 
megalakul! gmk-k. kis ... állalko
zások következménye, de 
félő . hogy a visszaesésnek 
vannak más, a mozgalom 
szervezeti múködletésére ... 0-

natkoztatható okai is. 

Az elneveZés 
nem lénnges 

Halasi Tük"r: - Elképzel
he16. hogy más szervezeti fel
ál/ással egy új munk.averseny
mozgalom hatékonyabban 
múkOdhelne? 

Kovácsné: - Elképzelhelő, 
de nem biztos. Szerintem az 
elnevezés lényegtelen. Brigá
dunk hosszú évek óta patro
nálja az Egyesflett Szociális 
Intézményt, de az ott lakók 
még soha nem kérdezté+<: kik 
vagyunk, honnan jOttUnk, leg
fontosabb az általunk nyUjtott 
segitség, a ~Iét. 

mozgalom szervezői - Igy. 
többek közölI a szakszervezet 
is - új feladatokkal néznek 
uembe. Ami a szakszerveze
tet illeti: elsó helyen az érdek
... édelem áll. Úgy gondolom te
hát. azt a doIgozót, aki csa· 
tá:dja IétfennlartásAért küzdve 
túlmunkát ... állal, támogatnl 
kell. E támogatás is csak kény
szerszülte helyzet, mert a napi 
8 Ófás munkáért járÓ tisztessé
ges bérről a szakszervezet so
hasem fog lemondani. 

BIzhatunk abban, hogy az 
átalakulóban lévő szocialista 
értékek és normák - amennyi
ben azok a dolgozók túlnyomó 
többségének nézetét tükrözik 
- alapját képezik (képeZhetik) 
egy megujuló közösségi mun· 
kának. Véleményem szerint: a 
társadalmi munka legfőbb 

alapelve továbbra is az önkén· 
tesség kell , hogy legyen. 

*** Tavaly 60 szocialista brigád 
megközelftóen 1, l millió forint 
értékú társadalmi munkál ... ég
ze" a városfejlesztés érdeké
be". 

Mini Füzes István, a ... árosi 
tanács szervezője elmondta, a 
brigádok hOSSZU évelol óta 
messzemeoóen teljesItik vál
lalásaikal. Ugyanakkor aggo
dalmát fejezte ki amiatt, hogy
értesülései szerint - egyes 
... állalato!<nál a szakszervezet 
és a vezetés nem karotja fel 
kellóen a mozgalmat. Félő, a 
közösségett megszünésével a 
jövőben nemcsak a tanács 
p6nztárcája lesz vékonyabb, 
de mindannyian uegérly~ 
bek teszünk. 

Csőkkent a száIIodák 
és éU.rmek forgabDa 

Szemben 
az árral 

Ntgy uMode u.m.t K. 
kunhalNon.KI~uk 
Ii~n Mv.n u6zaIIiIío. 
von u.wm,1t ev ... Telthú.
zal csP. • nyett hOMfKI"Nn 
d4cM1tMt.n.tt. AIdIor. mlnt
.;y .uz, UObIO nyolcvan .,... 
DI6kM lúl"61d~ vett .... 
1ge<lyN. A Cllpq ttOteI •• 
SOaIÓI MOllI e. • B4nyaN 
SdlIO ...... , bOIgIir, u~ 
~ok .. I. Iopdott. Az 
AII6IdI WlIocUII ~ 
bio !Mgy" V'lnOegH IlIto
~ .. M*Mn p.wot • 
I~ 19yIIcv6" -* er
ku6 OSl'Irilkok, NSZK-bIIHtIl, 
hoIlI/'Idok .. kOI6rlb6.t6 nem
ntl.egG lWnIOnOIOk ....... ...... 

A .ul1OdIk u-tlId .. 
I.v.ly rilffm .... volt. S hogy 
milyen I.u 11119--01fl7 Alt: Or
IItV'IHt6k ~ k6-
~tV'I"",~_ 

nsI'Iez megIO.oInl. H. flgy ... 
IImN vnszOlt • gy.korl " eg.,,' drsRtikUNbb kOzpontl 
Ils nem k6zpontl Ii~ 
klt, 1~ vlirtlllNn nem
CClk • 1Ú1~, ~ IZ ener· 
mell lorpllM I. lovlibb log 
cs6kk.nnl. 
",,","y~~

;al,", ~ I •• mlnors 
eI6flHI6k fDggvlinye. A legu
lóObI 're!nlltwll. """ szon. 
bIn • nyugc:lljalok. Intfvnt
nyi ckIIgozók, ~ }ltlntól 
rftu • menút, IIIItV'I • "....,. 
at Mm lud,. metflmnl. 

