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A Kft 
I. A városi tanács 1987. 

májusi döntése alapján a 
s6stói lakótelep szervezési 
és el6készltO munkái a be
fejezés el6tt állnak. Várha-
16an ezév második felében 
a lakólelkek kialakítása és 
értékesítése megkezd6dik. 
Ez a hír bizonyára érdeklO
dést vál t ki nem csak a lerü' 
let tulajdonosai, hanem az 
épitkezni szándékozók ré
szérOl is. 

A jelenlegi helyzetrOI , a 
következO hónapok várható 
munkáiról kérdeztük az ille. 
lékest: Horváth Ferencet, a 
Kiskunhalasi Lak6ingallan 
Kialakító és !:rtékesft6 Kft 
ügyvezető igazgatóját. 

- Hol lesznek a telkek? 
- Az. 53-as ut, a szovjet 

laktanya, a hadi út és a sós
tói csárda észak-nyugati 
határa által bezárt terüle
ten. Ez egy 33 hektáros te
rOlel. 

- Kiknek a tulajdonában 
van jelenleg ez a terület? 

- Közel 22 hektár a Kft 
tulajdonában van. A többi 
magántulajdon. A magántu
lajdonú terOletek nagy ré
sze kisajátílásra kerül. Ki
véve a lakásként használt 
meglévö ingatlanoknak azt 
a terülelét, ami a telekkiala
kltásokal nem akadályoz
za. 

- Mikorra várható a kisa
Játltás? 

- Az. els6 Otemben a terü· 
let közepe kerül kisajátítás· 
ra, Itt kezdjük meg az idén a 
parcellázást, és az ezzel 
jár6 közmuvek kiépltését. A 
többi terOlet mez6gazda
dgl muvelését nem zavar
juk. 

- Várható, hogya kisajá
IItás nem fog simán mennI? 

- Ez a klsaJétltésl Diem 
Jelenleg 24 magán földtulaj
donost érint. Ez az alku lét
rejöhet megegyezéssel és 

kisa}átitási határozattal. A 
kisajátítással a városi ta
nács a Bácsbert bizta meg. 
Ha a kisajátít6 és a tulajdo
nos nem tud megegyezni 
és kisajátflási határozatot 
kap, a blr6ságon lehet fel
lebbezni. Ha a tulajdonos 
kéri , a kisajátitási terOlet 
szomszédságában műve
lésre alkalmas csereterüle
tet ajánlunk fel. 

- Mekkorák lesznek a ki
sajátftandó telkek? 

- A családiházas lelkek 
minimum 700 négyzetmé
teresek lesznek. Ez majd
nem 200 négyszögöl. A 
láncházas, átriumházas és 
nyugdljasházas beépítés
hez a telkek a szabványos· 
nak megfelelO méretűek 
lesznek. 

- Milyen szerepet vállal 
ebben a folyamatban a Kft? 

- Mí a telekkialakítást és 
értékesítési vállaltuk. Per
sze a feladat ennél sokkal 
több, hiszen országos min
lalak6telepet szeretnénk 
megvaJ6sltaní. Ezért orszá
gos tervpályázatot hirdet
tunk, aminek egyik prod uk
tuma amellékelt lot6. A tel
jes közmúvesltésen túl, kia· 
lakítjuk a védO zöldöveze
tet, a dljazott és megvásá
rolI tervekel ingyen fogjuk a 
tulajdonosoknak átengedni. 
VáHaljuk az épltOanyag-ki
szolgálást, a gépkölcsőn
zésl és kivánság szerint a 
rész vagy teljes beépítésI. 

A tanács 
II. A város jelenlegi lelek

ellátásár61 kérdeztuk Sza· 
bados Jánost, a városi ta
nács műszaki osztályveze
lőjél. 

