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Február 15-én tartotta soros 
ülését Kiskunhalas Város Ta
nácsa, ahol- a már lapunkban 
is közzétett - költségvetési ter
vet hagyták jóvá. Lényeges 
módosítás az előirányzaton 
nem történt. Szerkesztősé
günk örömmel vette tudomá
sul, hogy a tanácsülés hozzá
járult ahhoz a javaslathoz, mi
szerint további 400 ezer forint
tal támogassák a Halasi Tükör 
hetilappá válását. 

A Szakszervezetek Városi 
Bizottsága nevében kért szót 
Bor Géza, s testülete, valamint 
a Közalkalmazottak és Peda
gógusok Szakszervezete ne
vében kérte a tanácsülést, 
hagyja függőben azt a döntést, 
miszerint nem javasolják a dol
gozói lakásalap képzésére for
dítani az igényelt egymillió fo
rintos összeget. Az indoklás
ban elmondta, hogy míg az 
ipari és mezőgazdasági mun
kahelyeken dolgozó fiatal csa
ládok lakásépítésükhöz, la
kásvásárlásukhoz, munkahe
lyüktől is kapnak támogatást, 
méltánytalanságnak és hátrá
nyos megkülönböztetésnek 
tartják, hogy ugyanezt meg-

vonják a közszolgálatban és 
oktatásban dolgozó fiatal csa
ládoktól. Az említett testületek 
úgy ítélik meg, hogy ez esély
egyenlőtlenséghez vezet. Ké
rését a tanácsülés nem támo
gatta, mivel nem megvonásról 
van szó, hanem az indítvány
ban szereplő összeg a már 
meg lévő forgóalap növelését 
célozta volna, de a pénzügyi 
keretek jelenleg ezt nem teszik 
lehetővé . 

Vass Lajos tanácstag egy ko
rábbi interpellációjára tért visz
sza. Akkor a tüdűgondozó épü
letét javasolta átadni a kórház 
elfekvő betegei részére, s vá
laszként azt kapta, hogy az 
épület felújítása lehetetlen, újra 
kellene építeni. A tanácstag 
most újólag kérte a tanácsülést, 
hogy interpellácója lényegét - a 
kórház elfekvő részlegén való 
könnyítés gondolatát - ne ves
sék el, keressék együtt a meg
oldás lehetőségét. 

Hugyák István kerületi ta
nácstag Szabó Ferenc Alsó
szállás 183. sz. alatti lakos pa
naszát tolmácsolta interpellá
ciójában. A szívbeteg nyugd í
jas és idős édesanyja gázüze-

Aki a szünetben kisebbségben maradt, és bentmaradt. 
(Ferlncz-fotó) 

A "cenzor" válaszol 
Február 18-án "megyegyűlést" rendezett az MDF váro

sunkban. O. Kovács József városunk levéltárosa, az MDF 
tagja a megyegyűlésen olvasta fel írását "Kisvárosi nyilvános
ság és rendszerfoltság" címmel, melynek lényege lapunk bírá
lata volt. A megközelítés és az elemzés inkább politikai, mint
sem tudományos, ~zakmai jel/e'lű volt. Talán éppen ezért le
hetséges az, hogy O. Kovács József néhány tévedését tettenér
jük, ál/ításaiban szaván fogjuk. 

O. Kovács József többek között ezt mondta: "Tárgyilagos
ságra törekedve el kell mondani, hogy 1987. őszéig a Halasi 
Tükörben felfedezhetők voltak a valódi újságírás és valóság
ábrázolás csírái. Valószínűleg az akkori megyei pártvezetés 
szemében az utolsó megengedhetetlen határátlépést akkor kö
vette el a szerkesztő(ség), amikor az országgyűlési képvise
lőnő a kel/eténél őszintébben nyilatkozott a parlamenti 
munka anomáliáiról, a szakértelem hiányáról (1987. augusz
tus 19.) . Rövid kivárás (3 szám) majd jött a diktátori paranq,: 
a szerkesztőt eltávolítani, és kissé profilt kell váltani. " 

Nos, hogy mik voltak a "valódi újságírás és valóságábrázo
lás csírái" az akkori Halasi Tükörben, sohasem fogjuk meg
tudni O. Kovács (rásából, mert erre a lényegtelenségre később 
sem tért ki. Mi viszont az emUtett esetről nem qak a "tárgyila
gos valóságot", hanem az igazságot is tudjuk, persze nem az 
általa ismertetett módon. Tudniillik az akkori szerkesztő (Ku
tasi Ferenc) elbocsátását tőlem nem követelte senki, megjegy-

melésű hútőszekrénye 1988 
júliusában meghibásodott. A 
Filantrop Vállalat azonnal el
hárította a robbanásveszélyt -
üzemen kívül helyezte a gépet 
- ám azóta semmi intézkedés 
nem történt a megjavítására, 
hiába a sorozatos reklamáció. 

A Családsegítő Központ ve
zetője Tóth Istvánné azonnal 
felajánlotta közbenjárását. 
Idekapcsolta a tanácstag azt a 
kérdését is, hogy a területet 
rendszeresen járó gépkocsis 
ebédszállítók kísérjék figye
lemmel az idős emberek élet
vitelét, érdeklődjenek gondjaik 
iránt, s jelezzék azokat. 

H.T. 

A költségvetés vitája közben 
sokan felkapták a fejüket, ami
kor a város közvilágításának 
8,2 milliós tétel éről szólt Bozár 
Ferencné pénzügyi osztályve
zető. Megvallom, magam is 
csodálkozva hallgattam, hogy 
mérési lehetőség híján ezt az 
összeget átalányként fizeti a 
tanács a DÉMÁSZ-nak. Akkor 
is, ha a lámpák fog h íjasan vilá
gítanak. 

- Hogyan állapítják meg a 
város áramszámláját? - kér
deztük Rácz Fodor Mihály DÉ
MÁSZ kirendeltségvezetőt. 

- A városban mintegy 90 ki
lométeres nyomvonalon 3692 
db különböző típusú lámpa 
van, ami 500 kW beépített tel
jesítménynek felel meg. A 
számla két részből tevődik 
össze: az 500 kW teljesítmény 
utáni alapdíj + forgalmi áram
díj. 

- Mérómúszer nélkül milyen 
(Folytatás a második oldalon.) 

A tiszta 
Halasért 

Közelednek tavaszi ünnepeink. 
Az időjárás megengedi, hogy a 
megszokottnál korábban takarít
suk el városunk közterületeiről a tél 
szennyét. Kötelez erre bennünket 
a Hild-érmes rang is, de főként az 
az alapvető emberi igény, hogy 
rendezett, csinos, tiszta környezet
ben éljünk. Ennek érdekében a vá
rosvédő egyesület csatlakozásra 
hívja fel a város minden lakóját: vé
gezzünk NAGYTAKARITAST a 
közterületeinken, ültessünk virá
got, fát, bokrot a házak elé, az isko
lák és a munkahelyek köré. Legye
nek ápoltak és tiszták utcáink, 
parkjaink és tereink! 

Felhívással fordulunk ezért az 
iskolák tanulóihoz, az üzemek. vál
lalatok, szövetkezetek és intézmé
nyek dolgozóihoz: csatlakozzanak 
hozzánk! 

Javasoljuk a város köztisztasági 
gazdáinak, hogy álljanak a takari
tási kampány élére: szervezzék és 
irányítsák a munkát. Aközterületi 
felügyelők fékezzék meg a sze
méltárol6k rongálását, felborítga
tását, és ellenőrizzék azt is, hogy 
ürítéskor ne sz6r6djon szét a sze
mét. 

Kérjük, ne szemeteljen senki 
sem a városban, sem a városkör
nyéki erdőkben. 

Egyesületünk szakemberei szí
vesen adnak szakszerű tanácsot 
vagy segítséget akár a munkák 
megszervezésében. akár a faülte
tésben - szükség esetén kerti 
szerszámok kölcsönzésével is. Ez 
ügyben keressék Dóczi Károlyné 
kerlészmérnököt (Garbai Sándor 
u. 6., tel.: 21-833). 

Kiskunhalasi Városvéd6 
és Városszépít6 Egyesület 

zem hiába is követelte volna. Igaz viszont, hogya megyei párt
vezetés részéről bizalmatlansági indítványt kaptunk, amit a 
szerkesztő bizottság (Kutasi Ferenc jelenlétében) egyhangúlag 
leszavaz ott, s ezt irásban közöltük a megyei pártvezetéssel. A 
kiadó nevében Forgács Péter igazgató utasította vissza az indít
ványt. Ennek ellenére Kutasi Ferenc a szerkeszt6séggel szem
ben teljesíthetetlen követelésekkel (emeljük duplájára tiszteletdí
ját) állt elő. Ezt nem tudt!.lk teljesíteni, ezért ő felmondott, amit 
a magunk részéről tudomásul vettünk. Ennyi a történet, s ennek 
bizonyosságáról a szerkesztőségben őrzött iratokb61 bárki meg
győződhet. 

