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A lanácsülésen történt A tiszta 
Halasért 

Február 15-én tartotta soros 
ülését Kiskunhalas Város Ta
nácsa, ahol- a már lapunkban 
ls közzétett - kOltségvetési ter
vet hagyták jóvá. lényeges 
módosítás az elöirányzaton 
nem történI. Szerkeszt6sé
günk örömmel vette tudomá
sul, hogy a lanácsOlés hozzá
)árult ahhoz a javasIathOz, 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 függ6ben azt a döntést, 
miszerint nem javasol)ák a dol
gozói lakásalap képzésére for
dftani az igényelt egymillió fo
rintos összeget. Az. indoklás
ban elmondta, hogy mIg az 
ipari és mezőgazdasági mun
kahelyeken dolgozó fiatal csa
ládok IakásépltésOkhOz, la
kásvásár1ásukhoz, munkahe
IyOkt61 is kapnak támogatást, 
méltánytaJanságnak és hátrá
nyos megkülönböztetésnek 
tartják.. hogy ugyanezt meg-

vonják a közszolgáJatban és 
oktatásban dolgozó fiatal csa
Iádokt6l. Az emlitett testületek 
úgy Itélik meg, hogy ez esély
egyenlóttenséghez vezet. Ké· 
rését a tanácsOlés nem támo
gatta, mivel nem megvonásr61 
van szó, hanem az indltvány
ban szerepló összeg a már 
meglév6 lorg6aJap növelése! 
célozta volna, de a PénZOgYi 
keretek Jelenleg ezt nem teszik 
lehetövé. 

Vass Lajos tanácstag egy ko
rábbi interpelláCiójára tért visz
sza. Akkor a tOdugondozó épü
letét javasolta átadni a kórház 
ellekvő betegei részére, s vá
laszként azt kapta, hogy az 
épület Ielujltása lehetetlen, ujra 
kellene épIteni. A tanácstag 
most ú;6lag kérte a tanácsülést, 
hogy interpellác6ja lényegét - a 
kórház elfekvö részlegén való 
kOnnyltés gOndolatát - ne ves
sék el, keressék együtt a meg
oldás Iehet6ségé1. 

Hugyák István kerületi ta
nácstag Szabó Ferenc Alsó
szállás 183. sz. alatti lakos pa
naszát tolmácsolta interpellá
ció)ában. A szfvbeteg nyugdl
jas és idös édesanyja gázüze-

Aki II SZ1lnetben kisebbségben maradt, és bentmaradt. 
(Farincz-totÓ) 

A "cenzor" válaszol 
Február IB-án ,,megy~8Yúlbt" rendezell az MDF I'áro

sunkban. O. KOl'ács József I'árosunk lel'tltdrosa, az MDF 
tagja a megyegyúltJen oll'03ta fel (rósdt "Kisl'árosi nyill'ános
sdg ts rendsu rfoltsdg" cfmmel, melynek lényege lapunk bird
lata yo/t. A megkózelltb és az elemzts inkdbb polilikai, mint
sem tudomdnyos, szakmai jeJJefu lIOIt. Talán tppen ezért/e
hetséges az, hogy O. KOl'ács József nthdny ttl'edtstl tettentr
jük, állltásaiban szalldn fogjuk. 

O. KOl'ács József t6bbek közólt ezt mondta: "Tárgyilagos
sdgra löre/udve el kell mondani, hogy /987. öszéig a Halasi 
Tüktirben felfedezh~lők I'oltak a I'alódi újsdglrás b I'al6s4g
ábrázolds cslrdi. Val6szlnuÚg az akkori megy~i pártvezefb 
szemtben az utaM megengedhetetlen hatdrdtltpbt alrJcor k6-
!Jette el a $Z~rkeszt6(stg), amikor az orszdggyulbi ktpl'is~· 
16n6 a kellettntl 6szinItbben nyilatkozott a par/amenIi 
munka anomdlidir61, a szaktrtelem hidnydról (/ 987. augusz
tus /9.). RÖI'id kivdrós (1 SZám) majd jóll a diktdtori parana! 
a szerkeszt61 ellál'oUtani, b kissi profi/t kell I'áltani." 

Nos, hogy mik voltak. a .,I'alódi újsdgirdsb I'alósdgábrdzo
Ids alrái" az akkori Halasi Tük6rben , sohasem fogjuk meg
tudni O. Kol'ac.r Irdsdb6I, meri erre a Itnyegtelenstgre kts6bb 
sem ttrt ki. Mi I'iszonl az ~mlllelt esetr61 nem csak a ,,tárgyi/a
gos I'alruágot", hanem az igazsdgot is tudjuk, persze nem az 
dlrala ismertetett nrodon. Tudniillik oz akkori szerkesztő (Ku 
tasi Fertnc) elbocsdtósdt tólem nem ktil'elelle .nnki, megjegy-

melésú hút6szekrénye 1988 
júliusában meghibásodott. A 
Filantrop Vállalat azonnal el
hárította a robbanásveszétyt
Ozemen kIvül helyezte a gépet 
- ám azóta semmllnlézkedés 
nem történt a megjavltására, 
hiába a sorozatos reklamáció. 

A CsaládsegIt6 Központ Vir 
zetóje T 6th Istvánné azonnal 
felajánlotta közbenjárását. 
Iclekapcsolta a tanácstag azt a 
kérdését is, hogy a terílletet 
rendszeresen járó gépkocsis 
ebédszállltók kIsérjék figye
lemmel az idős emberek élet
vitelét, érdeklódjenek gondjaik 
iránt, s jelezzék azokal. 

H. T. 

Csaka vak 
nem/áfa! 

A költségvetés vitája közben 
SOI<an felkapták a fejüket , ami· 
kor a város közvilágltásának 
8,2 milliós tételéft~1 szólt Bazár 
F9f8ncné pénzügyi osztályve
zető. Megvallom, magam is 
csodálkozva haUgattam, hogy 
mérési lehetőség hr)án ezt az 
összeget átalányk:ént fizeti a 
tanács a DI:'MÁ$Z -nak. Akkor 
is, ha a lámpák foghljasan ViIá
glIanak. 

- Hogyan ál/apltják meg a 
város áramszámláját? - kér
deztük Rácz Fodor Mihály Di=.
MAsz kirendeltségvezetőI. 

- A városban mintegy 90 ki
lométeres nyomvonalOn 3692 
db különböző tlposú lámpa 
van, ami 500 kW beépltett lel
jesllméflyne« lelei meg. A 
számla két részból tevődik 
Ossze: az 500 kW teljesitméfly 
utáni alapdlj + forgalmi áram
dll· 

- Mérómúszer tH§I/cO/ milyen 
(FOIYtafAS a máSOdiIr 00tctaI0n.) 

KOzelednek tavaszi Onnepeink. 
Az idójérés megengedi, hogy a 
megszokottnál korábban takarIl
suk el vérosunk k6zt8fŰleleir61 a Iéi 
szennyét. KOtelez erre berVIÜnkeI 
a HiICI-érmes rang ls, de Ióként az 
az aIaPVetÓ emberi igény, hogy 
rendezeet, csinos, tiszta környezet
ben éljünk. Enoek érdekében a vá
rosvé06 egyesOlet csallako.zásra 
hfvJa fel a város minden lakójét: vé
geuOnk NAGYTAKARITÁST a 
kOzteroieteinken. onessonk vinIl
got, fllt. bokrot a házak elé, az lsko
lák és a munkahelyek kOré. L~ 
oek lIPOItak éra tiS.ZWI utc:áir*. 
par1(jaink és .. eink! 

Felhlvásaal fordulunk ezért az 
iskolák taouIOIhoz, az üzemek, vill
lalatok, szOvetXezetek és intéz"'" 
nyel< dolgozóihoz: csatlakozzanak 
hozzánkl 
Jav~ a város köztisztasági 

gazdáinak, hogy éljanak a takarl
tési kamPAnY élére: SZ8MlZZ" 61 
rinylts6k a l1'IUMál A k.OZterÜIeti 
feKígyelOk féllezzék meg a sze
ménérolók ~ fel)orltga
lásll!, és eIIenOrizzék azt is, hogy 
ürité$kor ne sz6ródjon szét a sz. 
mét. 