- Kiskunhajason, a Kert
városi ABC-vel szemben kl
alakitott családiházas ép r
lési lelkek közül még 30 te
lek eladatlan. A telkek viz
zel, villannyal, gázzal, 

nl( 

szennyvizcsatornévaJ van
nak ellátva. Nagyságuk 
többségében 400 négyzet
méter körüliek. Ez ügyben 
érdeklódni az OTP-nél le
het, az ár 650 forint négy
zetméterenként. 

EzenkivOI Kiskunhala· 
son a Radnóti utcában (az 
un. Beka-völgyben) alakí
tottunk ki telkekkel, elsO
sorban fiatal éprtkezők ré
szére. Ezt kedvezményes 
áron, 100 forintért négyzet
méterenként árulja a mu
szaki osztály. vrz és vii
lannyal van ellátva. To
vábbá az Eötvös u. 15., il
Ietve a 21., 23. sz. építési 
telek vásárolhat6 meg. Az. 
el6bbin egy lakás, az ut6b· 
bin 3-4 lakás építhet6 meg. 

- Garázsépítési igényr61 
is hallani a városban. 

- Valóban nagy az igény, 
fOleg a belvárosban és a 
Kertváros magas beépl
tésű területén. Ennek kielé
gltésére a belváros ban a 
Kossuth u. és a Bokányi D. 
u. sarkán megépOlt új lakó
ház belső területén mintegy 
40-50 garázs éplthet6. A 
Kertvárosban pedig a Don-
géri-csalorna közelében 
biztosrtunk lehetőséget. 
Ezeket a garázsokat vállal
kozási formában fogjuk 
megépíteni. Érdeklód6ket 
a műszaki osztály fogadja. 
Oöntően a környékbeliek 
jelentkezését várjuk, de 
nem kivánunk senkit kizár
nI. Az.onos feltétel esetén 
természetesen a környék
beliek el6nyt élveznek az 
elbrrálás során. Az. un. 
Schönleld udvarra komp
lett környezetrendezési ler
vOnk van, beleértve a ga
rázsokat is, de költségveté
sOnk még nincs. Igy költsé
gekr61 még nem tudok nyi
latkozni. 

-békésl-

Miről suttog a város? 
,.A teljö igazdgot elmondani 
kétréleképpen lehet: névtele
nül , "agy utólag." 

Thornas Sowell 

Hát nem egyszeru? Indul· 
junk CI a vasúttól a piactérig. 
Ha lehet persze inkognitóban. 
Az sem rossz. ha az ember nem 
keh fehÚnésl. fgy télvíz ide
jén. vegyen fel rövidgalyát. 
strandpapucsol. szalmakala
pot és hivatkozzék arra, hogy ó 
vidéki, és érdeklik a halasi fur
csaságok. esetleg a hírek. ami
ról az "istenadta" beszél. 

Ha nem is a leírtak alapján, 
de kissé átv1ihozva. igazi vi
déld kísérővel tellem a körutat 
az emlílett két pont között. 
Vasárnap. a nagymise és ebéd 
körüli órákban. Egy padon üló 
idős bácsi az első kliens. Elmé
lyülten olvllssa a Magyar Nem
zet tavaly novemberi számát. 

- Eza emdéfa. Ez igen. Tud· 
ják én megjártam a frontot. 
Sokat tudnék mesélni . Ilyen 
szervezet kell, mint azemdéfa. 
Azt mondják. már in vannak 

Halason is.. a szomszéd 
mondja. Vigyázni kell nagyon. 
kinek mit mondunk. Na jól 
van, menjenek maguk is szé· 
pen a dolgukra. 

- !::s mondja, frisscbb újsá· 
got nem szokott néha olvasni? 

- Ja . ez nem a mai? Jé.tény· 
leg. A szomszéd adta ... 

Akisbosnyákon körbevesz
nek a kofák. Mi is érdekelné 
óket jobban az üzletnél: 

- ... hát, hogy a mama jön. 
majd amikor kitavaszodik és 
e lkezdődik a zöldségszezon. 
Aztán néhányunknak megint 
arrébb kell menni pár méter· 

re'. 
- ... jön a zinnáció! Meg a 

nagyadó. Meg majd jönnek az 
adóellenórök - igaz. azok már 
vol tak itt .. 