O. Kovács másik pllít(ÍSa: a halasi kisgazdapárt " .. . 82 éves, 
43 börtönt megjárt és ig(lzspgtal(lnul elítélt elnöke hogyan jut 
1988-ban arra az elhatározásra, hogy nincs az rendjén, ha a vá
ros vezetők harcban állnak egymással. Nagy Szeder István, 
többször tárgyalt velük - (llfazafias Népfront bevonásával -, a 
sajtó azonban erről sem írf. " 

Töredelmesen bevallom, hogy valóban nem (nunk ezekről a 
tárgyalásokrr1{, mivel nem tudunk róla. De ez a kisebbik baj. A 
nagyobb az, hogy nem tudnak róla sem érintettek, de még csak 
a Hazafias Népfront sem. Mi hát az igazság, vagy tán nem hite
les a történész forrása? Persze nem igazán ezek bosszantanak, 
hiszen e tévedések, a félrehallások, hamis információk eredmé
nyei is lehetnek. Tegyük fel, hogy {gy van, de akkor elmulasz
totta a forrás ellenőrzését, pedig csak a telefont kellett volna fel
emelnie. Vagy nem is velünk akar beszélni csak rólunk? 

A sértő vád O. Kovács sommás ítélete, amikor azt mondja: 
". .. ez a sajtómunka még mindig elsődlegesen monolit pártérde-

Nőnap, 1989. 
Hőségben ágyadon fekszel ruI.tátlan, 
hajad sötét, bőröd kéken ragyog, 
moccanni sem merek a szöglet-árnyban, 
mert rád terültek mind a csillagok. 

Az asszony karcsú pálmák közt emelte 
szürke haját messzi észak fele, 
hol fia nyargal zivatart terel ve, 
hóködből csillog unokák szeme. 

Anyóka matat hegyi pince alján, 
az égen telt koporsók úsznak el, 
tört ablak mellett a kék semmi partján 
késsel répát kotorva ciripel. 

(Weöres Sándor: Nő-alakok) 

Egy február eleji, ködöt 
megtartó napon, hajnaltól 
késő éjszakáig ismerkedtem 
csalódottakkal, sebesült IeIkú
ekkel, a fájdalmakra, érzéke
nyekkel, a melankólia eljegy
zetteivel. Villanásnyi szerepet 
kapnak benne nemcsak a ki
szolgáltatottan sOdródók, de 
szürke kisvárosi életünk sze
rencsétlenjei, reménytelen ha
jótöröttjei, szétmálott életű fi
gurái is. 

Nagy úr az éhség ... 
A konténer fedeiének csa

pódására lettem figyelmes. 
Még nem láttam az alakot, 
csupán tüdejének apró zihálá
sát hallottam. Közelébb lépve, 
a látvány mellbevágott. Apró 
termetű öregember turkálta 
botjával a lakóház tegnapi 
szemetét, mellette a foszlott 

zsákjában a reggeli termés. 
- Jó munkát Bátyámuram ! -

köszönök rá - lesz-e kövér 
disznó az idén? 

- Az bizony jó lenne, de hát 
nem telik rá. Van pár csirkém. 
A maradék kenyeret a gazdá
nak szedem össze, kapok pár 
forintot érte. Aztán meg találok 
itt magamnak is egy kevés be
tevőt. 

- Itt a konténerben? 
- Valahogy csak élni köll... 

Ihol ni egy befőtt! Leszedem a 
penészt róla és a többit még 
megehetem. 

- ... és a nyugdíj? 
- A mama még él, fúteni, ki-

csit világ ítani köll, meg aztán a 
sok gyógyszer ... a mama leg
alább naponta egyszer egyen 
meleg ételt. 

. (Folytatás a második oldalon.) 

ket szolgál és nem igazán őszinte, nem igazán vaI6sághű ... " 
Magyarán nem tesz mást, mint pártérdekből hazudik, vagy 
féligazságokat mond. De kik hazudnak - kérdezem - talán a 
társadalmi újság(rók, a nyilatkozók, netán mi hamis(tjuk meg 
az írásokat a szerkesztőségben. Erre persze nem kaptunk ma
gyarázatot. Arra sem, hogy konkrétan mikor és miben hazu
dott a Halasi Tükör. Hogy tévedhetetlenek vagyunk, azt nem 
mondtuk soha, hogy "nem igazán árnyalt és nem igazán ple
bejus szemléletű" magunk is látjuk, de a hazugság vádját visz
sza utasít juk. 

O. Kovács József azt állítja, azért van a pártbizottságon a 
szerkesztőség székhelye, mert nyilván felügyeli a lapot. Nem 
mondom, egyszer-kétszer történt ilyen kísérlet, de miután ez 
nem járt sikerrel, {gy maradt a "békés" egymás mellett élés. 
Megjegyzem a szerkesztőség ki fog költözni a pártházból, de 
nem az összeférhetetlenség miatt, hanem üzleti érdekből. 

,,Monolit pártérdeket szolgálunk" mondta O. Kovács J6-
zsef Megkérdezem vajon ha csak azt tennénk, akkor ki szol
gálná a lap érdekeit, mert tudniillik ez piaci termék, ezt ne
künk kéthetente el kell adni, s mi a saját érdekünkről nem 
mondunk le. 

Lapgazdáinkat tiszteljük ugyan, de a Halasi Tükröt az 01-
vas6nak írjuk, s nem az MSZMP első titkárának, vagy netán 
az MDF helyi képviselőinek. Hogy ezt milyen színvonaion 
tesszük, (téletet mond róla az 01vas6, hiszen a vásárló alkal
manként 5 forintjával voksol, s nekünk ennél több bizonyos
ság nem kell. 

Földi140s 
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(Folytatás az els6 oldalról.) 
- Hol vannak ilyenkor a gye

rekek? 
- Nem lött kedves. Betege

sek vótunk ... de azért dolgoz
tunk mindig. Most meg látja, 
ezt is csinálni köll ... Zsákját a 
vállára kanyarít ja és botjára 
támaszkodva, kicsit kacsázva 
elindul. Néhány méterrel 
odébb megáll és visszafordul. 

- Biztos hallotta már azt a 
mondást, hogy nagy úr az éh
ség. A sarkon két fiatal gyer
mek körvonalait pillantom 
meg. Ahogy odébbállok, ro
hannak a konténerhez, a gyűj
tés folytatódik. Mások is feltűn
nek zsákkal, szatyorral, vöd
rökkel. Javarészt még sötét
ben végzik a dolgukat. A nap
pal fényt ad az arcnak, a szé
gyennek. Pedig a fény ide kel
lene sürgősen, még napfel
kelte előtt. 

Csak 10 dekát kérek 
Park Áruház. Előttem , a fej

kendős néni parizert kér. 10 
dekát. A kosarában ott lapul az 
egy szelet kenyér. Az eladó 
szeletel és felteszi az általá
nos kérdést. 

- Lehet 13 deka? 
- Ne haragudjon kedves-

kém - így a nénike - csak en
nyi pénzem van. 

Az eladó hölgy leveszi a 
többletet, nem szól semmit, 
látszik rajta ez mindennapos 
eset. A pénztárnál gumicsiz
más öregember fizet. Illetve fi
zetne, de nem elég a pénze. 

- A múlt héten ezért még ke
vesebbet kellett fizetni! 

- Bácsikám ne rám hara
gudjon, higgye el, nem én te
hetek róla. 

- Tudom kedves, tudom, 
nagyon jól tudom ki tehet róla. 
Hangosan megismétli az illető 
nevét. Onnan föntről... Nem 
szól senki rá, hallgatnak. 

Mintha egyetértenének vele. 
A gyógyszertárban előttem 

áll a sorban a szemüveges né
ni. Három receptet ad le. A 
gyógyszerész hosszasan szá
mol és átadja a cédulát. A né
nike meg sem nézi, viszi a 
pénztárhoz. Ott lepődik meg. 

- Hétszáztizenkettő forint? 
- Igen kedves ... 
- ... akkor köszönöm szé-

pen nem kell . 
Odasiet hozzá a férje és újra 
odaadja a cédulát. 