Kérjük, ne szemeteljen senki 
sem a városban, sem a városkOr__ o 

EgYeSOIeIÚnk szakemberei szl
vesen aCt'\8Ik szaksz8fÚ tan6ceot 
vagy segltséget akár a mUnkAk 
megsz9fV8zésében, akár a leon. 
lésben - aZOkSég esetén kerti 
sz9fSZámok kOIcsOrU:éséw!I is. Ez 
Ogyban keressék Dóczi KArOIYné 
kertészmérnOkOc (G8lbai s6ndor 
u. 6., tel. : 21-833). 

Klakunhalul Virosridó 
.. V'"-ápft6 EgyeaQlet 

um hwba is ktiveldle I'olna. Igaz I'uzont, hogya megyei pdrt
I'ezetts résztrol bizalmatlansdgi indltvdnyt kaptunk, amit a 
szerkeszt6 bizoltsdg (KU/asi Ferenc jelen/btben) egylumgúlag 
leszal'azotl, s ezt Ir/Úban kózöltük a megyei pdrtvezettssel. A 
kiadó nel'tben Forgda Ptter igazgató utasitotta I'wza az indlt
I'ányt. Ennek ellentre Kutasi Ferenc a szerkeszt6stggel szem
ben teljeslthetellen Jc6veteltsekke/ (emeljük duplAjára tUl.leletdl
ját) állt el6. Ezt nem tudtuk teljesiteni, eztrt 6 felmondott, ami, 
a ItIQgunk rtsztr61 tudonuhul I'ettünk. Ennyi a lórttnet, s ennek 
bizonyosságáról a szerkeszt6stgben 6rzött iralOkból bárki meg' 
gy6z6dhet. 

O. KOl'ács mdsik ál/(tósa: a halasi kisgazdapárt w., 82 tl'es, 
41 börtönt melidrt b ;gazs6gtailmul elfttlt elniJke hogyan jut 
/988-ban a"a az elhatdroz6sra, hogy nincs az rendjbl, ha a 1J6-
ronezet6k Mrctnm dl/nak egymással. Nagy Szetkr /stw1n, 
ttibbsz6r tdrgyalt velük - a Haza[1OS NtpffOllt beYOlUb6val-, a 
sajtó azonban err61 sem Irt. " 

Töredelmesen bel'allom, hogy I'aMlnut nem {nunk ezekrol a 
tdrgyalósokról, mil'el nem tudunk rola. De ez a kisebbik baj. A 
nagyobb az, hogy nem tudnak rola.nm trint~ttek, de mig csak 
a }/aza{1OS NtpfronI .nm. Mi hdt az igazsdg, Wlgy t4n nem hi/to 
les a IÖrttnbz forrtJsa? Persze nem igaztin ezek bosszantanak, 
hiszen e ttvedtsek, a ftlrehallósok, hamis inform4ci6k eredmJ· 
nyei u lehetnek. Tegyilk fel, hogy (g1!JOn, de akkor elmulasz
lolta a fo"ás ellen6rztJtt, pedig csak a telefont u llett YOlna fel
emelni~. Vagy nem is velibtk akaT baztini csak rólunk? 

A strt6 I'dd O. Kovdcs sommós Ittlete, amilwr azt mondja: 
" ... ~z a sajtómunka mtg mindigels6dlegestn monolit pdrtérde-

Nőnap, 1989. 
Hőségben ágyadon rekszel ru!:,átlan, 
hajad sötét , böröd kéken ragyog, 
moccanni sem merek a szögJet-árnyban , 
meri rád terültek mind a csillagok. 

Az 8SS'.l.ony karcsú pálmák közt emelte 
szürke hajtU messzi fuak rele, 
hol fia nyargal zivatart terein, 
hóködböl csillog unokák szeme. 

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

(Weöres Sándor: Nó-aJskok) 

Halasi kórkép~ 
Egy február ale~ , ködöt 

megtartó napon, hajnallól 
késő éjszakáig Ismer1<edtem 
csaJódottakkal,sebesOltlelkű
ekkal, a fájdalmakra, érzéke
nyekkal, a melankólla eljegy
zetteival. Villanásnyi szerepet 
kapnak benne nemcsak a Iti
szolgállatottan sodród6k, de 
szOrke kisvárosi élehlnk sze
rencsétlenjei, reménytelen ha
jótöröttjei, szétmAlolt életű fi· 
gurálls. 

Nagy úr az éhség .. . 
A konténer fedelének csa-

p6dására tettem figyelmes. 
Még nem láttam az alakot, 
csupán tüdejének apró zihálá
sát hallottam. KOzelébb lépve, 
a látvány mellbevágott. Apró 
tennetü Öfegember tur1<áHa 
bot)ával a lakóház tegnapi 
szemetét, mellette a foszlott 

zsák)ában a reggeli termés. 
- Jó munkát Bátyámuraml

köszÖl"lÖk rá - lesz-e kövér 
disznó az idén? 

- Az bizony jó lenne, de hát 
nem telit< rá Van pár csIrkém. 
A maradé+: kenyeret a gazdá
nak szedem össze, kapot< pár 
forintot érte. Aztán meg találok 
itt magamnak is egy kevés be· 
levőt. 

- itt a konténerberl? 
- Valahogy csak élni köll.. . 

Ihol ni egy bef6tt! leszedem a 
penész! róla és a többit még 
megehetem. 

- ... és a nyugdlj? 
- A mama még él, füteni, ki-

csit világitani kOll, meg aztán a 
sok gy6gyszer. .. a mama leg
alább naponta egyszer egyen 
meleg ..... 

(FOlytatás a második okiaIon..) 

ket szo/g61 ts nem igaztin 6szinte, nem igazdn I'al6sághú .. . " 
Magyarán nem tesz móst, minI pdrttrdekb61 hazudik, I'agy 
ftligazsdgokat mond. De kik hazudnak - ktrdezem - lalán a 
tdrsodalmi újsdgfrok, a nyila/kozók, netán mi homisitjuk meg 
az Ir/Úokat a szerkeszt6stgben. Em persze nem koptunk ma
gyarázatot. A"a sem, hogy IconWIIUI mikor ts mibm hazu
dott a Halasi Tük6r. Hogy tbedhetetlenelc I'agyunk, azt nem 
mondtuk soha, hogy ,,!tem igaztin dmyalt b nem igazán ple· 
bejus szemltletú~ magunk is lá/juk, dea hazugsdg I'Mját I'UZ
szal4lasltjuk. 

O. Kowjcs József az/ dllltja, aztrt I'an a p6rtbizottságon a 
szerwzt6ség sztkhelye, mert nyill'tin felügyeli a lapot. Nem 
mondom, egyszer-kttszer IÖrttnt ilyen klstr/et, tk miután ~z 
nem jdrr sikemi, Igy nuutult a ,,btkis" egymá.J mellett t/b. 
Megjegyzem a szerkuzt6sig ki fog kiJllÖzni a pdrtházb6l, tk 
nem az ósszeftrhe/etl~tUtg miDtt, hanem üzleti trdekb6l. 

.,Monolit pdrttrtkut szolgd/unk" mondta O. Kol'dcs J6-
zsef. Megktrtkzem I'ajon ha csak azt tenntnk, akkor ki szo/
gd/nd a lap trdeke;t, mert tudniillik ez piaci termik, ezt ne
künk ktthe/ente el kell adni, s mi a sajdt trd~künkr61 nem 
mondunk Ie. 

Lapgazd6irllwt tiszuljúk ugyan, tk a Halasi Tükröt az ol
I'asónak lrjuk, s nem az MSZMP els6 titkJJrdnd:, I'agy net4n 
az MDF helyi Icipl'ue/6inek. Hogy ezt milyen szinvonalon 
t~zük, lttletet mond rola az oll'as6, hiszen a I'ósdr/ó alkal
tI1DJ1ktnt 5 forintjdl'allJOksol, s nekünk enMI/óbb bizonyos
sdg nem /uli. 