Kossuth utcán a gyermekeit 
sétáltató házaspárt pillantok 
meg. Meg sem szólalnak . a 
férfi csak a fejét rázza. Pár mé
terről odébb vissza~ól: 

- a sóstói telekról hallok 
mostanában sokat. A munka-

társak bc~lik . !::n mondom 
nekik. hogy haszontalan dis
kurzus, mert a téma felett el
járt az idő ... mié, maga megir. 
ja? Majd jől fenéken billentik. 

Feketébe öltözött nénikék 
sietnek a misé ről , az ebédre te
ríteni. 

- Nem tudjuk kedves. Nem, 
mi nemigen pletykálódunk. 
Meg aztán más a szomszéd lá
nyáról. meg más az urakról be· 
szélni. Mert urak azok voltak 
és lesznek is. akárhogy is ala
kul az ország sorsa. Várjuk 
nagyon. hogya pápa eljöjjön 
és áldását adja ránk. Jó . jó. 
ami VÓI. az vót. csak a minden
napi kenyerünk legyen meg ... 

Néhány fiú beszélget a 
bisztró sarkán. A kabát jukra 
túzött jelvényektól alig lálom 
őke t. 

- Nem érdekel mit beszél· 
nek. A ePO-t kel1cne idehozni 
Halasra. Vagy engem érde· 
kelne a nulla megoldás is. (me
séli a viccet) Hangosan nevet· 

(FolyIIIIMIl nWsod,k oIdIIlon.) 

TÜND~REKTÜND~RIJAT~KA 
Az ÁMK izléses meghf

vója TONDERFARSANGRA 
invitál. Pontosabban Rlg6 
Béla TOndériskolájának ze
nés 6sbemutatójára, amely
nek zenéjét a "kalákás" Hu
zel/a Péter szerezte. MI is ez 
a tündériskola? A tündérIs
kolában hasonló dolgok t6r
ténnek, mint a valódiIskolá
ban, csak "tündér módra". 
Például tOndérellen6rz6be 
ezt Irja Manó tanár úr: "Tisz
telt Szül6! Gyermeke nem 
egy tOndér! Jobb, ha tudja. 
Gyüröttek a szárnyai, ki6n
tötte a hajnali harmatot, ve
rekszik a varázspálcával." 

A képeskönyv megeleve
nedett el6ttünk Pestafity An
talné rendezésében. Az el6-
adók, az ÁMK mintegy száz 
tanulója és j6pár tanára el
kápráztatták a közönséget 

szépen cseng6 énekflkkel, 
bájos tOndértáncukkal. 

A sportcsamok 1 OOO f6s 
közönsége méltán jutal
mazta vastapssal a tündéri 
jtfltékot. A kis "szfnészek" -

tOndérek, törpék, manók -
prémluma pedig egy hatal
mas "öt szintes" torta volt, 
amit szemmel láthatóan jó 
étvággyal fogyasztottak el. 

Kép és u6~: hrlncz Jlnos 



2. OLDAL 

A doktor már 
nem postás, 
csak gyógyít 
CUknem egy ..... )llenl meg 

lapunkban, .Polln ezu". dok· 
tof" timO irUunk. .melybeI1 •• 
ról litiUM hlrt, tIOgY virOlUnk
bIn lI9Y OtVOI hljnllonktnt ujat
~ hofd. A IMI. emkeny pon
ton trlnl,", az egtazMgOgyet, 
mert egy Igencsak lét.lÓ problt
mit ,Wt I l\IQykOz6nslg tIj. MI· 
..... IZ !Igy Jelent6sen hilmulatolt 
dr. SomogyvMI JMIof ettMn. 
Igy lÖtJbeI( k6!:ölt. TelevizlO ot!. 
AIIOldi Kronik. elmll nWlOI" Is 
foglalkozott az MetlII. A ~ 
nyeli; "Men tIIirtek egymastOl. 
mlmegy kjt Iibom 0IZt0ttÜ IZ 
II!IOtrektl. Voll Ikl III l!IOI'IItIa, 
ut Cllnil SZabId ldej6btn amit 
Iklt. Volt aid III rnondta,lIogyaz 
OI"IOsllekllllMyl, II OfYOsi hiv. 
!üt )nt" It. De '*" kj, Izim. 
biri volt oIyln né:l'M It, mtIY at.
t1nt tOkUl ti~ az, 
hl kul6n munkjvll saru t6bb 
.,wt 61 nem I be:te!Itk p6rtz" 
logIdJl ,I. HotIIH11 tIPnlt» 
tok blrtoUban.rI VOIIIm klYÍlt
ell, ml tortenI. cikk megjMntM 
611 eltelt ld6 ,IIIt, 