- Tessék csak kérem, kifi 
zet jük. Nyugodj meg Klára, 
köll a gyógyszer. Majd csak 
megleszünk valahogy. A ház 
még nem dőlt össze. 

Kön a kutyának is ... 
A Baromfifeldolgozó Vállalat 

boltjában tömegnyomor. Főleg 
a baloldalon, ott árulják a csir
kefejet. Marika néni, a nyugdí
jas takarítónő szólít meg. 

- Látod fiam mennyien vi
szik a csirkefejet? Sokan azt 
mondják, a kutyának köll, de 
bizony az idősebbek abból éI
nek! 

- És maga mit vesz mami
kám? 

- Hát csirkefejet! Jó az ne
künk! Lesz belőle leves, meg 
pörkölt is. A hét végére aztán 
van egy kis libaláb, meg nagy 
ritkán szárny is. Olcsón lehet 
itt a családnak vásárolni. És 
persze valami köll a kutyának 
is ... 

Jól öltözött asszonyság kér 
öt kiló csirkefejet. 

- Tudja édes, van két nagy 
kutyánk és sokat esznek - csi
csergi az eladónak. 

Mielőtt elmenne, a sarokban 
megszámolja a pénzét. Visz
szamegy és kér egy kiló szár
nyat is. Azt már nem magya
rázza meg. 

Csak a vak nem látja! 
(Folytatás az els6 oldalról.) 

alapon számolru:l.k? 
- Egy ún. közvilá!;1ítási nap

tár alapján, miszennt nálunk 
egy évben a sötétség időtar
tama 3400 óra. Automata al
konykapcsoló érzékeli a söté
tedést, reggel pedig a világo
sodást. 

- S ha meghibásodás miatt 
nem égnek a lámpák? 

- Nyolc napon túli állás ese
tén a forgalmi áramdíj vissza
igényelhető a teljes hónapra. 

- Volt már ilyen igény a ta
nács részérol? 

- Úgy öt-hat éve, azóta 
nem. 

- Nem lenne célszerűbb és 
tisztességesebb mérókészü
lékek felszerelése? 

- Sok millióba kerülne, mivel 
korábban nem igy épült a há
lózat. De ha kérik, mi felszerel
jük. 

Szabados Jánostól, a ta
nács műszaki osztályvezetŐjé
től megtudtuk, hogy a közel-

Út az egészséghez? 
Kétségbeesett idós ember

rel beszéltem a napokban a la
kásán. A BB. évében járó idós 
bácsi a közelmúltban idézést 
kapott a tüd6szúró állomásról. 
Az idézésben foglaltak szerint 
amennyiben a megjelölt id6-
pontban megjelenni nem tud
na, két héten belül ennek a kö
telezettségének eleget kell 
tennie, mivel a 15/1972. (VIII. 
5.) Eü. M. sz. rendelet alapján 
a megjelenés kötelezó, s a 
meg nem jelenés hatósági el
járást von maga után. 

Idós ismerósöm törvénytisz
teló állampolgár, hatósággal 
soha semmilyen összetú
zésbe nem került, s ez az idé
zés felkavarta idegrendszerét, 
mivel ennek eleget tenni nem 
tud. Több mint egy éve már an
nak, hogy betegsége ágyhoz 
köti, s állapotának esetenkénti 
javulása is csak ahhoz ad erót 

számára, hogy az udvarra ki
menjen friss levegót szívni, 
hogyan is vállalkozhatna ilyen 
nagy útra? A körzeti orvos a la
kásán látogatja meg, s írja fel a 
szükséges gyógyszereket. 
Egyébként is - vallja az idós 
ember - ha jámi bímék, akkor 
is feleslegesnek tartanám az 
én esetemben már a füdószú
rést. 

Megnyugtattam az idós bá
csit, hogya törvény szigorú al
kalmazásától ezúton a tüd6-
szúro remélhetóleg eltekint, vi
szont a beszélgetés során ki
derült, hogy az idós emberrel 
együtt/akó azonos nevú fia, 
unokája, valamint annak csa
ládja évek óta ilyen idézést 
nem kapott, ezért felvetódött 
bennem a kérdés, hogya fel
növekvó ifjúság egészsége 
nem fontos? 
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Számolom a napokat 
Kocsma itt is, ott is. Már déI

ben üveges szemekkel talál
kozom. Persze a kocsma fo
galma relatív, ítéljük meg ki-ki 
alapon. Halason kevés az 
olyan hely, melyre nem illik a 
kifejezés. Talán három jÓbarát 
az, akikhez letelepedem. Há
rom sors. A családjaelhagyott, 
a munkahelyeiküldött és az 
italmegtartott. 

- Naná! Ezer bajusz, ezer 
szakáll, csak egy barát van, a 
pohár, - mondja egyikük a 
szlenget és felhörpinti a mara
dék kétdecit. 

- Engem félretettek. Valami
kor vezető voltam. Se a reform 
nem érdekel, sem a jövő, már 
csak a napokat számolom. So
kat nem eszek. Ha a napi félli
ter tömény megvan, nem si
ránkozom. Ennyit meg lehet 
keresni alkalmi munkával is. 

- Tudod pajtás, a család ki
csinált - így a harmadik - soha 
nem tudok már megállni a lá
bamon. Lesz ami lesz, és ha 
elegem is lesz, akkor kész, be
fejezem rövid úton. 

Egyikük sem tudja, ki, vagy 
kik a hibásak sorsukért. Az élet 
ilyen szerintük, és ilyennek kell 
elfogadni. Ók az élet árnyékos 
felét képviselik. 

A párbeszédeket órákig ír
hatnám. Nem említettem azt, 
akinek sosem volt otthona, aki 
szívfájdalom és riadalom nél
kül még egyetlen éjszakát sem 
aludt. Aki elkívánkozik a nyo
masztó magányból, és akinek 
szüksége van valakire, aki 
mellette van. Azok akik szo
morúnak és fáradtnak, keserű
nek és kedvetlennek látsza
nak, mintha titkolt fájdalmakat 
viselnének, mintha sebeket 
kaptak volna. Ez azonban már 
egy másik fejezet... 

-nyil-

múltban szemügyre vették a 
világítótesteket. Körülbelül 
száz lámpa nem égett. A jogta
lanná vált áramdíj vissza
igényléséhez 8 nap múlva is
mét végig kellene járni a vona
lat. 

A költségek csökkentésére 
szorgalmazzák a közvilágítást 
felülvizsgáló terv elkészítését. 
Ez persze újabb pénzbe kerül. 
Mi, városlakók pedig továbbra 
is bosszankodva bukdácso
lunk a sötét utcákban, vagy 
gy,önyörködhetünk az 53-as út 
tulméretezett díszkivilágitásá-
ban. Ferincz János 

.......... TÉIA 

TÁNCRA PEROÜLTEK A LÁNYOK 

Lazul a gúzs 

"Lehet-e gúzsba kötve táncolni?" címmel ta
valy júliusban írtunk a holtvágányrajutott halasi 
néptáncról. A cikkben megszólaltatott illetéke
sek - elsősorban - a megfelelő szakmai háttér 
hiányával magyarázták a helyzetet. 

(FotÓ: Ferincz János) 

"megfertőztem" őket a néptánccal. Az eddigi 
eredmények - úgy hiszem - önmagukért be
szélnek. Három csoportban (felnőtt, utánpótlás 
és picik) ma már, mintegy kétszáz lelkes fiatal 
tevékenykedik. Gondjaink azért természetesen 
vannak: hiányos a jelmeztárunk, szűkösek az 
anyagi lehetőségeink (egyenlőre csak a ba
romfifeldolgozó támog3.t bennünket) és kevés 
a fiú táncos. Ennek ellenére, máris képesek va
gyunk kisebb városi, vagy üzemi rendezvénye
ken való szereplésre. 

Az azóta eltelt fél év - úgy tűnik - kedvező 
változást hozott néptánc-ügyben. A városi ta
nács művelődési osztálya, az ÁMK és Nagy Al
bert (a Szeged Táncegyüttes vezetője) közben
járására - Doktor László személyében - új ok
tató került a halasi táncosok élére. 