Földi lAjOS 
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Halasi kórké 
(FoIy/atás az eIS6 oldalról.) 
- Hol vannak ilyenkor a gye· 

rekek? 
- Nem lőtt kedves. Betege

sek vótunk ... de azért dolgoz
tunk mindig. Most meg látja, 
ezt is csinálni köll.. . Zsákját a 
vállára kanyarit 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. Ahogyodébbállok, ro
hannak a konténerhez, a gyűj
tés folytatódik. Mások is feltűn
nek zsákkal, szatyorral, vöd
rOkkel. 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 dekál kérek 
Park Áruház. Előttem , a fej

kendős néni parizert kér. 10 
dekát. A kosarában ott lapul az 
egy szetet 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· 
zelne, 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 kl tehet róla. 
Hangosan megismétli az illető 
nevét Onnan föntr6L. Nem 
sz61 senki rá, hallgatnak. 

Mintha egyetértenének vele. 
A gyógyszertárban el6ttem 

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, v iszi a 
pénztárhoz. ott lepődik meg. 

- Hétszáztizenkett6 forint? 
- Igen kedves ... 
- .. _ akkor köszönOm szé-

pen nem ke ll. 
Odasiet hozzá a lérje 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 d61t össze. 

Kön a kutyának is ... 
A Baromfifeldolgozó Vállalat 

boltjában tömegnyomor. Főleg 
a baloldalon, ott árulják a csir
kefejet. Marika néni. a nyugdl. 
jas takar ítónő szólí! 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 kOIl a kutyának 
is ... 

Jól öltözött asszooyság kér 
öt kiló csirkefejet. 

- Tudja édes. van két nagy 
kutyánk és sokat esznek - csi 
csergi az elad6nak. 

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

Csak a vak nem látja ! 
(Folytatás az &lsd oIcJaJtóI.) 

alapon számolrfW(? 
- Egy ún. közviláQltási nap

tár alapján, miszenn! nalunk 
egy évben a sötétség időtar· 
tama 3400 óra. Automata al
konykapcsoló érzékeli a söté
tedés!, 'reggel pedig a világo
sodás!. 

- S ha meghibásodás miatt 
nem égnek a/ámpák? 

- Nyolc napon túli állás ese
lén a forgalmi áramdij vissza
igényelhet6 a teljes hónapra. 

- Volt már ilyen igény a ta· 
nács rfJszér61? 

- ugy Ol-hat éve. azóta 
nem. 

- Nem lenne célszenibb és 
tisztességesebb mér6készü
fékek fe/szerelése? 

- so« mittióba kerülne, mivel 
korábban nem Igy épOlt a há· 
I6zat. De ha kérik, mi felszerel· 
júk. 

Szabados Jánostól, a ta
nács műszaki osztályvezelő*" 
lóI megtudtuk, hogy a közel-

Út az egészséghez? 
Kétségbeesett id6s ember· 

rel beszéftem a napokban a la
kásán. A 88. évében jAm ld6s 
bácsi a k6zelmuftban idézést 
kapott a tüd6SZÚfÓ álIomáSIÓI. 
Az Idézésben fog/aftak szerint 
amennyiben a megjeIÓH id6-
pontban megjelenni nem tud
n8, két héten belal ennek a kő
te/ezettségMek eleget kell 
tennie, mive/a 15/1972. (VIII. 
5.) EG. M. sz. rendelet alapján 
8 megjelenés kótelez6, s a 
meg nem jelenés hatósági el· 
járást von maga után. 

ld6s ismerós6m t6fvénytisz
takJ állampolgár, hatósággal 
soha semmilyen 6sszetú
zésbe nem kenJft. s ez az idé
zés felkavarta kJegrendszerét. 
mivef ennek eleget tenni nem 
tud. Tóbbmintegyéve máran
nak, hogy betegsége ágyhoz 
kóti, s ál/apotMak esetenkénti 
javulása is csak ahhoz ad er6t 

számára, hogy az udvarra ki· 
menjen friss leveg6t szfvnl, 
hogyan ls vállalkozhatnB ilyen 
nagy útra? A kÓfZeti orvos ala· 
kásán látogatj8 meg, S Ifja fela 
szükslges gyógyszereket. 
Egyébként ls - vallja az id6s 
ember - ha jámi bim6/<, akkor 
is feleslegesnek tartanám az 
én esetemben már a tüd6szú
rést. 

Megnyugtattam az id6s bá· 
csit, hogy a t6rvány szigorú al
kalmazásáról ezliton a tiJd6... 
szúró remélhet6leg eltekint, vi
szont a beszélgetés során kJ
denJft. hogy az ld6s emberrel 
egyOttfakó azonos new fia, 
unokája, vaJamint 8M8k csa
ládja évek 6ta ilyen idézést 
nem kapott, ezért fe/vetódótt 
bennem 8 kérdés, hogy a fel· 
1lÓvekv6 ifjúság egészsége 
nem fontos? 

Számolom a napokat 
Kocsma itt is, ott ls. Már déI

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

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

- Engem félretettek . Valami
kor vezetó voltam. Se a reform 
nem érdekel, sem a jövó, már 
csak a napokat számolom. so
kat nem eszek. Ha a napi fél li
ter tömény megvan, nem si· 
ránkozom. Ennyit meg lehet 
keresni alkalmi munkával is. 

- Tudod pajtás, a család kj· 
csinált - fgy a harmadik - soha 
nem tudok már megállni a lá· 
bamon. lesz ami lesz, és ha 
elegem is lesz, akkor kész, be· 
fejezem rövid útoo. 

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

A párbeszédeket órákig fr· 
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 
világllótesleket. Körülbelül 
száz lámpa nem égett. A jogta
lanná vált áramdlj vissza
Igényléséhez 8 nap múlva is· 
mét végig keltene jami a vona
lat. 

A költségek csökkentésére 
szOf'galmauák a kOzvilágltást 
lelüMzsgáló terv elkészllését. 
Ez persze úJabb pénzbe kerül. 
Mi, városlakók pedig tovllbbra 
is bosszankodva bukdácso
lunI<. a sötét utcákban, vagy 
QY.OnVOrXOdhetfink az 53-as út 
tulméretezett dfszkivilágltásá-
ban. Ferinct János 

TÁNCRA PERDŰlTEK A LÁNYOK 

Lazul a gúzs 

HLehet-e gúzsba kötve táncolni?" címmel ta
valy júliusban irtunk a holtvágányra jutott halasi 
néptáncról. A cikkben megszÓlaltatott illetéke
sek - elsősorban - a megleleló szakmai háttér 
hiányával magyarázták a helyzelet. 

(Fotó; FerlnczJánoa) 

"megfertőztem" óket a néptánccal. Az eddigi 
eredmények - úgy hiszem - önmagukért be
szélnek. Három csoportban (felnótt, utánpótlás 
és picik) ma már, mintegy kétszáz lelkes fialal 
tevékenykedik. Gondjaink azért természetesen 
vannak: hiányos a jelmeztárunk, szűkösek az 
anyagi lehetóségeink (egyenlőre csak a ba
romfifeldolgozó támog3t bennünket) és kevés 
a fiú táncos. Ennek ellenére, máris képesek va
gyunk kisebb városi , vagy üzemi rendezvénye· 
ken való szereplésre. 

Az azóta elteli fél év - úgy tűnik - kedvezó 
változást hozott néptánc-ügyben. A városi ta· 
nács művelődési osztálya, az ÁMK és Nagy Al
ber/ta Szeged Táncegylittes vezetője) közben· 
járására - Doktor László személyében - új ok
tató kerüli a halasi táncosok élére. 

- öt évig láncoltam az Állami Népi Együttes
ben, de családi okok miatt abba kellett hagy
nom - mondja Doktor lászló. - Azért örítlök en
nek a halasi lehetőségnek, mert itt szinte a nul
láról kezdhettem el a munkát (1988 oklóberé
ben), s minden esetleges győzködés nélkül, a 
saját elképzeléseim szerint alak i thatom 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
lól sokat várunk. Távlati elképzeléseink: a mi· 
n6sités mielőbbi megszerzése, mely távlatokat 
nyit (nyithat) lánccsoportjaink további fejlódé
séhez. Céljaink megval6sltása érdeto:ében nem 
mondhatunk le a város üzemelnek, intézmé· 
nyeinek a támogatásáról, amit előre is köszö
nünk. 