Az UzMotveZlt6knek., ilUl· 
k"",oroknlll moll gondolni" 
_~.~dl", 
............ liL ••. Am 
az ~ nOMV6 finn
lIrÜIt 61 Nal iIOhIigIk. az 
«tOk. • m.gM ~_, .... 
... ..;- .... 'W_tIIk 
lNjd u~6kIt. ~ 
veltatU arillqlk -wo ...... 
Az ..... tDWtbbi nO J' d ... ...................... ........ -... ........ 
dtkbI new .......... ~ 
1OfIln'. A ...... MUIIIZO ----~ .... ..... -

Mellékesből húzóágazat 

Van a Vörös Október Ter· 
melőszö ... etkezetben egy 
olyan munkacsapat, amely 
é ... ről-é ... re nö ... eli árbe ... éte
lét és nyereségét is, ez a te
kercselő részleg. Amikor 
1981-ben a szövetkezet ... e
zetésétől azt a fetadatot 
kapta Tanos Péter, hogy el
s6sorban a baromfitelep ... il
tanymoto~ainak házon belüli 
ja ... ltását szervezze meg , 
senki nem gondolt arra, hogy 
é ... ek mÚI ... a ez a te ... ékeny
ség jelenti az egyik húzó 
ágazato!. Már az elsó esz
teodót egymilliós árbe ... étel-
lel zárta a hétfős kollekU ... a, 
s megállapltotta, hogya ... il-
lanymotor tekercselésére 
... an a kOmyéken kereslet. 
1982-ben kezdődött el a fej· 
lesztés, ami gyal<onatilag 
azóta is tart. Két é ... múlva 
már a dolgozói létszám elér
te a huszat, s kicsllett a mu
hely. ötven küls6 gazdaság 
rendelése állandó munkát 
biztosilott. 1984-ben az ár
be ... étel már eléri a 6 millió, a 
nyeresé;g pedig a 2 millió fo
rintol. Uj muhelybe kottöz
tek, új profillal egészül! ki a 

te ... ékenységük: Miskolcon 
betanullák a bú ... árszi ... anyúk 
tekercselését, felújítását is. 
A szO ... etkezet ... ezetése dön· 
tött, a lekercselők kapják 
meg az eredetileg más célra 
tervezett, a közelben lé ... ő 
csarnokot. Vállalták, hogy az 
átaIakitás költségeit a terv 
megtartása mellett úgymond 
kitermelik. 1988·ban már az 
új csarnokban serénykedtek 
a tekercselők, mégpedig 
ugy, hogy 11 míUi6s árbe ... é
tel mellett négy és félmilliós 
eredményt teltek le az asz
talra. Az újabb előbbrelépés 
sem váratott sokat magára. 

Idén robbanásbiztos ... il-
lanymotorok lekercselésé ... el 
bóvúl a működési skála. Mind
ezt azonban mAr ónálló fő
ágazat szervezeti keretén 
belül ... alósíthatják: meg. A 
... illamos gépja ... lt6 fóágazat 
idei penzuma 12 milliós ár
be ... étel mellett 5 milliós 
eredmény realizálása. Az 
elóző évi ötszázezer forinlos 
januári forgalommal szem
ben idén az eloo hónap ter
melése elérte az egymillió 
forinlot. H. R. 

Halasi Tük6r: - Belátható, 
ma is dolgoznak eredménye
sen k.oI/ek.tI ... ák, de számuk - a 
korábbi 6vekhBz képest -
alaposan lecs6kkent. Mi lehet 
a hanyatlás f6 oka, mi6rl ne
héz a mozgalom tevékenysé
gét 6ssz89gY9ztetnl a mai 
6Ietformával? 

Bor G.: - Meggyőződésem, 
hogy az ldeoI6giában, a közé
letben zajló váHozáSOk legfel
jebb csak a brigádok neve elé 
tell clmeJ(et változtathatják 
meg, az Onként végzett térsa· 
dalmi munka becsOlete a)Ovó
ben is megmarad. 