A ~ dr. Somogy
virI Jjno. k"'MgUetI ritlalko
",'-

- MI liltUntOnn.! ,dkk ~ 
-"., 

- SoIt.t v,t1ozolt II iItIem, 
mert • c .. 1«Iom1Tll1 k/lzMen kl
luzon ciii ""'U~, ujlakasbl k61· 
!lmünk. Slkerult btrtndeznilnk, 
is Igy 196ny.lnknek 16k'Ie\eHfl 
meglelII. Az. ujdgklllofdu' mir 
nem ulni1jLlk, de • lelesigem 
melltUlliu ~_ Ugyanis 
egy kllnnyebb ItIldllot kapot!, 
cit tObIn jn mit nem '1HZ" ..... 

- H,rlit, mlmrlnt m.tgI,.",.. 
,lJt /OIYtIt1 

- ~Sl nem toIytaIok 
" • J6Y6ben tem teM!zem, mitt 
• k6mtl munUrn nI;)'Ofllell;6t. 
Én az illIrnI uoIgIIelot Igyet:. 
lltn'I ltalisrnettl ....... It6lllI1óz 
lMrIen fUtnI. 
-"'iluoltMnou~MUf 

... -' - AmI az OtVO~ IM-
gllaUI UItti, megel'lHl .. azim. 
P*b'I tapwtattam. Y';ul I. az 
.ri ptObIémMuNl lObbMgeben 
!Mr \.IIIIIko:tak. vagy lIliIkOlIII 
fognak. Jelen piU_IDen kill6-
n6Iebb l_im nincseneit I 
munktll1lll az8f.lntm v6gezn~ 
Stgllenl azokon, Iklk lIT. ~Ilo
rulllBk. 

IllY legyen. JeIIn nelben 
azonban 16bbt6I vin IZO. EIIY 
emblr, .kl tÖrlntlllfl ~Ol, 
""" ,",stól dna I MglI .... 
h.1lIm tln II Mt. • mtgI m6d. "n, ulIY.t.ogy JOII.k I.nl. 

LMi6cztlIJtván 

Utca, utca ... 
Ha egy vílágutazó egyszer Ha· 

laSfa vetOdne. elsőként bizonyára 
az áldatlan úlviszonyokat jegyezné 
fel noteszába _ Pontos összeha
sonlitáSi adatok nélllQI (puszta 
szemrevételezés alapján is) kOny
nyen megáH8pltha!ó: a jól kiépflen 
utak lerén Kiskunhalas - az or
szág, a megye mb városainak 
rangsorában - nem .áll tul előkelő 
helyen. Aki nem hiSl:i el, az autóz
zon, vagy kerékpározzon végig a 
véros belterOletének szamlló Tot· 
buchin. Köztársaság, netán Szász 
Károly utcákon. Nem beszélve a 
perilériáról. a tengelytÖfó. sáros 
mellékutcák egy részérOl. Amelye
ket csupán szemlélOdés célJából a 
járatlan idegennek - vagyQrlOiz
lonsági okból-járművel nem taná
csos végigkOvetni. 