- Öt évig táncoltam az Állami Népi Együttes
ben, de családi okok miatt abba kellett hagy
nom - mondja Doktor László. - Azért örülök en
nek a halasi lehetőségnek, mert itt szinte a nul
láról kezdhettem el a munkát (1988 októberé
ben), s minden esetleges győzködés nélkül, a 
saját elképzeléseim szerint alakíthatom a dol
gok menetét. Sorra jártam az iskolákat, tíz per
ces bemutatókat tartottam, elbeszélgettem a 
gyerekekkel, s kis túlzással : meghódítottam, 

Közelebbi terveink közt szerepel (március 
18-án) egy 15 perces kecskeméti fellépés, ami
től sokat várunk. Távlati elképzeléseink: a mi
nősítés mielőbbi megszerzése, mely távlatokat 
nyit (nyithat) tánccsoportjaink további fejlődé
séhez. Céljaink megvalósítása érdekében Rem 
mondhatunk le a város üzemeinek, intézmé
nyeinek a támogatásáról, amit előre is köszö
nünk. 

Kovács Pál 

Ha telek, hát hadd legyen per! 
Lapunk több ízben is foglalko

zott telekügyekkel. Most a kert
városi telkek tanácsi kisajátítá
sáról kell hírt adnunk, mert úgy 
látszik véget ér hosszú évek, hó
napok vitája, s most már, rész
eredményekkel is, de szolgálha
tunk. 

A tisztánlátás érdekében né
hány mondattal utalnék az előz
ményekre: 

Évekkel ezelőtt, mikor a város 
terjeszkedési irányát aDongéri 
csatoma túloldalára tervezték, 
megkezdődött az ottani szőlők, 
gyümölcsösök, szántóföldek ki
sajátítása. Előbb jó pénzért. 
Nem is volt panasza senkinek. 
Aztán az árak elkezdtek felfelé 
kúszni, a vásárló erő egyre csök
kent, a kisajátítások folytatódtak 
ugyanazon - vagy kissé emel
tebb áron. Az emberek mind 
elégedetlenebbek lettek, végül 
megkezdődtek a soha véget 
nem érő perek. Tarnóczi Lajos 
például, akinek tel kére már új 
ház került, még mindig pereske
dik. 1987. június óta - mikor is a 
bíróság felkérte Bardócz Szilárd 
igazságügyi szakértőt munkája 
elvégzésére - nem történt ügyé
ben előre haladás. Egyébként 
akkoriban ingatlanját, amin szö
lő, gyümölcsös, fúrt kút volt, 110 
Ft-ért - négyzetméterét - sajátí
tották ki. Ó 200 Ftlm2..es árat kö
veteit. 

Ilyen, és ehhez hasonló ese
tek miatt kerestük fel dr. Szabó 
Andrást, a Kiskunhalasi Városi 
Bíróság elnökhelyettesét. Kö
zölte velünk, hogy jelenleg két 
ilyen ügy van folyamatban osz
tályukon, s már vagy két tucat
nyit lezártak. A benyújtott kere
setek általában megalapozottak 
voltak, így 30-60 Ft-tal maga
sabb árat szabott meg a bíróság 
négyzetméterenként, mint 
amennyit a kisajátítás alkalmá-

Tart a per. Ennek a kertmúvelésre alkalmas teleknek m2..ét 12 
Ft-ért, -10 db cigaretta áráért sajátították ki • 

val kifizetni szándékoztak. 
Említést tettünk még a kisajá

títási .. értesítőről" is. Ez közli a 
tulajdonossal, hogy földterületét 
várhatóan kisajátít ják. Ez azt je
lenti, hogya terület gazdája föld
jét be nem telepítheti, be nem 
vetheti, de még egy csirkeólat 
sem állíthat rá, mert a tanács 
kisajátításakor az okozott kárt 
nem téríti meg. 

Vannak olyan személyek, akik 
már tíz éve megkapták ezt a 
fajta .. értesítőt" , s azóta parla
gon hever a földjük. 

A bíróság elnökhelyettesének 
véleménye szerint, a kivárási 
időt öt évre kellene maximálni, s 
ha ez az idő lejárt, a kisajátítást 
nem hajtották végre, akkor azt 
törölni kellene. 

A tanács múszaki oSztályán is 
érdeklődtünk. Nagy Pálf6előadó 
elmondta, hogya Polgári tör
vénykönyv 117-179. sz. §, az 
1976. évi 24. TVR. végrehajtási 
rendszerről szóló 33/1976. IX. 
05. MTSZ. rendelet értelmében 
hajtják végre a kisajátítást. Ez ki-

(Fotó: Lévay Kálmán) 

mondja, hogy becsléssel, szak
értők bevonásával, a korábban 
eikeit birtokhoz viszonyítva kell 
az árat megállapítani. 

A kertvárosban a telekárat 
közmúvesítés nélkül 100-125 
Ftlm2..ben határozták meg. Az 
egyéb terület árát - ami 200 
négyszöglön felül van - 10-20-
30 Ftlm2..ben jelölték meg. Ezek 
a számok azt hiszem önmagu
kért beszélnek. 

Általában titokzatosság lengi 
körbe a telekügyet. Az egyik 
ügyintézőtől a másikhoz küldik 
az érdeklődőt, így az feltételez
heti, hogy nincs igazán gazdája 
ennek a nem is kevés pénzt 
megmozgató ügynek. 

Telek-panamáról még nem 
beszélhetünk, de furcsának tart
juk, hogy nem találunk semmi
féle közmúvesítési árkalkuláci
ót, s így gondolhatjuk, hogy sok 
az a 4-500 forint, amit négyzet
méterenként a víz-csatoma há
lózat, s a villamosítás ürügyén 
kell az építkezőknek, a régi tulaj
donosnak megfizetniük. 

Robotka István 
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Veszélyes hulladék (gyűjtés) 
Hosszas vajúdás után, 

most már bízvást beszélhe
tünk arról, hogya MÉH ha
lasi telepe átköltözik a vas
úton túlra, a majsai úti, új te
rületre, azt ugyanis már ta
valy körülkeríteUék. A Jelen
leg egy magánházas terüle
ten működő MÉH-telep nem 
kis forgaimat bonyolít le. 
1988-ban 4600 tonna vegyes 
hulladékot veU át, kezelt és 
továbbítoU. Ez a mennyiség 
10 százalékkal több, mint az 
198708s mennyiség volt. Eb
ből a mennyiségből mintegy 
35 százalék lakossági gyűJ
tésböl származik, elsősor
ban az iskolások jóvoltából. 

A lakossági begyűjtésből 
megmaradt, a felnőUekre 
eső tonnák mögöu pedig a 
gy(lJtők végtelen sora áll. A 
MÉH-telep átköltöztetésével 
a nem közületi, a nem lovas
kocsival. cseUegővel szálU
tók számára abegyűjtőhely 
megközelítése igen veszé
lyes lesz. A MA V vas(rtl át
Járó lezárásával alaposan 
meghosszabbodó út, vagy a 
Mező Imre u. - Kárász utcán 
át az 53-as f6utat keresztez
ve, vagy a vasúti felüljáró 
igénybevételével kanyarodik 
rá a majsai útra, ami ugyebár 
együttjár azzal, hogya kisko
csit, gyerekkocsi aljat, taU. 
gát, kerékpárt toló, vas vagy 
papírhulladékot szállító gye
rekek, de a felnőttek is hosz
szasan a nagyforgEllmú 53-
as főútvonalon, majd végig a 

záróvonalas vasúti felüljá
rón kénytelenek közlekedn!. 
Sok idős ember is gyors, biz
tos pénznek tekinti, ha új
ságját, vasszerzeményeit el
adhatja a telepen. Ök is ro
zoga kocsikon, kerékpárjuk 
csomagtartóján, dülöngő ke
rekű, magukgyártoUa szállí
tóeszközökkel járják az utat. 

A felüljárón ki és hogyan 
előzi majd őket? 1900 tonna 
a lakosságtól! Nem elhagy
ható mennyiség. Már pedig 
ez a mennyiség 10-15 kilós 
újságpapírból és más kisebb 
mennyiségű hasznos hulla
dékból áll össze, melyet egy 
sor ember, gyerek szállít be 
a MÉH-telepre. " ••. a hangya
szorgalm ú úUörőkre a jövö
ben is számítunk ..• " nyilat
kozta aDélmagyarországi 
Nyersanyaghasznosító Vál
lalat főosztályvezetője. 
Könnyelműség lenne ilyen 

körülmények közöU ösztö
nözni az ifjúság fokozoU 
szorgalmát. Megoldást kell 
keresni és találni! Helyet és 
bizományost, bizományoso
kat kell keresni a város belte
rületén, saját háznál, hasz
nálaton kívüli üzlethelyiség
ben, vagy éppen konténe
res gyOjtóhety felállításával, 
hogy gyermekeink, iskolása
ink és mások, ne testi ép
ségük veszélyeztetésével 
kényszerüljenek eljutni az új 
MÉH-telepre. 