SzaMIM: - Adott esetben, 
nem kell feltétlen a szocialista 
jelzóhöz ragaszkodni, a lé
nyeg maradjon meg: az össze
tartás. 

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

- gazdasági helyzet kétségte
len nem ked ... ez a brigAdmoz
galomnak. lu. embef'eknel< 
első a mindennapi megélhe
tés, s a puszta létért folytatott 
küzdelemben - természete
sen - mésodlagossá zsugo
rodnak a közösségi feladatok. 
lu. anyagi elismerés (SOk he
lyen) jelentéktelen. de az er· 
kölcsi is elvesztette a preszti
sél. 

Halasi Tük6r: - Régebben 
az ilzemek, intézmények ve
zetése partnemak t8ldntette a 
szOCialista bngádoks/, be
vonta azokat a fontos gazd8-
sági és egyéb aflldtlizések 
megva/ósftásába. Most, hogy 
van ez? Meglehet, hogya test
reszabott feladatok, a bizalom 
hiánya motiválja a k."zósségek 
fel/szu/ását? 

Szabóné: - Bóven lehetne 
fejleszteni II partneri kapcsola. 
tot a ... ezet6l<kel. Elsősorban 
az Informáci6-áramlást kel
lene meggyorsltanll Brigádve
zel6i értekezletet tartani, ahol 
szóba kerülnének olyan ter· 
meléssel kapcsolatos kérd.
sek, problémák is, amelyekre 
abrigádok kookrét ... állalást te' 
hetnének. 

Hegynlné:-A Panyovánál 
~él · a brigádmozgaJom, sőt 

hangadÓja egy-egy múszak· 

Legyea l""' •..• _. 
HlIllIsI TDkór: - D6c6g 8 

gazdaság, emberek milliói -
id6sek, nagycsaládosok - él
nek 8 /8tminimum alatt, vagy 
annak k.6zel6ben. Ha valami
kor, akkor most Igazán nagy 
szüks4g /enne az 6sszefogás
ra, az áJdozstváltaJó k6zóssé_ •. 

Szllbóné: - Meg lehet és 
meg is kell úJllani a brigád
mozgalmatJ ~rtelmes célokért 
ismét hadrafoghatóak a kellek
U ... ák. A legfóbb dolog: hogy 
legyen a mozgalomnak gazdá:
)8, legyenek - a ... á:llalatoknél
független versenyfelelósOk, 
akik koordinálják a feladato
kat, összefogják II brigádokal. 

Kov4csn4: - Tarthatatlan 
állapot, hogy a brigádvezető
nek - felelős , aktiv szervező 
hiányában - ,zorltő tennetési 
feladatai mellett - jórészt - ti· 
tokban kell inléznl a közOSSégi 
munkákat. SaJát kontójára fel
... állalnl (8 gazdaságosság 
szempontjából egyébként )a
gos) esetleges konzekvenclá· 
kat. 

Bor G. : - A munka ... erseny-

A kiskunhatasi Parit Áru
ház közelében nyrlt meg ta
... aly 6sszel az Akadémia so
rözó. Az. (rj Ozlet felépItése. 
berendezése, kooyhája, 
egészségOgyi létesltményel 
euményien modemek. 

A régebben megszokott 
sOntéspult helyett, IzJéses 
bárpult, kényetmes, magas 
székel<kel , telitűkrOs háttér
rel, tetszet6s. dekoratf .... a 
nyugaton szokásos drultő
elemekkel gazdagon ellatott 
környezettel kiképzett üzlet
hel~ség . 

A vendégeket kflenc Izl6-
sesen berendezett bo)(ban 
hatvan Olóhely fogadja, és a 
bárpult elót! újabb tíz ü!6he
Iyen cse ... eghetnek az italo
,ól<. 

Megkértük Gáspár Jen6 
üZletvezetót, hogy mondjon 
néhány uót magáról és az 
O>letr61. 

- A gimnáziumi érettségi 
után elvégeztem a vendég
látóipari uakiskolát, és 
utAna mindjárt a szakmában 
kezdtem dolgozni. Másfél 
évtizedes ... ezetői gyakorlat 
után Halasra jöttem, mivel 
ezt a ... árost nagyoo meg· 
szerettem. 