Kovács Pát 

Ha telek, hát hadd legyen per! 
lapunk több fzben is foglalko

zott letekOgyekkel. Most a kert
vátosi telkek tanácsi kisajátltá
sárói kell hlrt adnunk, mert úgy 
lalsZik véget ér hosszú évek, hó
napo!( vitája, S most mát, rész· 
eredményekkel is, de szolgálha
tun' 

A tisztánlátás én:Iekében né
hány moodanaJ utalnék az elóz
rTIéfflekre: 

~VekkeI ezel6tt, mikor a város 
terjeszkedési irányát a Dongéfi 
csatorna túloldalára terveztéI<, 
megkezd6dOtt az ottani szólók. 
gyümOlcsösOk, szántóföldek ki· 
sajátltása Elóbb jó pénzért. 
Nem ls volt panasza senkinek. 
Aztan az árak elkezdtek fetfelé 
kűszni, a vasár16 em egyrecs(W(
kent, a kisajáUtások folytatódtak 
ugyanazon - vagy kissé emel· 
tebb áron. Az erOOerel< mind 
elégedetlenebbek leltek, végut 
megkezd6dtek a soha véget 
nem érti perek. Tamóczi Lajos 
például, akinek telkére mát új 
ház. került, még mindig pereske
dik. t987. június óta - mikor is a 
biróság telkérte Bard6cz SzilNd 
19az.sáqOgyi szakértól munkAja 
elvégzésére - nem történt ogyé
ben el6re haladás. Egyébként 
akkoriban ingatlanját, amin sz6-
ló, gyümOlcsOs, fúrt kUt volt, 110 
R-ért - ~yzetméterét- sajátf
tották ki. (j 200 FtJm2-es átat kö
veteit. 

Ilyen, és ehhez hasonló ese
tek miatt kerestOk fel dr. Szabó 
Andrást, a Kiskunhalasi Városi 
Biróság elnökhelyettesét. Kő
zOlle vetOnk, hogy jelenleg két 
~yen !igy van fotyamatban osz· 
táJyukon, s mát vagy két tucat
nyit lezárta.k. A benyUjlott kere
setek áHalában megalapozottak 
voltak, fgy 30-60 Ft-taJ maga
sabb átat szabott meg a bfróság 
négyzetméterenként, mint 
amennyit a kisajátitás alkalmá· 

Tart a per. Ennek a kertmOveJésnl alkatmas telekl'left ml..ét 12 
Ft-ért, - 10 db clgaretta.,ráért sa~ftottjk ld. 

val kifizetni szándéltoztak. 
Emlitést teltOnk még a kisajá

tflási "értesllóról" is. Ez köZli a 
tulajdonossal, hogy !OIdterOletét 
váthat6an kisaiátitják. Ez azt je:
lenti, hogya terület gazdája fOld· 
iét be nem telepltheti, be nem 
vetheti, de még egy csirkeólat 
sem álUthat rá. mert a tanács 
klsaiátllásakor az okozott kárt 
nem térfti meg. 

Vannak olyan személyek. akik 
mát Uz éve megkapták ezt a 
fajta .értesftót· , s azóta parta· 
gon hever a IOIdjOk. 

A biróság elnoKhelyeltesének 
véleménye szennt. a kivárási 
icl6t öl évre kellene maximáIni, s 
ha ez az iCI6 lejárt. a klsajálítást 
nem hajtották végre, akkor azt 
IóróIni kelleoe. 

A tanács műszaki osztályán ls 
érdekl6dtünk. NagyPáll6eJ6ad6 
elmondta, hogya Polgári tÖf
vénykönyv 117-179. sz. §, az 
1976. évi 24. TVA. végrehajtási 
fendszerr61 szóló 3311976. IX. 
OS. MTsz. rendelet értelmében 
hajtják végre a kisajálitást. Ez ki-

(Fotó: Lévay Kálmán) 

mondja, hogy becsléssel, szak· 
értók bevori"ásával, a korábban 
eikeIt birtokhoz viszonyftva kell 
az árat megáUapltanL 

A kertvArosban a telekárat 
közmúvesftés nélkQI 100-t25 
FtJn-t2-ben határozták meg. Az 

~ 
terület árát - ami 200 
Oglön felül van - 10-20-

30 tJn-t2-beo jelölték meg. Ezek 
a számok azt hiszem ÖIlmagu
kért beszélnek. 

Általában titokzatosság lengi 
körbe a telekGgyet. Az. egyik 
Ogyintéz6t61 a másikhoz küldik 
az érdekl6dót, fgy az feltételez· 
heti, hogy nincs igazan gazdája 
ennek a nem is kevés pénzt _""",al. Ogynek. 

Telek-panamárOl még nem 
beszélhetUok, de furcsának tart· 
juk, hogy nem találunk semmi
féle közmüvesftési árkaJkulAci
ól, s fgy goncIoIhatjuf<, hogy sok 
az a 4-500 forint, amit négyzet
méterenKént a viz-csatoma há
lózat, s a villamosftás ürogyén 
ketl azépftkez6knek, a régi tulaj
dOnCISnak megfizetniük. 

hobotka lstvan 
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Veszélyes hul1adék (gyűjtés) 
Hossus vaJudl.s utan, 

most rMt blzvast beuelt. 
tünk arr61, hogy a MÉH ha· 
tasl telepe atköttOzik a vas· 
uton tulra, • maJul uti, uj te
rOlette, azt ugyanis mar ta
valy körOlkerltettek. A jelen
leg egy mag410hu., tetOI. 
ten mt,lk6d6 MÉH-telep nem 
kis lotgalmat bonyollt le. 
1988-ban 4600 tonna vegy.s 
hUlladekot vett 't. kezelt es 
todbbftott. Ez a mennylseg 
10 szazalékkst t6bb, mint az 
1987.s mennyllég volt. Eb
böl a mennylsegból mintegy 
35 adzalék lakossági gyüJ· 
tbból szarmazlk, el1610r· 
ban az Iskolbok /6voltaból. 

A lako.ugl begyOftesból 
megmaredt, a leln6tteltre 
es6 tannak m6g6tt pedig a 
gyüJt6k végtelen sora "I. A 
MÉH-telep átköltözta"sevel 
s nem közOtetl, a nem lovas· 
kOC:llvat, csettegövel sz'JU
tók R'm',a a begyüj16hely 
megkOzehtHe Igen vesz. 
Iyes lesz. A MÁV vasúti at· 
Járó ted""vat alapoun 
meghonzabbodó ut, vagy a 
Mező tmre u. - K.rau utcan 
at 8Z 53-as lootat k8fHZtez· 
VI, vagy e vasutI leluljaró 
Igenybe""tel6vel keny.rodik 
r' a majul utra, ami ugy-Wr 
együtt/ar azzal, hogyaklako
cslt, gyerekkocsi aljat, taU· 
gát, kerékpart tol6, VIS vagy 
paplrhulladekat sz'lIft6 gy. 
rekek, de I flln6ttek II hasz· 
uaun I nagylorgaJmu 53-
a.l6útvonalon, ma/d veglg a 

zár6vonalas va.utl lelCilj6-
rón kénytelenek közlekedn!. 
Sok 1d6s ember ls gyors, biz· 
totl pr6nznek tekinti, hl uj· 
ságj8t, vaslZlf2emenyell eo+
adhatja. telepen. ok ls ro
zoga kocsikon, keré«pjrjuk 
csomagtartójan, dulöng6 k. 
rekü, mlgukgyárton. száll I· 
t6euk6z6«keJ járják az utal. 

A felOljarOO kl és hogYln 
el6zJ majd öket? 1900 tonna 
a Jako.s'gtól! Nem elhagy
hetó mennyiseg. Mar pedig 
ez amennylseg to-15 kiló. 
ujS'9papfrbóJ e. ma. kisebb 
mennyllégO hasznol hulla
dékból alJ ösue, melyet egy 
sor ember, gyerek sz.ílllt be 
a MÉH.ta ...... _ .. a hangy. 
uorgalmu utt6r6kre I jövő
ben I. Idmftunk ..... nyilat
kozta I Délmagylrotszági 
Nyer ..... yaghasznoslló Vál· 
lalat I60Ntélyvezet6Je. 

K6nnyelmúség lenne Ilyen 
k6rüJményelt közön Om6-
n6znf az Jfjúsig fokozon 
Ror;almát. Megoldá., kell 
ket .. nl és ta"lnil Helvet .. 
bIzományolt, blz0m6nyoso
kat kell kent."la v',os bette
rule"n, uj8t háznat, nau
nállton kfvOIi üzlethetyiaeg· 
ben, vagy 'PPen konténe
re. gyOjt6hely fe"lIitásával, 
hogy gyermekelnk,l-"oláu
Ink á. mások, ne te.tl ep.. 
légOk velzelyeztetéllével 
kényszerüljenek eljutni az uj 
MÉH-telepre. 