Harrnos Jen6 

A téli égboltunk legfényesebb csillaga 
A Sz6thisz Csillagot, a Nagy Kutya csillagképben levő Síriust már az Oegyiptoml biro

dalomban az új év és az áradás hoz6jakénttisztelték. Amikorelőször jelent meg a Sírius 
a hajnali égbolton a Nappal egyidőben (heliakus kelés) közeledett a Nilus évenként ese
dékes áradása. Az egyirtoml mezőgazdaság szempontjából ennek 6riásl volt a jelent6-
sége. A Sírius ezen felü döntő szerepetjatszott az egyiptomi naptárban is. Az egyiptomi 
évilözveUenúl a Slrlus első hajnali megjelenésével vette kezdetét. A fényes csillag feltü· 
nése az égbolton más kultúrák érdeklódését is felkeltette. A közelmúltban is sokat hal
latott maQár6l. Bessel (1784-1846) 19. sz-i csillagász felfedezte a tündöklő Sínus első 
"rejtélyét , a Kutya csillag szokatlanul változ6 saját mozgását, amelyek a megfigyelés 
minden hibalehetőségét levonva is megmagyarázhatatlanok maradtak. Bessel gyanítot
ta, hogya Sínus körül egy láthatatlan kísér6 kering, amelynek mozgása megzavarja a 
Sinus pályáját. 1861-ben Clarkamerikal optikus felfedezett egy parányi fényfoltot a SI· 
nus mellett ahol Bessel gyanította. A Sínus kettőscsillag. Közös súlyponti keringést vé
geznek egymás körül. Az " A" csillag tömege 2,S-szerese aNapénak. 8,7 fényévre van t6-
lünk, -1 ,37 fényrendü csillag. Átmérője 2500000 km. A "B" kíséről,OS Naptömeg, átmé
rője 11100 km. Sürüsége 3 milliárd kg/m', 50 évenként kerüli meg a f6csillagot. Megfi
gyelése 1973-ban volt kedvező. 

- Milyen volt a vállalat 1988. 
évi eredménye? - kérdeztük 
Király István igazgatót. 

- Termelési értékünk 218 
millió forint volt - mondotta Ki
rály István - és a tervezett 16 
millió forint eredménnyel 
szemben 22,2 milliót értünk el. 

- Hová szállítja a vállalat a 
termékeit? 

- Tíz Tüzép-központ 700 
telepére szállítunk, valamint 
több áfész részére_ A termé
kek 79 százalékát a tüzépen 
keresztül értékesít jük. A 
BNV-n bemutattuk termékein
ket és a teljes évi kapacitásun
kat 1989-re lekötöttük. 

- Milyen volt a vállalat ter
melékenysége? 

- Tavaly egymillió forint volt 
az egy főre eső termelési ér
ték. A mi profil unkban ez igen 
jó eredménynek számít. 

-Hogyan hatott az áremel
kedés? 

- Az át nem hárítható 
anyagáremelkedések nyere
ségcsökkenést okoztak. Má
jusban már az alapanyag árak 
emelkedése miatt 3,5 százalé
kos áremelésre kényszerül
tünk, ami még nem csökken
tette a keresletet termékeink 
iránt. 

• 

Balogh István 

-Milyen volt az anyagellá
tás? 

- Sajnos a Szovjetuniótól 
elég gyenge minőségű fenyő
fűrészárut kaptunk. Mégis a 
legtöbb problémát a vasalat, a 
ragasztó, valamint a tömítő

anyagok hiánya okozta. Kará
csony előtt majdnem leálltunk 
anyaghiány miatt. 

- Milyen bért fizetnek? 
- Tavaly 2,5 százalékos 

béremelést terveztünk és 3 
százalékot hajtottunk végre. 
Az egy főre eső kereset meg
haladta a 93 ezer forintot. 6,5 
millió forintot költöttünk fejlesz
tésre, ami 8 százalékkal nö
velte a vállalat vagyonát. Sike
res tanműhely-bővítési pályá
zatunkra a 4 milliós saját alap
hoz 2,3 millió forint támogatást 
kaptunk. Az építést saját rész
legünk végezte el. Már tíz éve 
képezünk szakmunkástanuló
kat, mert ez a feltétele annak, 
hogy jó minőségű termékeink 
legyenek_ Jelenleg is 42 tanu
lónkvan. 

-Mondta, hogy ez évre már 
lekötötték kapacitásukat. Mi 
ennek a nagy keresletnek az 
oka? 

- Elsősorban termékeink jó 
minősége, de nem elhanya
golható az sem, hogy az or-

Milliós nyeremények 
Ketten üldögélünk a kávé

ház egyik asztala mellett. Kö
rülöttünk senki sem volt nyu
godtan beszélgettünk. 

- Munkatársától hallottam, 
hogy nyugdíjba készül. Igaz a 
hír? - kérdeztem a Totó-Lottó 
helyi kirendeltség vezetőjét, 
Keresztes Györgyöt. 

- Valóban így van, jók az ér
tesülései - válaszolt moso
lyogva. 

- On ebben az évben tölti 
60. születésnapját, kérem be
széljen életének fontosabb ál
Iomásairól. 

- Hat évtized alatt sokmin
den történik az emberrel. Ve
lem is megtörtént jó is rossz is. 
S hadd ne beszéljek most a 
rosszról. Szülővárosomban, 
Kiskunhalason végeztem el az 
elemi iskolát, majd a nyolcosz
tályos gimnáziumot. Azt köve
tően három évig katonáskod
tam, tartalékos hadnagy va
gyok. A katonaság után hat 
évig "pendliztem", több mun
kahelyem volt. Három évti
zede a Totó-Lottó halasi kiren
deltségén dolgozom. Közben 
megnősültem, három felnőtt 
gyermekem és több unokám 
van. 

- Különös szerencsémre a 
szüleimtől egész életemre 
szóló nagyon hasznos taná
csokat kaptam. Például, hogy 
Istent tisztelő legyek, szeres
sem a Hazámat, a szüleimet 
és a munkámat. Ezeket a ne
kem címzett nagyon fontos 
alapelveket úgy érzem, az el
múlt évek során érvényesíteni 
tudtam. Szeretem a családo
mat, a munkámat, templomba 
jelenleg is járok. Bizonytalan 
helyzetek számomra is több
ször adódtak, de a Hazámhoz 
mindig hű maradtam. 

-Milyen örömet jelent a 
munka az On számára? 

- Harminc év alatt tulajdon
képpen nagyon sok szeren
csejátékossal kerültem kap
csolatba. Boldog voltam ami
kor a kirendeltségen vásárolt 
szelvényekkel kisebb-na
gyobb összegeket nyertek a 
játékosok. 

szágban mi vagyunk a legol
csóbbak. Kedvező az is, hogy 
a nyílászárókat festés nélkül, 
nyers színben szállít juk és így 
mindenki tetszése szerinti szí
nűre festheti őket. 

- Terveznek-e további bér
emeléstis 1989-re? 

- Igen az idén 6 százalékos 
béremelést irányoztunk elő, 

amit szeretnénk április elsejé
vel megoldani. 

- Gyártmányfejlesztést is 
terveznek? 

- 3,6 millió forintot fordítunk 
erre a célra. Egy új típusú ajtót 
fejlesztettünk ki és még több új 
terméket. 

- Volt nagyobb nyeremény 
is? 

Az egyik "totózó" 
1400000 forintot nyert. De né
hány százezer nagyságrendű 
összeget többen is nyertek. A 
szerencse tehát nem kerülte el 
a szenvedélyesen totózó, lot
tózó környékbelieket sem. 

- Mióta lehet totózni, lottózni 
Magyarországon? 

- Totózni 1947 óta, lottózni 
1958-tól. 

- A kirendeltségen milyen 
mértékben növekedett a forga
lom? 

- Az első években egymillió 
forint alatti, az utolsó évben ti
zenhét millió forint feletti volt a 
forgalom. 

- Ahogy On mondta, életé
nek elsó két szakaszában ta
nult, katonáskodott, dolgozott, 
családot alapított és tisztessé
gesen nevelte fel gyermekeit. 
Hogyan tervezte meg életének 
harmadik szakaszát? 

- Szeretnék cselekvően és 
értelmesen élni nyugdíjas ko
romban is. S hogy konkrétan 
mennyit és hol fogok dolgozni 
majd, az mindig az egészségi 
helyzetem és a lehetőségek 
függvénye lesz. 

- Köszönöm a beszélgetést. 
Hosszú életet, nagyon jó 
egészség~t és eredményes 
munkát kívánok Onnek. 