A Német Szövetségi KOz· 
társasAgban többször jAr· 

tam turistaúIon, és volt alkal- vendéglátó a nevével ls fel
mam a ... endéglátó üzemeket hlvja magára a figyelmet. lu. 
szakmai uemme! tanulmá- Akadémia etnevezés egy ma
nyoznl. els6sorban München- gasabb, jobb minőséget Jelez. 
befI és Stuttgartban. ~rdekelt. - Milyen sz Akad6mia vá
hogy milyen módszefekkel tBsztllka? 
tudják a kulturalt vendéglátást - Huuonl<ét féle s6rt tar
megtef'emteni, hogyan tudnak tunk. Nyári sOrszezonban 
meghitt hangulatot teremteni a négyféle csapolt sör és tizen
helyiségek kiképzésével, slllu- nyolc féle palackozott sör közt 
sA ... al , berendezésé ... el , egy- ... álaszthatnak a vendégeink. 
u6vaJ a vonzó milióvel. Ter- Borban is nagy a ... álaszté+<. 
mészetesefl azt is lanulmá- Fehér és VOrOS lédig bor meI
nyoztam, hogy a uervezés, a • lett tizenkétféle palackozott 
kiUolgálás, a hangnem és a bor egészlti ki a választékot. 
felszolgált italok és étetek mi- t::getett szeszes ilalokb61 a ha
n6sége mil jelent a ... endégek zánkban ismert Osues lajták 
számára. kaphatót<. III a nyugat- és ke-

JÓIeS6 érzéssel tapasztal- let-európai import italok is ta· 
tam, hogy az egyes sörOzólt, lélkoznak. Pressz6kávénk mi
borozók más és más hangula- nósége kiváló. 
lot árasztottak a bereoclezés· 
tól, a bútorok elheJyezésétól, a 
díultóelemek megválasztá
sától 1ilgg6en. Szinte kerOllék 
az egyformaságot, az egyhan
g(rságot. 

- Miért választotta a s6r6z6-
nek sz Akadémia nevet? 

- Eredetileg Sörakadémia 
nevet akartam adni, de nem 
tartották megfele1ónek. Igy lett 
egyszerúen Akadémia. Igy is 
utal a més. hasonló Ozletektól 
... aló megkülönböztető környe
zetre. 

lényeges, hogy minden 

- Mit k.aphat a vendég. ha 
k.6zb6n megéhezik? 

- Természeteseo megfe
leló sörkorcsolyáról is gon
doskodunk. A meleg szend
vics, sósmogyoró mellett 
Igen finom fóti csülök kap
ható tormá ... al. Akik csak esi
pegetni akarnak, finom te
pertós pogécsát kaphatnak. 

- Milyen az Ak.a<Mmia for· 
galma? 

- TOrzsvendégeink gyak
ran belémek egy ká ... éra 
vagy egy s6rre, de a legjobb 
a hangulat a hétvégén, pén
teken és uombaton. A ... en
dégek kedvükre hallgathat
ják kedvenc slágereiket a 
pénzbedobással múk0d6 
zenegépen. (x) 



Két napig izsáki színekben játszott 
a bundabotrány "főszereplője" 

Az elmUlt hétvégén meghlvtsos 
terernlat:darUgó torna szfnhelyit 
volt a városi sportcsarnok. A me
llYeI csapatok vetélkedésén az 
rzaáld Medoszbao kifiinl egy ala
csony, jó mozgású focIsl8, alU lel
liin6en hasoolllotl az 50-szeres 
válooatott, bundab0Irányba keva
reden Hoovédos Sa/lal SAndomi. 
AnnYIra hasonlltott rá, hogy ő 
maga voll az. 

- Hogy kenJI KiSkunhalasra ? -
kérdezem két meccs köwtt az. MO,_. 
_ "". "'"' h'''''' """" .• )0<. tem Jelenleg mindeo twvatalos 

SPOrtteYékenYSé el VagYOIC blt
va, egyedOl éri nem léphetem át 
klubom, a Honvéd kOszöbét sem, 
vétkes társaima1 a felkészliléste 
visszalogadtak. Igy mindenkinek 
megadIam a 1elefOnszémomat, s a 
legkUlOnbOZóbO heIrekre hfvnak el 
fOCi1:ni, én örOmme megyek, mert 
kell a mozgás, a kispályás foci re· 
mek felkészOIé$t jelent az igazi já. 
1é11hoz. 