Ha",..,. JtM6 

A téli égboltunk legfényesebb csillaga 

Milliós nyeremények 
Ketten üldögélOnk a kávé

ház egyik asztala mellett. KO. 
rülöttünk senki sem vott nyu
godtan beszélgettünk. 

- MunkatArsától hallottam, 
hogy nyugdfjba készDl. Igaz 8 
hir? - kérdeztem a Tot6-Loltó 
helyi kirendeltség vezetőjét. 
Keresz/es ayófgyijt. 

- Valóban Igy van, iók az ér
tesülése; - válaszolt rTIOSO
lyogva. 

- on ebben az évben tOO; 
60. születésnapját, kérem be
széljen életének fontosabb á/
lomásair6/. 

- Hat évtized alatt sokmin
den történik az emberrel. Ve
lem is megtör1ént jó is rossz is. 
S hadd ne beszéljek most a 
rosszról. SzOlóvárosomban, 
Kiskunhalason végeztem el az 
elemi iskolát, majd a nyolcosz
tályos gimnáziumot. Azt kOva
toon három évig katonaskod· 
tam, tartalékos hadnagy va
gyok. A katonaság után hat 
évig . pendliztem", több mun
kahelyem volt. Három évti
zede a T ot6-Lottó halasi klren
deltségén dolgozom. KOzben 
megnősültem , három lelnótt 
gyermekem és több unokém 
van. 

- KíilOnös szerencsémre a 
szOleimt61 egész életemre 
szóló nagyon hasznos taná· 
csokat kaptam. Például, hogy 
Islent tisztel6 legyek, szeres· 
sem a Hazámat, aszOleimet 
és a munkámat. Ezeket a ne· 
kem cfmzell nagyon Ionlos 
alapelveket úgy érzem, az el
múlt évek során élVényesftenl 
tudtam. Szerelem a családo· 
mat, a munkámat, lemplomba 
jelenleg is járok. BIzonytalan 
helyzetek számomra is több
ször adódtak, de a Hazámhoz 
mindig hú maradtam. 

- Milyen ör6met jelent a 
munka az on $ZAmBra? 

- Harminc év alatt tulajdon
képpen nagyon sok szeren
csejátéKossal kerűltem kap
csoIalba. Boldog vottam ami
kor a kirendaltségen vásárolt 
sze/vényekkel kisebb-na· 
gYObtJ összegeket nyertek a 
játékOS<:lK. 

- von nagyobb nyeremény 
ls? 

Az. egyik . totózó" 
1400000 forintot nyert. De né
hány százezer nagyságrendú 
összeget többen ls nyertek. A 
szerencse tehát nem kerOlte el 
a szenvedélyesen totózó, kJt· 
tózó környékbelieket sem. 

- Mióta lehet tOlÓIni, IottÓIni 
Magyarországon? 

- Totwni 1947 óta, kJttózni 
1958-t61. 

- A kirendeltságen milyen 
mértékben n6vekedett a forga
lom? 

- Az. elsó években egymillió 
forint alatti, az utolsó évberlti
zen hét millió lorint feletti volt a 
forgalom. 

- Ahogy on mondta, életé
nek elsó két szakaszában ta· 
nult, ka lonAskodott, dolgozott, 
családot alapftott és tisztessé
gesen neveffe fel gyermekeit. 
Hogyan tervezte meg életének 
harmadik szakaszAI? 

- Szeretnék cselekvően és 
értelmesen élni nyugdijas ko
romban ls. S hogy konkrétan 
mennyit és hol fogok dolgozni 
majd, az mindig az egészségi 
helyzelem és a lehet6ségek 
függvéflye lesz. 

- K6sz6niJm a beszélgetést. 
Hosszü életet, nagyon j6 
eg6szsl§get és sredményes 
munkAt kivánok Onnek. 

Gazsó~a 

A FaipariVállalat tervei ----
- Milyen volt a vánalat1988. 

évf eredménye? - kérdezIOk 
Király IstvAn igazgatóI. 

- Termelési értékOnk 218 
millió forint volt - mondotta Ki
rály István - és a tervezett 16 
mit/ió forint eredménnyel 
szemberl22,2 milliót értünk el. 

- Hová szAHltja a vAllaIst II 
termékeff? 

- Tlz TOzép-központ 700 
telepéfe szállllullk. valamint 
tObb éfesz részére. A tenné
kek 19 százaléKát a lOzépen 
keresztül értéKesiljOk. A 
BNV·n bemutattuk termékein
ket és a teljes évi kapacitásun
kat 1989-re IekOtönak. 

- Milyen voll a váHa/at ter· 
me/ékfHJys6ge ? 

- Tavaly egymillió forint volt 
az egy lóre eső termelési ér
ték. A mi profilunkban ez igen 
jó eredménynek számit. 

-Hogyan halott az áremel· 
kedés? 

- Az. át nem hédlható 
anyagáremelkedésell: nyere
ségcsOkkenést okoztak. Má· 
jusban már az alapanyag árak 
emelkedése miatt 3,5 százalé
kos áremelésnt kényszerOl-
1Onk, ami még nem CSOkken
tette a kereslelet tennék~ 
iránt. 

• 

-Milyen volt az anyagelIA
Iás? 

- Sajnos a Szovjetuniót61 
elég gyenge minőségű feny6-
fOrészárut kaptunk. Mégis a 
legtöbb problémát a vasaJat, 8 
ragasztó, valamint a tOm11ó
anyagok hiánya okozta. Kará
csony eI6tt majdnem leálltunk 
anyaghiány miatt. 

- Milyen bélt fizetnek? 
- Tavaly 2,5 százalékos 

béremelést terveztünk és 3 
szá.zalékot hajtottunk végre. 
Az egy lóre es6 kereset meg
haladta a 93 ezer forintot 6,5 
millió forintot kO/!öttünk feilesz
téste, ami 8 százalékkal nö
velte a vállalat vagyonát. Sike
res tanműhely-b6vitési pályá
zatunkra a 4 milliós saját alap
hoz 2,3 millió forint támogatást 
kaptunk. Az. épitést saját rész
legOnk végezte el . MárUz éve 
képezünk szakmunkástanuló
kat, mert ez a feltétele annak, 
hogy jó minóségú termék.eink 
legyen~. Jelenleg is 42 tanu
lónk van. 

- Mondta, hogy ez évre már 
lelc6tótlék kapacitásukat. Mi 
ennek a nagy keresJetnek az 
... ? 

- EIsósorban termékeink jó 
min6sége, de nem elhanya
golható az sem, hogy az 0(-

szégban mi vagyunk 8 JagoI
csóbbak. Kedvez6 az is, hogy 
a nyllászár6kat festés nélkíll, 
nyers szlnben széll/t juk és Igy 
mindenki tetszése szerinti szl· 
nüre lestheti öket. 

- Tervsznek-e további bér
SrneI6St js 1989-re? 

-lgen az Idén 6 százalékos 
béremelést irányoztunk eló, 
amit szeretnénk április elsejé
vel megoldani. 

- Gy~yfejJBsztést is 
1<HVUZn6I<? 

- 3,6 millió forint~ forcIltunk 
erre 8 célra. Egy új tlpusú ajtót 
fejlesztetlOnk ld és még tobb új 
,"-et. 

Itt átvette a szót Lakatos 
András Ozemvezet6. 

- Az új tlpusú bejárati ajtó 
gyártását 8 KERMI vizsgálata 
utan a II. negyedévben elkezd.. 
;Ok és sorozatban fogjuk ké
szlteni. Másik új termékünk a 
mozgatható vasaJattal lelsze
reII zsalugáter, amit ugyan
csak a második negyedévt61 
gyArtunk sorozatban. ,Jek,nleg 
kisérleti stádiumban van 8 hő
szigetelt úvegezésü ablakok 
gyártása. Ehhez egy speciális 
vizsgáló múszer is szOkséges, 
amit az NSZK-ból szerzünk be 
másfél miIti6 forintért 

L6va1 lUIJ",," 

A "Halas" tlpusú aJtó szerelne 

3. OLDAL 

Te rongyos élet 
Zuhanó életszlnvonalunk 

természetes velejAtója az 
egyre taposabb pénztárca. 
ManapsiIg egyre keveseb
ben tehetik meg, hogyegy' 
egy ruháért öt-hatezer forin· 
tot adjanak. Virágzik ezzel 
szemben a rongyos boltok· 
ban, a turkálókban eladásra 
klnál! hasznátt, ám olcsó 
ruha piaca. Hogy ls néz ez ki 
Halason? Ezt igyekeztem 
körutam során IeItérképez
ni. 