Gazsó Béla 

Itt átvette a szót Lakatos 
András üzemvezető. 

- Az új típusú bejárati ajtó 
gyártását a KERMI vizsgálata 
után a II. negyedévben elkezd
jük .és sorozatban fogjuk ké
szíteni. Másik új termékünk a 
mozgatható vasalattai felsze
relt zsalugáter, amit ugyan
csak a második negyedévtől 
gyártunk sorozatban. Jelenleg 
kísérleti stádiumban van a hő
szigetelt üvegezésű ablakok 
gyártása. Ehhez egy speciális 
vizsgáló műszer is szükséges, 
amit az NSZK-ból szerzünk be 
másfél millió forintért. 

Lévai Kálmán 

A "Halas" típusú ajtó szerelése 

3. OLDAL 

Te rongyos élet 
Zuhanó életszínvonalunk 

természetes velejárója az 
egyre laposa bb pénztárca. 
Manapság egyre keveseb
ben tehetik meg, hogyegy
egy ruháért öt-hatezer forin
tot adjanak. Virágzik ezzel 
szemben a rongyos boltok
ban, a turkálókban eladásra 
kínált használt, ám olcsó 
ruha piaca. Hogy is néz ez ki 
Halason? Ezt igyekeztem 
körutam során feItérképez
ni. 

Hat éwel ezelőtt, első
ként látott a használt ruhák 
adásvételében üzletet La
kos Ilona, aki magánkeres
kedői igazolványt váltott ki. 
A belvárosban, a Posta ut
cában nyitott üzletben főleg 
külföldi csomagokban ka
pott, igényesebb női ruhák 
bizományi értékesítését vál
lalta. Üzletét három éwel 
ezelőtt a Bem utcai házsor 
egyik garázsába tette át. Ál
landó vásárlói főleg az értel
miségi hölgyekből adódnak, 
jellemzője , hogya ruhák 
mellett drága egyedi irha- és 
szőrmebundák bizományi 
értékesítését is vállalja. 

Az első bolt nyitását a he
lyi faipari szövetkezet követ
te, az Eötvös utcában meg
nyitott használt ruha bolt 
négy éve állja a vevők ostro
mát. Készletét a Temaforg 
Vállalaton keresztül, Buda
kalászról szerzi be, a bálá
ban érkezett külföldi hasz
nált ruhák bontás után nagy 
kupacban kínálják magukat. 
A hölgyek bevallása alapján 
itt lehet a legjobban "turkál
ni". Valamikor a kilóra mért 
ruhát százötven forintért ad
ták, ez előbb kétszázhatvan 
majd jelenleg háromszáz fo
rintra ugrott. A kereslet így is 
óriási. Az üzlet havi for
galma háromszázezer forin
tot is meghaladó. ~v végén 
azokból a ruhákból, melyek 
a négy év során nem keltek 
el, darabonkénti tíz forintos 
áron kiárusftást csináltak, 
így a raktár kiürült, azóta 
megérkeztek az új bálacso
magok. ott jártam kor is lega
lább nyolcan matattak a ru
hahalmok között. 

A belső "fülesek" szerint 
nagyon jól megy még az 
Arany János utcában üze
melő bolt, melyet a Kiskun
félegyházi Primőr kisszövet
kezet üzemeltet. Itt a külföldi 
ruhákat 380 forintos kilón
kénti áron kínálják, emellett 
nagyker raktárakból új ruhák 
és lábbelik is vásárolhatók, 
zömében 30-40 százalék
kal olcsóbb áron, mint a 
többi üzletben. Ezért van is 
forgalom, az üzemeltetőnő 
elmondta. nincs oka pa
naszkodni havi forgalma fe
lül van a negyedmillión. Az 
üzlet második éve működik. 

Az. Eötvös utcában - a 
ktsz szomszédságában -
nyitott boltot a Kecskeméti 
Textihisztitó Szövetkezet. A 
Ru-Ci elnevezés szerint 
vegytisztitott, vasalt, válIfá
zott használt ruhákat és ci
páket kínálnak, a százezer 
forintos árukészletet he
tente frissítik. A minibolt for
galma 6(}-70 ezer forint kö
zött mozog havonta. 

A helyi Vörös Október Tsz 
az üzemeltetője a vásár
csarnokban működő ron
gyos boltnak. A szerződé
ses üzlet láthatóan jól megy, 
most éppen 60 foirintért 
zakó és 100 forintért kabát-

vásárt tart. Kósa Sándorné 
a ruhahegyek között elme
séli, hogy kliensei főleg a 
hetipiacokra beérkező, zö
mében tanyán élőkből tevő
dik ki. A meglehetősen ne
hez anyagi körülmények 
között tengődő emberek kö
rében óriási az érdeklődés 
az olcsó ruhafélék iránt, 
nem baj, ha viseltes is, ott
hon, munkára még jó. 

A Bem utca üzletsor sar
kán második éve üzemel a 
Holmi nevet viselő magán
üzlet, ahol kizárólag cse
csemő és gyermek használt 
holmikat, babakocsikat ad
nak-vesznek. A bolt zsúfolt
sága szerint erre az üzlet
ágra is nagy a kereslet. 

A Mátyás téri KUN~P ház 
alatti üzletsorban éwégén 
nyílott meg a Filléres bolt, 
melyet Velez Györgyné 
üzemeltet. Méterárukat, pa
mutot, blúzokat kínál ol
csón, emellett a fővárosból 
szerzi be használt ruhane
műit. Elmondta, hogy bizo
mányi értékesítést nem vál
laI. Karnyújtásnyira innen, a 
Kossuth utcában a Mini-bi
zományiban Tarnóczi La
josné is vesz-ad használt 
szoknyákat, blúzokat, inge
ket. Természetesen emel
lett a bizományi termékskála 
minden portékája megtalál
ható itt, a legtöbb a műszaki 
használt cikkekből található. 

A körkép ezzel korántsem 
teljes. A M~H városi telepén 
is árucseréból származó im
port bála kilós értékesítését 
szokták időnként végezni. 
Óriási rá a kereslet. A pia
con, a Harangos téri hasz
nált piacon egyaránt többen 
kínálnak szebb napokat 
meglátott használati cikke
ket, köztük ruhát is eladás
ra. A MA V székházban, a 
Gózon István művelődési 
házban is ' alkalmanként 
szoktak ruhavásárt rendez
ni. Na, és ott vannak a len
gyelek, akik hetek óta a Park 
áruház melletti kispiacon 
délelőttől sötétedésig való
ságos bazárt tartanak. Kap
ható itt minden, a sportcipó
tól az alsónadrágig. 

Nem nehéz megjósolni, 
ennek a "rongyos" üzletág
nak még hosszú ideig ko
moly sikere lesz. 

Horváth Róbert 
Lapzárta után érkezett 

szerkeszt6ségünkbe egy 
panaszos levél, amelyben 
egy kisnyugdíjas olvasónk 
megaláztatásáról számol 
be. Sérelmezi, hogy a Fa
ipari Szövetkezet Eötvös ut
cai boltjában hátrányos 
megkülönböztetés érte több 
ízben, legutóbb - egy az 
OTP-ból érkezett csoport 
miatt - felszólította az ela
dó, hogy hagyja abba a vá
sárlást, s jöüön máskor. Le
velében azt kérdezi, megte
hetik-e ezt vele és több vá
sárló társával, az ő pénzük 
nem ér annyit, mint más ki
választottaké? 

A Termelés és Ellátásfel
ügyeleti Osztály válasza 
egyértelmű volt: Nem. Nyit
vatartási időn túl minden 
gazdálkodó szerv saját ha
táskörében megteheti, hogy 
egy-egy vállalat dolgozói 
csoportjának külön vásár
lási lehetőséget ad, a hiva
talos nyitvatartás ideje alatt 
eZért nem zárhatja be a bol
tot. 

H.T. 



e-falaoi~ 

Felhívás 
HNF Városi Bizottsága 
MSZMP Városi Bizott
sága 
MDF Városi Szervezete 

A nemzeti ünnepeinket elő
készítő Szervező Bizottság 
felkéri a város lakosságát 
március 15-e közös megün
neplésére, 4. Szavalat: Arany János: 

Az ünnepi program a kö
vetkező: 
16 órakor: a "Három Ta
vasz" emlékműnél: (Sem- 5. 
melweis tér) 
1. Toborzó című tánc-össze

állítás 
Vezeti : Doktor László, 

2. Szavalat: a Szózatot elő
adja Hatvani Zoltán előadó- 6. 
művész. 

3. Megemlékezések: 

Rendületlenül című versét 
előadja Hatvani Zoltán elő
adóművész. 
17 órakor: a Petőfi szo
bornál az ünnepség részt-
vevői - a hazaszeretetről 
szóló dalok hangjai mellett 
- elhelyezik a megemléke-
zés virágait. 
Himnusz közös eléneklé
se. 