- Hogy lelnek a~? 
- Megmondom ószintéo, kétsé-

gele között élele. Kilencezer Iorinlos 
a havi reZSIm, amiben tartoz". Ia
kAs, részlet, OTP is beMa van. s 
egyel6re a Honvéd\61 kapok havi 
1500 IonI'Itot, megmondom Oszin· 
téri, magam sem tudom, rrMrt. 
Ugyanis hivatalosan a spanyol 
Real 0VIda0 jtltékosa vagyok mái 
Nap)aim azzal telnek. hogy maga
mat edZem, várok, várok, hogy t/)r· 
ténten mér valami ebben az egész 
Ogyben, de nagyon lassan halad· 
nak a dolgok. ElváItalok minden 

Sportműsor 
(március 3-19) 

meghivást, felkérést, ami egy kis 
pénz1 hoz a konyhéra. Legyen az 
beszélgetés, élménybeszámoló. 

- N6m gondolt a"9, hogy ~I 
larsa. Fitos példBjál k6vesse? 

- Nem. Ami törtéot, megtOrtéot. 
hib&ztam, óe nem egyedül és nem 
elsósotban mi. foasták vagyunk a 
bünOsók. Ezért IS tettem beismer6 
vallomást, ezért hittem abban, 
!)ogy végre lUderÚI a teljes Igazság. 
Ullevelemet két hete adtam le, 
spanyol kklbbommal énntkezésbe 
vagyok, de meg sem larouN a le
jemben, hogy elhagyjam az orszá
got. Ami aggaszI, eg)'fe inkábO lé
tom. hogy elakadnak a szélak a 
nyomozi!iSban. IéIeII. hogy véga! 
egye<lOl rajtam venk el a port, mert 

Nyolcvannégy év. 
Ez az id6 huszonöt 
regényt. tőbb tucat 
novellát adott ki. Ta
lán egy sírkő sem ár
tana __ . 

én itthon vagyok, és eImondtam az 
Igazat. ."'''' .. _h6nac''''' ...... lbdI ml az, amiben hib.Í1 k6ve/ert el, 
amil ma máskén/ CSinálna? 

- Nem kellett volna azt hinnem, 
hogy az én Ó$Zinteségem hasonló 
cselekvésre készteti majd locIsta 
társaimat, meri a sport egyben Oz· 
let ia, a mindenki igyeksiik a sajtlt 
karrier;ét egyengetni, ki milyen 
tron. Nem volt szerencsés az ele
jén sokat a nyilvánosság eI6n sze
repelnem, m8f1 kikel:d1e a csalá
dom eg6szségé1. Mlfltegy bOCSÚ· 
ZÓlII a-lémárO!, a leguióbbi Kék 
lényben elváUaham egy részvételt, 
azonban 6desanyám el6ne az iZ
galmaktól infarkttlst kapott. Igy vé
gol is Iemondtam a SZ9feplést. 
Szeretném, ha vége lenne mar az 
egésznek. 

- 28 éves. Mil vár további sport
pII/yafutBsIIlóI? 

- Rernélem, hogy tavasszal eI
kezdődnek a térgyalésok, a lesz 
Itélet, ami alapján vissukapom a 
játéllengedé/yemel. Nézze, mOtOI'. 
szerelő a szakmám, óe soha nem 
gyakoroltam. éri csak a locihoz ér· 
leli. Szeretnél! minél hamarabb jAt
SZIlOl, spanyol klubom számU rém, 
de érdekl6dnak utánam sv6jc:i és 
rnés proli klubok is, úavhoov ne
kem a zOld gyepen kelT'biwlylta· 
nom. Na, ~ foci nélkúl el sem tu
dom képzell'll az életemet. Ilyenkor 
nem széml!, hogy Pesten, Madrid· 
ban vagy KIskunhalason vagyok, 
csak pattogJon a pettyes. 

HOnltlth Róbert 
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SAROKBA SZORíTVA 

Hogyan adózik dr. Kupa? 
i\-Jostanában, télutón hltromfél6 emb6rre1 

lehet találkozni; az ewtk depressziós, a má· 
sik dühöng, a harmacIlk gCn::S6Sen 9161kOdik, 
hogy megszerezze a rudAst. A rudAst, meIY 
nII1J(ül adóbevallást készllem /ehetetlen. 