Hat évvel ezel6tt, els6-
ként látolI a használt ruhák 
adásvételében tllletet La· 
kos Ilona, aki magánkeres
ked6i igazotványt váltott ki . 
A belvárosban, a Posta ut· 
cában nyitott üzletben Ióleg 
külfOldi csomagokban ka· 
pott, igényesebb n6i ruhák 
bizományi értékesftését vál
lalta. Üzletét három évvel 
ezet6tt a Bem utcai házsor 
egyik garázsába tette át. AJ· 
landó vásárlói fóleg az értel· 
miségi hölgyekból adódnak, 
jellemz6je, hogya ruhák 
mellett drága egyedi irha- és 
sz6rmebundllk bizományi 
értékesltését is vállalja. 

Az. elsó bolt nyitását a he
lyi faipari szövetkezet követ
le, az Eötvös utcában meg
nyitott használt ruha bott 
négy éve áUja a vevők ostro
mát. Készletét a Tema/org 
Vállalaton keresztOl, Buda· 
kalászról szerzi be, a bálá
ban érkezett kOIlOldi hasz· 
nál! ruhák bontás után nagy 
kupacban klnálják magukat. 
A hölgyek bevallása alapján 
itt lehet a legjobban "turkál
ni". Valamikor a kilóra mért 
ruhát százötven forintért ad· 
ták, ez ek5bb kétszázhatvan 
majd jelenleg hAromszáz fo
rintra ugrott. A kereslet Igy is 
óriási. Az 0ZIet havi for
galma háromszázezer forin
tot is meghaladó. ~v végén 
azokból 8 ruhákból, melyek 
a négy tw során nem kettek 
el, darabonkénti tlz forintos 
áron kiárusltást csinéltak, 
Igy a raktár kiürOH, azóta 
megérkezt~ az új bálacso
magok. Ottjártamkor ls lega
lább nyolcan matattak a ru
hahaJmok közOtt. 

A bels6 ~fOlesek~ szerint 
nagyon jól megy még az 
Arany János utcában Oze
rnel6 bolt, melyet a Kiskun
félegyházi Primc5f kisszOvet· 
kezet tllemeHet Itt 8 külföldi 
ruhákat 380 forintos kil6n
kénti áron klnáljAk. emellett 
nagyker raktárakból új ruhák 
és lábbelik ls vWroIhatók, 
zömében 30-40 százalék· 
kal olcsóbb áron, mint 8 

többi ilDetben. Ezért van is 
forgalom, az Ozemeltet6n6 
elmondta, nincs oka pa. 
naszkodni havi forgalma fe
Kil van a negyeclmillión. Az 
Ozlel második éve múkOc/ik. 

Az EötYOs utcában - a 
ktsz szornszédságé.ban -
nyitott boltot a Kecskeméti 
Textiltiszt ltó Szövetkezet. A 
Ru-Ci 91nevezés szerint 
'l6gytisztftott, vasaH, válná
zott használt ruhákat és ej. 
póket k fnálnak, a százezer 
forintos árukészJetet he
tente frissftik. A minibolt for
galma 60-70 ezer forint kO
zött mozog havonta. 

A helyi Vörös október Tsz 
az Uzemeltet6je a vásár
csarnokban múkOdó r0n

gyos botInak. A szerz6dé. 
585 0ZIet láthatóan j61megy, 
most éppen 60 Iotrirttért 
zakó és 100 forintért kabét· 

vásárt tart. Kósa Sánd0m6 
a ruhahegyek között elme
séli, hogy kliensei f61eg a 
hetiplacokra beérkez6, zö
mében tanyán él6kb61 tevő
dik ki. A meglehet6sen ne· 
héz anyagi körOlmények 
közOtt teng6d6 emberek kö
rében óriási az érdeklődés 
az olcsó ruhafélék iránt, 
nem baj, ha viseltes is, ott
hon, munkára még jó. 

A Bem ulca Ozlelsor sar
kán második éve Ozemel a 
Holmi nevet visel6 magán
Oziet, ahol kizárólag cse
csem6 és gyermek használt 
holmikat, babakocsikat ad
nak-vesznek. A bolt zsúfol!
sága szerint erre az azIel
ágra is nagy a kereslet. 

A Mátyás téri KUN~P ház 
alatti l1zIetsorban évvégén 
nyIIott meg a Filléres bolt, 
melyet Velez Gy&yyné 
üzemeltet. Méterárukat, pa
mutat, blúzokat kinál ol
csón, emellett a I6városból 
szerzi be használt ruhane
múit. Elmondta, hogy bizo
mányi értékesftést nem vál
laI. Karnyújtásnyira innen, a 
Kossuth utcában a Mini-bi
zományiban Tamóczi La
josné is vesz-ad hasznáH 
szoknyákat, blúzokat, inge· 
ket. Természetesen emel
lett a bizományi termékskála 
minden portékája megtalál
ható itt, a legtObb a múszaki 
használt cikkekb61található. 

A körkép ezzel korántsem 
leltes. A M~H városi telepén 
is árucseréb61 származó im
port bála kilós értékesltését 
szokták időnként végezni. 
ÖriASi rá a kereslet. A pia
con, a Harangos téri hasz· 
náIt piacon egyaránt többen 
klnálnak szebb napokat 
meglátott használati cikke
ket, kOztíik ruhát is eladás
ra. A MA V székházban, a 
G6zon István múve/6dési 
házban is alkalmanként 
szoktak ruhavásárt rendez
ni. Na, és on vannak a 1en
gyelek, akik het~ óta a Parlo; 
áruház mellelti kisplacon 
délel6ttól sotétedésig va~ 
ságos bezárt tartanak. Kap
ható Itt minden, a sportcipó
tól az alsónadrágig. 

Nem nehéz meg;ósolni, 
ennek a _rongyos~ Ozletég
nak még hosszú ideig ko
moly sikere lesz. 

Horvllth Róbert 
Lapzárta után érkezett 

szertc:eszt6ségOnkbe egy 
panaszos levél, amelyben 
egy kisnyugdrjas olvasónk 
mega.Lá.ztaIásár61 számol 
be. Sérelmezl, hogy a Fa
ipari Szövetkezet E6tvOs ut· 
"'" _ hátrényos 
megkülönbOztetés érte tObb 
Izben, legutóbb - egy az 
OTP-bc5I érkezen csoport 
miatt - feIszóIltotta az ela
dO, hogy hagy}a abba 8 vá· 
sér1Ast, s jÖiOn máskor. le
velében azt kérdezi, megte
hetik-e ezt ~ és több vá
sá:rió társAvaJ, az 6 pénzOk 
nem ér annyit, mint más ki
választottaké? 

A Termelés és Ellétáslel
Ogyeleti Osztály válasza 
egyértelmú volt: Nem. Nyit
vatartási ld6n túl minden 
gazdtlIkodó szerv saját ha-
1ASk"-" megteheti. hogy 
egy-egy vállalat dolgozói 
CSOPOrtjAnak kíllOn vAsár
Iási lehetőséget ad, a hiva
talos nyitvatartas ideje alatt 
ezért nem záItlatja be a bCM
tol 

H. T. 



F elhívás 
A nemzeti ünnepeinket eló· 

készfI6 Szervezó Bizottság 
felkéri a véros lakosságát 
március 15-e kOzOs megün
neplésér •. 

- HNF Városi Bizottsága lakóházainkat diszlIsük nem
zeti szinu lobogóval. - MSZMP Városi Bizolt-

sága 
- MOF Városi Szervezete 

Az ünnepségre, kokárdával 
és virággal szereteltel várunk 
minden halasi gazdálkodó 
egységet, intézményt és ál· 
lampolgárt 16 órára a Sem
melweis térre a . HArom Ta
vasz· emlékműhöz. 
Kiskunhalas, 1989. febr. 28. 