Kérjük, középületeinket és 

A képen látható hatalmas szemétkupac csak töredéke annak a tengernyi sze
métnek, ami a KÉV, KFV és KUNÉP üzemel által határolt több száz m'-es terüle
ten felhalmozódott az utóbbi hónapokban. Vajon kik használják szeméttelep
nek a város belterületét? Persze az sem mellékes, hogy kié a terület? A bejegy-
zett tulajdonos a Vörös Október téesz. F, J. 

APRÓHIRDETÉS 

lakóházainkat díszítsük nem
zeti színű lobogóval. 

Az. ünnepségre, kokárdával 
és virággal szeretettel várunk 
minden halasi gazdálkodó 
egységet, intézményt és ál
lampolgárt 16 órára a Sem
melweis térre a "Három T a
vasz" emlékműhöz. 

Kiskunhalas, 1989. febr. 28. 

HNF Városi Bizottsága, Városi 
Tanács, MSZMP Városi Bizottsá
ga, KISZ Városi Bizottsága, Városi 
Úttör6 Elnökség, Munkás6rség, 
MHSZ Városi Bizottsága, MDF Vá
rosi Szervezete. 

Sportműsor 
(március 17-ig) 

Kézilabda 

Március 4., 8.30 óra, már
cius 5" 8 óra, ÁMK városi 
sportcsarnoka: "Horváth Ist
ván" meghívásos női kézi
labda emlékverseny. 

Március 12., 8 óra, ÁMK vá
rosi sportcsarnoka: "Halas Ku
pa" meghívásos férfi teremké
zilabda bajnokság . 

Labdarúgás 

Megyei I. osztály, I. forduló, 
március 5., 14.30 óra, városi 
sportpálya: Kiskunhalas-Kis
kunfélegyházi TK (előtte , 
12.30 órakor ifjúsági mérkő
zés). 

Március 9., 14.30 óra, városi 
sportpálya: Kiskunhalasi AC
Szőreg (előkészületi mérkő
zés), 

Szabad idősport 

Március 11 . és 12., 9 óra, Al
sóvárosi Általános Iskola tor
naterme: Közúti Igazgatósá
gok országos asztalitenisz baj
noksága. 

Diáksport 

Március 4., 9 óra és március 
5_, 8 óra, II. Rákóczi Ferenc 
Mg. Szakközépiskola: Diák
olimpia Középiskolás Területi 
Torna döntője. 

Március 11 ., 11 óra, Faze
kas Gábor utcai Általános Is
kola edzóterme: városi serdülő 
tornászbajnokság negyedik 
fordulója, 

Március 11" 10 óra, Török
erdó: városi és körzeti mezei 
futó-bajnokság, 

Március 16., 14 óra. ÁMK: 
alapszintű kispályás labdarú. 
gás harmadik fordulója, általá
nos iskolás fiúk részvételével. 

SAROKBA SZORíTVA 

Két érem egy oldala 
Volt egyszer két ikertestvér, akik az össze

téveszthet6ségig hasonlítottak egymásra, 
Formájuk, színük, nagyságuk tökéletesen 
egyezett, csak egy valamiben tértek el egy
mástól: ez az értékük volt. Az _egyiket úgy 
hívták, hogy húszforintos, a másikat pedig 
úgy, hogy ötvendínáros_ E két testvér szül6i, 
a magyar és a jugoszláv gazdaság már évek 
óta ádáz harcot folytat egymással az inflá
ciós versenyben_ Egykoron a jugoszláv test
vér volt a kelend6, magyar társát lenézték az 
értékpiacon. Aztán fordult a kocka, ma már a 
magyar fémpénz mellett jugoszláv testvéré
nek csupán jelképes értéke van. Hogy ÖSSZe 
ne lehessen 6ket téveszteni, szüleik az ~v 
végével úgy döntöttek, egymásra nem cse
rélhet6k, válthatók, hivatalos összehasonlí
tási árfolyamuk ezentúl nem lesz! 

EI is szomorodtak a testvérek, hogy mi 
lesz ezentúl velük. Igen ám, de újabban az 

élet és néhány élelmes keresk..~6 újra 
összehozta 6ket. Tőrtént ugyanis az utóbbi 
id6ben, hogy néhány nyugdíjas panaszko
dott, hogya boltban vásárlás után visszaka
pott aprópénzt otthon számolták meg. Ekkor 
vették észre, hogyahúszforintosnak v/~a
fizetett pénz val6jában annak ikertestvére, a 
rá megsz61a1ásig hasonlító ötvendlnáros, 
Nem is lenne baj, ha így a visszakapott érték 
forintban nem csupán negyvennyolc fillér 
lenne! Feltételezve, hogy ezek az esetek 
csupán véletlen folytán t6rténhettek mf!9, itt 
hívom fel a kereskedelem mindkét oldalán 
megfordulókat, fizetéskor forlntért forintot 
adjanak, Ha kint netán a visszajáró dínárért 
forintot adnak, nem olyan nagy baj, mfJrt ez
zel a vásárló legalább jobban Jár. Hozzáte
szem, ilyen esetr 61 eddig még nem hallottam_ 

Horváth Róbert 

Kulturális ajánlat (március 17-éig) 

FÁKLYA FILMsziNHÁZ 
Március 3-6-án 4 órakor: Leó és Fred 

(magyar rajzfilm), 6 és 8 órakor: Testek 
csábitása (NSZK) 

7-én 4 és 7 órakor: Gandhi (indiai-an
gol) 

8-9-én 4, 6 és 8 órakor: Túsztörténet 
(magyar). 

10-13-án 4, 6 és 8 órakor: Szörnyecs
kék (amerikai). 

14-én 4, 6 és 8 órakor: A kockázat ára 
(francia). 

1S-én 4 órakor: 80 huszár (magyar), 8 
órakor: A kockázat ára (francia) 

16-17-én 4, 6 és 8 órakor: X program 
(amerikai). 

GÓZON ISTVÁN 
MOVELÖOÉSIKÖZPONT 

Március 3-án 15 órakor: Dramatikus 
játszóház 8--10 éveseknek. 17 órakor: 
Fruskabál a 817-es klubban. 20 órakor: 
Diszkó. 

4-én 20 órakor: Diszkó. 
7-én 15 órakor: Kézműves foglalkozás 

19 órakor: Forrás Új Tükör Klub. A görög 
zene. Koncert és táncház. 

1O-én 15 órakor: Dramatikus játszó
ház. 17 órakor 817-es klub. 20 órakor: 
Diszkó. 

11-én: 17 órakor: Magányosok klubja. 
20 órakor: Diszkó. 

13-án 18 órakor: ~Ietreform Klub. A 
gyógynövényekről előadást tart: Grabo
rits István gyógyszerész. 

Kerékpáros 
halála 

Néhány éve történt, hogy anyó
som 53-as út melletti családi házá
ban ebédeltünk, amikor csattanás 
hallatszott. Kirohanva egy fiú fe
küdt az autó előtt a földön. Mint be
vallotta, kerékpárjával hajtott, 
ahogy a profi któl látta, lehajtott fej
jel, minden erejét beleadva, tekerte 
a pedált. Közben elfelejtett felnéz
ni, így az út szélén parkoló autónak 
rohant. Szerencsére, akkor az 
ijedtségen kívül nagyobb baj nem 
történt, a lendülettől felperdült a ko
csi tetejére, majd amotorháztetőn 
át az úttesten landolt. 

Az utóbbi időben megszaporod
tak a versenykerékpáros fiatalok 
Halason, akik a tudományukat a 
múúton gyakorolják. A versenyke
rékpározásnak két veszélye van: 
egyik, hogy a kormány speciális ál
lása miatt meggömyedve, a légel
lenállást minél jobban kiküszö
bölve hajtanak ezen a kerékpáron, 
- magyarul lehajtott fejjel - . A má
sik, hogyaversenykerékpáron 
nincs világítás. Esténként pedig 
magam is gyakorta látom az uta
kon kivilágítatlanul kerekező fiú
kat. 