Az adóbevallás készítése kem6ny, férfias 
feladat, ónálló, határozott személyiséget fel
tételez, ugyanakkor nélkrJl6zhetetlen hozzá 
a csavaros - ám tisztességes - ész. Az em
berek szellemi képességei nem egyformák, 
hOgy az enyémek milyenek, szt nem lisztem 
ela&tenl, de hogy számtalan kérdés vel6-
dött fel bennem az adóbevalláshoz készitett 
útmutat6 IcapcsAn, az biztos. A sokaságból 
csupán egy példát szeretn61c ki~ni. 

Kérdezem dr. Kupa MihAlyt, /dnek aiévOI
hetetlen érdemei vannak a j(Nede1emadó 
konkrét kidolgozásában, hogy 6 hogy adó
zik? 

Mint tudjuk, a hálapénzt minden OfVOSIlak 
be kell vallania. Az útmutatób61 az is kiderül, 
hogy ha valakit társadalmi munkájáért meg
juiálmaztak, akkor a jutalom évf 6sszegébe 

be kell számftanl a tál'flYjtJta/om értékét is. 
Talén nevets8gesnek tonik, de nem értem, 
hogy lehet például egy vándorzászJ6 értéké! 
beszámftani a személyi jljvedelemadóba 
De maradjunk az egYMJ tárgyjuta/omn8J. 
Mint megtudtam, K"JSkunhaJason az egyik in· 
tézménynél dr. Kupa Mihály éppen az adóval 
kapcsolatban tarton tavaly tájékoztatót, 
melyért felven bizonyos honoráriumot annak 
idején, de sót, egy Oveg finom italt is kapott 
ráadásul. nsztel8nel kérdezem ezúton dr. 
Kupa Mihályt, miként vallja be a konyakot? 
Hasznos lenne (gy adóbevallás eI6tt egy /ds 
útmutatás. Feltételezve, de meg nem enged
ve, hogy dr. Kupa pusztán KJskunhalason 
okosfton bennünket ad6ügyben, az egy ke
nyak nem éri el a bevalláSfa k6telezen 
t:Jsszeghatárt. De ha máshol is kapott vala· 
mit, akkor vajon, hOgyan kell6sszevonni? AJ· 
koholfolc sz9rint? Llt8l78? Mefli.tta-e egyálta
lá? Vagy továbbadta? EzernY' klJrdés. 

Márcrus 2O-1g már nem sok id6 van hátra, 
sz{Netnánk tisztán látni. Hámori Zoltán 

Kulturális ajánlat (március 3·ig) 

FÁKL VA FILMSZfNHAz 
F.oru'r 17-1 W n 4 órakor: A ti

:tenOtéves kapitány (szovjet), 6 és 
S órakor: Az ötdögűzó (amerikal) 

IUn 4 órakor: Az erdő kapitá
nya (magyar rajz1ilm), 6 és 8 óra
kor : Az OrdOgul:6 (amerikai). 

2O-án 4 órakor: Az erdő kapila
nya (magyar), 6 és 8 órakor: Az 
Ordögűző (amerikai). 

21- 22" n 4 órakor: A HoIcIlakók 
titka (francia rajzfilm). 6 és 8 óra· 
kor: Az ÖldOgUZÓ (amerikai) 

23-24-én 4, 6 és 8 órakor: EIdo
radó (magyar). 

25-264n 4 6rakor: A YÖf6S szIv 
lovagja (lengyel). 6 és 8 órakor: - ("""'). 27-161 márc: lua t -lg 4, 6 és 8 
órakor: Hegylakó (angol). 

Má n :lu l 2"'n 4, 6 és 8 Ora)o;or: 
HegylaXó (angol). 

30án 4 órakor: leo és Fred (ma
gyar raJzfilm), 6 és 8 órakor: Testek 
csáblIása (NSZK). 

GOZON ISTVÁN 
MOVELOOÉSl KOZPONT 

Február 11'" 17 órakor: 811-es 
klub. VAczi György könyvl<öl6 kiél
litásanak megtekIfltése. 
20 idtól: diszkó. 

l i4n Magányosok klubja. Far
sangibál. 

lUn 17 órakor: 8/7·es Idub. Af· 
... écska c. film vetítése videón. 
20 órátO!: diszkó. 