4 . Szavalat : hany JAnos: 
Az. Onnepl program a ko.. 

vetkezO: 
16 6rakor: a .. Három Ta
vasz" emlékmOnéi : (Sem
melweis tér) 

Rendületlenül címu verset 
előadja Hatvani Zoltán eló
adómuvész. 

1. Toborz6 clmu tánc-össze
álfitás 
Vezeti: Doktor Lász/ó. 

2. Szavalat: a Szózatot aló
adja Hatvani Zoltán előadó
muvész. 

5. 17 órakor: a PetOfl szo
bornál az ünnepség részt
vevól - a hazaszeretetről 
szóló daJok hang}ai mellett 
- elhelyezik a megemléke
zés virágait. 

HNF Városi Bizottsága. Városi 
Tanács, MSZMP Városi BizoIts8. 
ga, KISZ Városi BizoItsá{pI, Városi 
útt6ro Eln6ksilQ, MtJnkás6rs8g, 
MHSZ V.4tosl &z0tts8gIJ, MOF Vá
rosi Szervezete. 

6. Himnusz közös elénekl6-... 
3. Megemlékezénk: Kérjük, középületeinket és 

llIegális szemétteIep Sportműsor 
(március 17-ig) 

Kézilabda 
Március 4., 8 .30 6ra, már

cius 5., 8 óra, ÁMK városi 
sportcsarnoka: . Horváth Ist
ván· meghlvásos női kézi· 
labda emlékverseny. 

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

Labdarugás 

Megyei I. osztály, I. forduló, 
március 5., 14.30 Ófa, varas. 
sportpálya: Klskunhalas-Kis
kunfélegyházi TK (előtte , 
12.30 órakO( Iflüságl rnéri<ó
zés). 

Március 9., t 4.30 Ófa, városi 
sportpálya: KIskunhalasi AC
SzÓfeg (előkészOleti mérk6-
zés). 

APRÓHIRDETÉS Szabadidősport 

Március 11 . és 12., 9 óra, Al
sóvárosi Általános Iskola tor
natenne: KOzuti igazgatósá
gok országos asztalitenisz baj
noksága. = 
DIáksport 

Március 4., 9 óta és március 
5., 8 óra, II. A8k6czi Ferenc 
Mg. Szakközépiskola: Diák
olimpia KOzéplskolás Területi 
Torna cIOnt6je. 

Március 11 ., 11 óra, Faze
kas Gá.boI' utcai Általános Is
kola edz6terme: városi serdülő 
tomászbajnokság negyedik 
lordul6ja. 

Március 11 ., 10 óra, TOrOk
erdő: városi és körzeti mezei 
Mó<>ajnokság. 

Március 16., 14 Ora~ ÁMK: 
aJapszintu kispályás labdatű
gás harmadik fOfdulóla, áHalA
nos iskolás fiuk részvételével. 

SAROKBA SZORíTVA 

Két érem egy oldala 
Volt egyszer két ikertestvflr, sJdk az őssze

téveszth6l6s6gig hasonIftottak egymásra. 
Fonnájuk, szInOk. I'I8f1YSáguk t6k6let8S8fl 
egyezett, csak egy valamiben t6rtelc el ew
mástól: ez az értékük volt Az egyiket ugy 
hlvták, hogy húszforintos, a mlsikat pedig 
Ugy, hogy ()tvendlflAros. E két testvlK szül6J, 
a magyar 65 a jtJgoszJáv gazdaság már évek 
óta ádáz harcot folytat egym4ssaJ az inflá
ciós V8iS8f'1yben. Egykoron a jugosz/Av lest
\/ér von a k8lend6, magyar tátsát lenézték az 
értékpIacon. Aztán fotrJun a kocka, ma már a 
magyar_.-n~_ 

nek csupán jeIkáPeS értéke van. Hogy lJssze 
ne lehessen dket téveszteni, S.ZÜIeHC az IJV 
végével ugy d6nt6ttek, egym6sra nem cse
rélhetdk, válthatók, hivatalos ósszehaSOnIf
tási árfoIyamuk ezentúl nem leszl 

EI is szomorodtak a testvérek, hogy mi 
lesz ezentúl veliJk. Igen ám, d6 újabban az 

618t és néhány élelmes keresked6 újra 
ósszehozta dket. T6rfént ugyanis az utóbt'Ji 
id6ben, hogy néhány nyugdljas panaszko
dott. hogy a boltban ~. UtAn vfB;szaka
pott aPr(JP6nZt otthon szMtolttJk tn6f1. Ekkor 
vették észre, hogy a hüszforlntoanak vissza
fizetett PInZ vaJ6jliban annak ikertesMre, .. 
rá msgsz6IaJásJg hasonlftó óIvend(náfos. 
Nem is lenne bBJ, ha (gy a v;sszakspott érték 
forintban nem csup6n negyvennyolc fillér 
lennel Feltételezve, hogy ezek az "setek 
~ VéI6tIen folytán tiKt60hettek meg, itt 
hfvom fel a keresk9delflm mlnclclt OIdaJM 
tTl6QforduIókat, fizetéskor /ori",., forintot 
adjanak. Ha kint netán a visszajM6 dlnádHt 
forintot adnak, nem olyan negy NJ, mert ez
zel a vásárló I6galább jobban }M, Hozzáte
$lem, Ilyen esetr6Ieddig még nem hajlottam. 

HorWfh R6berl 

Kulturális ajánlat (ma,eius 17-eig) 

FÁl(LVA FlLMsz/HHAz 

1ÜtCkrt13-6-én "órakor. L.o" Fr..:! 
(!I"I'GY_ '*'"*"), 6 ts 8 ~ T .... 
c:úbl1UII (NSZK) 

1 .... "lcn1<ar.~~ .. ........... e .. 8órakor:T~ 

(lTIIIQYar). 
lG-'34n 4, 8 6&8órakor: ~ 

~6k (MItI'lkaol 
, ..... 4, 8 _ 8 órakor: Akoc:I<.Wt Ilf. 

(,..ancIIoJ. 
l wn " O..ICOr. 80 t.JSÚr (ITIfVf. ), 8 

6!*w-A kOCUZ.III .... (fr""" 
' .... 11 ... 4, 8 k8lWakor' X program ,_. 

GOZQH ISTVAN 
MOVELOoESI KOZPOHT 

~Iu. WIl 15 órakor: Or_1ikus 
!i'IIZOhU 11-10 tWeseImek. 17 órakor: 
FI\IIktbIll • an. kIO.bbIIn. 20 0.-.0.: ...... 

...., 20 clnkor: 0iszIIó. 
704ft 156rakor: ~ lagIaIkOZQ 

" órakor: Forr" oi TC*Or KII.éI. It lJOtOg _ .IConclIr1" tkOCIIk 
'00*1 15 e: ... 1I01': 0r8metiIwI1MszO

ház.. 17 6rakor 817_ Idub. 20 ór-..:r. 

"""". 1, .... : 17 órakor: MagkIYOeOk kIubjII. 
20 órakor: DiIzkó. 

1Un 18 Otakor: !:!ettttorm Klub. It 
~ elóadbt~: Grabo
rIIS IllY" gy6gyszriaz. 

Kerékpáros 
halála 

Néhány éve történt, hogy any6-
som 53·as út melletti csalacti háta
ban ebédeltünk, amikor csattanas 
hallatszott. KirohanYa egy fiú f. 
kfldI az autó eI6tt a 1öIdOn. MinI be
vallotta, kBfékpáfjéval hajlott, 
ahogy 8 pl'ofiktóllátta. lehajton 'er 
jal, minden erejét beleadVa. tekerte 
8 pedélt. KOmen elfele~att felnéz
ni , Igy at út szélén parkoló autOoak 
rohant. Szerencsére, akkor al 
ijecllségen kívOl nagyobb baj nem 
lŐrIént, a IendUlatt6lIeIperdOII a ko
CSI tetejére, majd a motorf1áltet6n 
ét az Uttesten landolt. 