Február 17-én késó délután, SÖ
létedéskor az 53-as úton, a Martos 
Flóra utca 3 szám előtt Bálint 
Csaba tizenhét éves fiatalember 
versenyre készülve gyakorolt ver
senybjciklijén. A város felé halad
va, egy honvédségi jármúvet elő
zött, m~jd visszatérve az ú! jobb 01-
d~áról, nglgy 1>B~sséggel nekihaj
tott egy, az út sz!llén szabályosan 
várakozó IFA teherautónak. A fiút 
kórházba szállították, gerincséJij
lésébe aznap éjjel belehalt. 

Nem telt Ei!1 /lárom nap, amikor 
ugyanitt ~y i§kolába igYelwő kis~ú 
reg!'J(tl II fPf9almas múút mási~ pl
dalára igy~kezve, fé~ávolságoll 
belül kil@~tl ~ ZJ 27",,"~4 rend
számú Skoda elé. A f~~~;Zés da
cárll az autó métereken át maga 
elótt tolta a gyereket. Szerellcsére 
,. fili Mt4rt lev6 ~a tompíto!ta az 
ílté!j erejét, Igy hih~lI~n, gg 11 kór
hlRl>9l mÉIfJ aznap t'tazaengedt(lk, 
mert az ijeQtségen kívül má§ baja 
ntlm eStltt_ 

A két eStlt tanul§ága is az, hogy 
II mva~llsr!l fordult idővel megnő 
az utakon II fPfij/llQrn, rnegszapo
rWn/llC az út).esten "ö;zlek~~ gyer
mel«lk, ~;z~rt mindallflrí4fllrtól tP
kgw.tt figyelmet ig@nye a közlel{e
déi, 

A versenykerékpwosgknak p@
dig azt ajánlom, ne csak hajtsanak, 
IdOnként néu.enek is fel, tilrs4k ~f
teirnetien halála i(lgyen intő példal 

Horváth Rpbert 

14-én 15 órakor: Kézmúves foglalko
zás. 18 órakor: Szexológiai előadássoro
zat felnőtteknek. Párválasztás. Előadó : 

előtt nyugszik, az esti órákban figyelhetö 
meg. Szaturnusz az éjfél utáni órákban 
kel, és a délnyugati hajnali égbolton lát
ható. Hydridák meteorraj március 12-t61 
április 4-ig figyelhet6 meg. A tavasz kez
dete március 20-án 16 óra 28 perckor. 

Kőtörő Emese. 
17-én 15 órakor: Dramatikai játszóház. 
17 órakor: 817-es klub. Már~ius 15-re em
lékezünk. 20 órakor: Diszkó. 

JURINOVITS MIKLÓS 
ÚnÖRÖHÁZ 

Március 3-án 14 órakor: Szomszédo
lásTompán. 

ÁLTALÁNOS 
MOVELÖOÉSIKÖZPONT 

Március 4-S-én 9 órakor: Pikó Kupa. 
Női Kézilabda emlékverseny. 

4-én 14 órakor: A fele sem igaz! Játé
kos vetélkedő. 

6-án 18 órakor: Szilády Áron Népfőis
kola. Kiskunhalas egészségügyi helyze
te. Előadó: Dr. Kövecs Gyula igazgató
főorvos. 

8-án 14.30 órakor: Pályán maradni. 
Asztalitenisz selejtező. 

1O-én 9 órakor: Diákolimpia. Körzeti 
sakkdöntő. 

11-én 8 órakor: Nemzetközi Iskola
kupa és Ifjúsági Közlekedésbiztonsági 
Kupa. Körzeti döntő. 15.30 órakor: 
Könyvről-könyvért Irodalmi rejtvénymű
sor. 

16-án 15 órakor: Pályán maradni. Asz
talitenisz verseny. 

1O-én 15 órakor: Makrancos király
lány. A Lencse Szinpad mesejátéka. 
18.30 órakor: Muszély Ágoston festömű
vész kiállitásának megnyitója. Megnyit
ja: Dr. Németh Lajos akadémikus. 19 
órakor: Vallástörténeti szabadegyetem. 
Gregorián est. 

HELYÖRSÉGI KLUB 

11-én 8 órakor: Jurinovits Kupa. Kézi
labda torna 5-6. osztályos leánycsapa
tok részére. 

Március 4-én 19 órától : a Kiskunha
lasi Vörös Október Tsz. KISZ alapszer
vezetének szervezésében: Farsangi bál. 
~Iőzene, tombola, bolondos vetélkedők , 
sok meglepetéssel. Belépódij: 50 forint. 

12-én 8 órakor: Halas Kupa. Nemzet
közi férfi kézilabdatorna. 

VÁROSI KÖNYVTÁR 

Március 16-án 18 órától: a Halasi 
Téka előadássorozatában Ö. Kovács 
József levéltáros történész "Kiskunhalas 
1848 tavaszán és nyarán" eimmel előa
dást tart a könyv1árban. 

CSILLAGÁSZATI OBSZERVATÓRIUM 
(Kossuth u. 43.) 

Megfigyelhető jelenségek: Mars éjfél 

II \-\\RTÜKÖR 
Klub szívbetegeknek, A Semmelweis Kórház Szívbeleg Gon

dozója a Hazafias Népfront Városi bizottságával közösen a szív- és 
érrendszeri betegek részére klubot kíván szervezni megelőzés, 
gyógykezelés és rehabilitáció céljából. Az alakuló találkozást már
cius 17-én (pénteken) 17 órakor tartják a HNF székházban. Előze
tes érdeklődés Dudás Pálné egészségnevelőnél a kórházban. Te
lefon: 21-011/164 mellék. 

*** 
Megyel rendezvény a zeneiskolában. A Kiskunhalasi Állami 

Zeneiskolában rendezték meg az V. Országos Nyíregyházi Zeneis
kolai Zongoraverseny Bács-Kiskun megyei válogatóját. A verseny
nek halasi díjazott jai is voltak. A második korcsoportban megosztott 
elsó helyezést ért el Békefi Lilla, a harmadik korcsoportban pedig 
második helyezett lett Szentpéteri Matild. Mindketten a halasi zene
iskola növendékjei. 

*** 
Tárlat az ÁM K-ban. Muszély Agoston festőmúvész kiállítására 

készül az Általános Múvelődési Központ és a Kőolaj- és Földgázbá
nyászati Vállalat. A tárlatot március 10-én 18.30 órakor nyitja meg 
dr. Németh Lajos múvészettörténész, tanszékvezelő egyetemi ta
nár. 

*** 
Autóvásár. A Termelési és Ellátásfelügyeleti Osztály értesíti a 

lakosságot, hogy vasárnap, március 5-én autóvásárt rendez a vá
sártéren. 

*** 
A DÉMÁSZ kéri kedves fogyasztóit, hogy a házak kertjében, az 

udvarokban lévő fákat a villamos csallakozóvezeték alatt gallyaz
zák le. Amennyiben szükséges a vezeték kikapcsolása - gallyazás 
veszélytelen elvégzéséhez - jelezzék azt kirendeltségünkön. (Má
tyás tér 2., telefon: 21-944.) 

*** 
Városi Könyvtár_ Ismét intézményünkbe jön a szegedi Antikvá

rium március 7-8-9-én. Könyvek adás-vétele 7-én 10-18 óráig, 8-
án 9-18 óráig, 9-én 8-12 óráig. 

*** 
A Halasi Téka főszerkesztője dr, Gszelmann Ádám értesíti az 

érdeklődő olvasóközönséget, hogy a Téka 8. számát a könyvtárban 
és valamennyi múvelődési, oktatási intézményben 30 forintos áron 
megvásárolhatják. A szám címe: Kiskunhalas 1948 tavaszán és 
nyarán, 

A Dél-Bács-Ki~un Magyai Vízmú Váflalat, a Kiskunhalasi Állami Gazdaság, 
a /<iskun~alasi Barom~feklolgozó Vállalat, a Kiskunhalasi Vörös Október Tsz, 
a Kiskllnhalasi Vörös Szikra Tsz, a KUN~P Kiskunhalasi ~pftőipari Vállalat, 

a PiiPíripari Vállalat Kiskunhalasi Gyára és a Kiskunhalasi Városi Tanács lapja 
Sz~eszti a szerl<esztőbizottság 

A szerke~6bizottság vezetője: Földi Lajos 
Fel~~~ szerkesztő: ttáfl)qf'i Zoltán 

A szerkesztő5/lg címe: 
6400 Kiskunhalas. Köztársaság u. 17. - Telefon: 22-144 

Kiadj,,: a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat 
Felelős kiadó: Forgács Péter igazgató 

Készü~ a Papfripari Vállalat Kiskunhalasi Gyára nyomda üzemében 
Fele~ Vezető: Or_ Novok-Rostás László igazgató 
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