2Hn 17 órakor: Magányosok 
klublEl. Teadélutan. 

27"n 18 órakor: Élelralorm 
Klub. Reformkooyha. Szójaételek. 
EIOadó: Király István. 18 órakor: 
_Te meg én" - a Pódiumjtllékok 
sorozatban piros Ildikó és Huszti 
Péter InÜsora. 

Ku\\úrház.\ 
be\örések 

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

belOrók jártak az ÁllaJános Mu
vel6dési Központban. úgy ke
véssel é~éI után a hivallan láto
gatók a hátsó udvar felöl, a kony
hai bejárat krfeszitésével halol
lak be az épOletbe, majd az íro
dákban végzett szorgos kulalas 
után !alélták meg a lemezszek
rényben tartott készpénzt. Innen 
távozva a poroltók tartaimát a 
helyiségekben szétfú~ák, Igy az 
Irodák behavazott tájhoz hason
lflottak másnap reggelre. Feltör· 
lék a f6IcIszinti büfét is, itt a M· 
romszáz fOOnt készpénzt IS ma
gukho.z vették. és meglátogatlAk 
az OIajOSOI< emeleti ldubhelyisé-
gél, ahonnan tizennégy darab 
TDK videókazettával távoztak. A 
betörés okozta kár 46 ezer forint. 
A tellesek után nagy erővel nyo
moz a rendőrség. 

A lenll példábó! okulva a 
szomszédvár G6zon István Mu· 
vel6dési Központ vezetöi az 
alábbiakba, kOz6It nyilt levelet 
helye%lék el az intézmény ajtaján 
a hétvégére. A cikk nyomdába 
adásáig ide nem törtek be. 

j{.(!.cA ve!> 
~lol"Ö 

H. R. 

flarólQlnlc! 

OIc.I,lIVA M"'~ INTrZCl1tNl'fl( 
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Mf'$ECTf UT f~~:at! 

I..tOVOz.LeTrEl; J'.L.-fh... 
HATVANI 

ZOt.TA'N 

28-'n t8.30 órakot: Viragköté
SZeli tanfolyam. (8 hetes. részvé
telldlj: 18001orin1.) 

2~ t5 órakor: Ki tud tObbal 
$%ovjeluni6tól? Vetélkedó. 

254" 14 óral<or: Mesemoll. 
26-41" 8 órakor: JUf1f1OVIts Kupa 

leány kéZilabda mérkó.zések 

CSILLAGÁ SZATI 

D BSZERVATORIUM 
(Kossuth u. 43.) 

Mtlrc lul J-iln 11 órakor 8f1-es 
Klub. Fruska-bál. Bál szépe vá
lasztaa, sminkverseny, OItÖltetó
verseny. ttlnctanulés. 

ÁLTALÁNOS 
MOVELÓOESI KÓZPONT 

Febru' r 18-án 20 órtltól: Far. 
sangi bál. Az est háziasszonya 
T &mási Eszter. Zene: Bergendy 
SzaJonzeoel<ar 

Február 2O-8n taljes holdfogyat· 
kozás lesz, tólunk csak részben 
!átható, A telJBS fogyatkozi\sban 
I~ Hold 11 óra 12 perckor kel. A 
fogyatkozás vége t1 óra 16,9 perc, 
kilépés a teljes ámyékból 18 óra 
29.2 perdlor, kilépés lélámyélotb6l 
19 óra 42.9 perckor A teljes 10-
gyatkozás nagysága 1,21 hoIdát
.né'". 

24~ 15 órakor: Csacska 
macska kalandjai. A Vidám Szin
pad müvészeonek gyerrnelunuso
ra 11.30 órakor: Kustár Zsuzsa 
iparITlIlvész kléJhtása. Megnyrt)l: 
Pap Gábor mÖVészettOr\énésZ. 18 
órakor: ValléstOrtéoeti Szabad· 
egyetem Vallésszocíológlai Ielme
résefl eredményei Magyarorsztl
gorl. EIOadó: Kamarás István, az 
Országos KözmUvelódési KOzpont 
tudományos titkára. 