Az utóbbi időben megszaporod
tak • Y9fSe(1ykerékpáros fiatalok 
Halason, akik 8 tudományukat 8 
müúton gyakoroljék. A verseny1te
rékp6rozésnak két veszélye van: 
egyik. hogy 8 kormány SPeCiéIiS 61-
l6sa miatt meggOmyedve. a ~ 
len6USl minél jObbM ~ 
bOIYe ~ ezen 8 kerékp6ron, 
- magyarullehaj10tt fejel - . A mi
sik. hogy a verseny1ter~ 
nincs vilégrtas. Esténkénl pedig 
magam ls gyakorta IéIOm at uta
kon kiYilágltatlanul kerek.zó IlU..... 

Febfu8r 17"" kés6 d61utAn, s6-
léIed68kOr az 53-as Uton, a Mams 
Fl6rII utca 3 szám elOtt fUint 
csaba tizetHi éves fiataJember 
versenyre készúlve gyakorolt V8f
senybIcIklijén. A város lelé 1'IaI8d
va, egy honvédségi )érmUvel &16-
lOtI, majd v\sszelérve az ut jobb 0l
dal"'" neqy sebességgell'I8kitlaj
loti egy, az ut szélén szabtlyosan 
várak0Z6 IFA teherautónak. A liÜ1 
kÓrtI6.Zba sz"UIották, gerinC:SérO
l6sebe aZnlIC) 'Jel belehelt 

Nem telt et hérom nap, amikor 
ugyanitt egy lSkOIébB igye6tv6 kisfiU 
reggelI! forgalmas rnúút rnASHt ol· 
clalAra Igyel<ezve, lékUlvoIséQotl 
belOI kil6pelt !!I lJ 2744 rend
SZ.6mU skoda elé. A Hlltez6& da
eir_ az autó métereken 61 maga 
eI6tt.,.. _ gyereket $z8leuesént 

• III) NIt6n """" lASka tompHotta az 
0t6s wetM,Ig'f~,Pt -Irq
~ m6g aznap )\aZaengedI6tt. 
mert az Ijedtséger) klvOl más baja 

"""_. 
A kél eset tarotsága ls u, hogy 

_ tavaszIasra fordull i06VeI megn6 
az utakon .. lOrgaIOIT\, ~ 
!'odnak e.z Útt8StSn k6rlekd gyer
mek.ek, ez6fl ~ ti> 
kOZOU l'IgYetmeI igényei • kOZIeke--A_P"" 
dig azt ajénIOm, ne csak hajtsanak, 
Id6nklinl I'Iézzenel( ls lel, télsuk ér
leImetIen l\aWa legyen im6 p61da1 _.-

,...., 15 ÓfMor': KtZrnO.Net lOgIaIIO
dL 18Ófakot: Suxoi6glló~ 
zal ~ P ..... ~. a.d6: 

~ nyuglZik. !IZ ISti ÓfIWdlln fIgYeIIeIÓ 
""II. Szllluml.w: !IZ 6jl6l1Ain1 ~ 
1<11 . .. I ~ ........ 6gbDIOn 1*1. 
hM6. ~ ITIIteonIlj mM:IuI12·~ 
~4-1; ~ meg. AI8Y-.z kez· 
....~:ZO.'" 18Öf'a28j11fckor 

KaOtóE_. 
17 ... 15 o..kor. o..m.tQI)6Iszóhiz. 
17 Ófakot:8I7_1dub. MMM 15-nl-. 
.... UOr*. 20 Ófakot: Oiazkó . 

JURlHOVIT1I MIKLOS 
1.ÍTT0000ttÁZ 

'u.wo. 

IUn:lul Un 14 Óflkor: Szoms:z~ 
IQTCIO'I'Ip6n. 

MOVELOotSIKOZPQNT 
M'rclul ~ g 6fakor: PIkÓ Kupe.. 

N6i ~zlllbdl emIékverseny. 
.... 18 Ófllkor: SZiI6dY koto. ~ 

kOIa. l<iIkI.mIIU Ig6szaégOgyl hely:. 
... EIÓd; Or. l0v8cs Gyua.1gIzgató-

...., 14Ófakot: A ........ iglzl.w.
koot vel6bd6. 

.... 14.30 o..kor. P""'6n nIIradnI. 
~~. -10«0 a ÓfIII<OI . ~ KlnIII _. 10«0 15 orakgr: MIkl.-.COS kWIIY-

I*ly. A ~ S>:I~ ~. 
18.30 , .. kor: Mu$ZMy ÁgOOMOn feStÓrrU. 
'IMI: klMI1iB6nIIc rnegI'I)iI6jII. MtgnyiI. 
ill; Dr. """*Il Lajos akad6mik .... la 
ÓfakOl': VallUlOnéoe!i IWIb&dIgye1em. 
GrtgOri6n wt . 

11'" 8 ÓfIII<OI: NllNeckOzi Iskola
k~ 601 !1jO.íS6gI K&IIk~ 
~ KOrZ"'; dOntO. 15.30 Ófakot: 
Könyvr~ Irodalmi rejlvénymó_. 

1 .... 156rakcr: Hly6nmaradnl. Nz· 
~---.y 

11 .... 8 ÓfIkQf: JUmO:MII Kupa. K'zl· 
laDdII !omlo H . OSZdIYOI ~. 

1I*1'6Iz .... HELvOflstollU.Ue 
Y6n:1ul ...., 111 Ófü/ll , I l<lSIU.nIa
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MegfigYebIO ~: Mars ~ 

II H\RTÜKÖR II 
Klub uJvbelltgeknek. A Semmelweis KórháZ Szívbeteg Gon

dozója a Hazalisa Népfronl VárOSi biZottságbal köz6sen a szIv- és 
érrendszeri betegek részére kIUbOI kiván szervezni megeI6z", 
gyógykezelés és rehabilitáció céljából. ~ alakul0 találkozási mir
eius 17 ..... (péntelutn) 17 órakor l8I1)ik a HNF széldltzban. Eldz. 
tes érdeklOdés Dud4s PIJn6 egéSZSégneVeIÓn a kórtIáWan. T. 
!elon: 21-0111164 meI\é4OL 

••• 
Megyt;1 ~ny _ :renel.kol6ben. A Kisllunhalasi Állami 

ZeoeIskoIéban rende:rlék meg az V. Dfs:régos Nylregytlé.zi Zllneis
kOIai Zongoraverseny Bács-Kiskun magyal vélogalóját. A verseny
nek halasi dijazotljei is VOI\ak. A mésodik korcsoportbarl megOSZtOtt 
eIS6 helye:résl ért el Békefi ulla, a harmadik kotcsopoi1ban pedig 
második helyezett lett SZentPMeri Matild. Mroketten a haIaSi Z808-

Iskola nOvendékjei. 

• •• 
T6ra.t u AMK-ban. Muszé/y Apion leslÓlTlUvész kiéUilásé.r8 

készOI az Áhalénos MOveIódéSi KOZPOnI és a Kőolaj- és FOIdgézbá
nyászati Vállalat A 18r1a10l mátdus lIHn 18.30 órakor n)'ilja meg 
dr. Németh u;os mUvészetlörténésl., tans%ékvezet6 egyeIemi 1IJ-

"". ••• 
Autóv ...... A Terrnetési és Elál8slelügyeleti OSZWY értesiti a 

1akos5ágot, hogy vasémap, március 5-én aut6vásért rendez a vé-

""""". ••• 
A DÉMÁSZ kéri kedves fogy8SZl6il, hogy a hizak k8f1jében, az 

udvarokban l6vó lékai a ViIamOS csalIako:róvezelék alaU galyaz
zák le. Amennyiben ROkSégeS a vezeték k1189CSO'ésa - galyazas 
veszélytelen efvépzéséhez - jelezzék ali kIrende/tségOnk. (W
tyés Iér 2" leIefon: 21-944.) 

••• 
V6ro.1 K6nyvt.ér. Ismét ln1éVnényünkbe jOn a szegedi Antikvé· 

num mérclus 7-3-9-én. KOnyvet; adés·vélele 7-én 10-18 óráig. B
án 9-18 óráig, 9-én 8-12 óréig. 

••• 
A Halasi T6ke f6aHftt:es:rtcSte dr. Gszelmarwl Adám értesiti u 

éldaIdOdö oIvasókOzOnséget. hogy e Téb 8. számél: a k6nY'tII.éttMWl 
és valamennyi mUveI6dési, oktatási nélményben 30 Iorintos 8ron 
megvésaroIhaljék. A szám elme: lOSkUnhaIaS 1948 1IJvaszM és 

"' ..... 
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