Megfl9yelhetó bolygók . Merllur a 
hajnali délkeleti égbolton. Véousz 
helyzete e hó folyamán megrlQye· 
lésfe nem kedvezO. Mars az éj. 
szaka elSO felében. SzaturmIsz a 
hajnali szurkOletben látható, Urá· 
nusz a Nap közelsége mlan nem fl' 
gyelhetó meg 26-41n 8 órakor: Junl'lOVlts Kupa 

Ké~labda torna Uttoróknef(. HELYÓRSÉGI KLUB 
Februtlr 2O-án 18 órakor: Ki b&

szélltt szerelemról? (magyar). 
21-60 '8 Orakot: ZOngora a leve

g6ben (magyar). 

JURINDVrTS MIKLÓ S 

tiTTÓRÓHÁZ 
23-'n 14 órakor: Szomszédolás 

Tompán 

II H\RTÜKÖR 
Új könyvesbolt A VlIrosi Ujúságl MÜhely a Művelt Nép 

KOnyvterj9szt6 VáUaJattal együttműködve lebruár 16-án nyi
totta meg _Portélul- kOOyvesboItjét a Köztársaság utcában. 

••• 

II 

Hangverseny. reformjt)ls Imel\Uban. Február 18-án 
este fél ~ a Fefs6vérosi Általános tsfIoIa és a retorrnatur
gyGlekezet kórushangver~ rendez. Fellép a szegedi Bartók 
Béla Vegyeskar RozgonY' Eve vezényletével, OJdasi Péter (ot
gonal és a FeloovárOSi AltaJános ISkola kamarakórusa dr. Ka· 
tona Józselné vezényletével . A belépés dljtalan, a rendez6k 
szfvesen logadnak adományokat az. erdélyiek megsegltésére. 

• •• 
Emlékmű az aldozatoknak. A HNF Városi Bizottsága felh'· 

váss.aJ fordul a lakossághoz, hogy 8 készülő II. ViIá;QnábotUs 
emlékműhöz anyaQi támogattlsCés az áldozatok lelkutatásá
hoz S8!iIltséget kétIB". Keresik a hozzátartozókat, hoav bej&
lentéseiket az áldozatok adatairól március 31-éig tegyéK meg a 
népfroncru:onsttq székházában személyeseo naponta 9--12 
Ora kOZÖtt vagy l8VéIben (Kossuth u. 29.). Szivesen fogadnak 
l6rgyi emlékeket is (tábori levél, hoIttányilvánftási értesftés 
stb). Az ~Idozal~ ~ következO adatokat vé~: név, szüle
tési hely, idö, anYJ8, 8pJ8, telesége neve, csal6di állapota, gyer. 
meltei száma, legutols6lakhelye. Kérik tovébbé a betil'o'Ó ide
lét, hetyét, alakulato t, rendIokozalot , az elhalálozás, a sebesQ. 
lés, a fogságba esés kOrOlményeil. 

••• 
Személy.1 h fr . A Bács·Kiskun Magyal Rendőr-Főkapitány

ség V9Za!óje január Hai hatallyal dr. Klspál Alltal rendőr óma· 
gyot álhelye%le a kiskörOsl rendóri<apiténysag állomilnyéba, 
RlskunhaJason dr. Kastyják Janos reodÖl' 6mágyot a bünOgyi 
osztály vezet6téVé, kapitanys8gvezeló-helyettessé kinevezte. 

• •• 
vs.tjJékoztat~ • tIInkaütés fiá. A vérOSi tanács vb 

meQVrtatta: a Semmelweis Kórház és a Galb.1I sándor Ipari 
Szakmunkásképző Intézet bél"gazdálkodásának helyzetet, 
melynek során telkérte a magyei tanécstagi csoport vezet6;ét, 
hogy az 1989. évi köttségvetést tárgyaló magyal tanácsülésen, 
a S'émmeIWeiS Kórt18:zban lennélló aránytalansa~ megszün· 
tjltésére, kérjen pénzügyi témogatást Mager6sltette: a KUN· 
EP Vallaiattai kötött agyOttmiiködési megállapodást - a S6s161 
lak61enJletet érintő - hadiut tIthelyezesre vonatkozOsn. Meg. 
szüntette: a váfOSl tanács gazdaségi könilményeiben bekOvet
kezetl váltodsok miatt, a KUNÉP Vállalat réSzére nyUjtott -
Sóst6 Idegenforgalmi Komplexum és strand létrehozasa miatti 
- PénZOgYi térnogatást t 989. }anuár 1-tól. 
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