Jóllehet ma a város úljaínak 64 
százaléka szilárd btJr\(oIatu. ele 
mini annyi más esetben a stalJsz· 
lika ezilttal is CSaIÓS. Nem tunteli 
lel például, hogy ebbOl az arányb61 
hátly km-es szakasz járható jól, ke
vésbé jOl. vagy rossrul. Az sem hi
nlk kl belOle, milyen széles úlbtJr
kolanól szitmit egy-egy utca luépl· 
tettnek. FéIO. az utóbbi években
a lakossági allciók révén - kialakl
ton 2-3 méteres (Jószerével kerék· 
p8ni1nak mlOÓSlthetO) "utacskák' 
is a statisztikát gazdagítják. 

T errnészetesen nem meheliink 
el az eredmények mellen sem. Ta· 
Mesi, Illetve köZponti er6lorrások· 
bÓI- az eImulI másfél évtizedben
e téren - hérom jelentOsebb beru· 
házás ls megvalósull a városban. 
1976-ban éladtak az 53-as fOút vé
rosi szakaszát, a 80-as éve!< kO· 
zepén megujult a KOSSUlh utca, és 
pár éve OrűlhelQnk a közúti feluljá· 
rOnak. Kár, hogy az imént emlitett 
iétesltmények tervezéséoél az ille· 
tékesek nem vettek figyelembe jó. 
néhány objekUv szemponlot Töb-

Tabán 

bek köZOft . Halas varosl mivoltál, a 
váthatÓ8fl nOvekvó közúti lorgal
mat stb. MáskulOnben nem fordul
hatott vona elO. hogy a 16utat jtlrda 
nélkül, helyenként nyitOIt ároldlal. 
mindössza kétsávosra épitsék (a 
négy sávlloz 1,4 m hiányzik). s ez 
utóbbi a KOSSUTh utaJra is vonalko
l:lk. Mi tagadés, nem éppen épUie
les tátvény a Ieluljáró horrIoIIl)ój 
készult töl1áse sem, mery esetle· 
gos hó1uvásaival a környék lakó
ép(ileleine!< az átlagát is veszé-
l~ezteThetL 

Somogyi Antal. a varoSi tanács 
elnOllhetyettese: 

- Az. útépités - belathatóan -
nem csupán elhatéfoz" kéfdése, 
nagyon je!entós anyagi vonzatal 
vannak. Különösen elraga a véros· 
kOZpontban, ahol a kOzmwek 
esetleges élhelyezését, a csapa
dékviz~torna elkészllését is 
bele kell kalkulétnl a munkAtatok
ba. Példaképp emUtem: nemrég 
CSInáltanunk kOltségvetést 8 KOZ· 
társaság ulca korszerilsltéséfe, s 
nem kevesebb. mint T4 millióra rUg 
az összeg amit a tanács a mostatll 
szonló pérUugyi hefy.Zetében nem 
vAllathat. Vagy rég6la gondol je
leni 8 Szész Karoty utca lelUJitasá· 
n8k elhuzOdása is. MIVel ezuttal 
KM-útról V8n SZÓ (nem tanácsi ke-
zeléslll. a r'valót központJ lorrás
ból kellene biztosi tani TObOszOri 
sürgetésOnk eltenéfe, az Illetéke
sek csak részmegoldásokat ja'/a· 
solnal<. Az &gyik a mostani iJtfelú
letre réterllenének egy fedő asz
faltréleget. amit t8fmészetesen 
nem fogadhatunk el, A mésik: ki· 
épilenék az utal, ha a közmweket, 
a csatornázést ml rendeznénk, de 
hét miből? E rövid kérdés - sajnos 
- Altalában is vonatkozik az iJtberu· 
házásokr8. Egyenlőre a tanács az 
ilyen céIotua forditható szerény ke
retét (hozzátéve az T, , milliós me-

\ 

j j 
Interjut készitettünk Bodor Miklóssal, de a rádió 

"Napközben" elm ü mOsora "leI6tte" a poént. igy hát 
Interjú helyett ezt a grafikát közöljük, mert a rádió ezt 
nem közvetíthette. 

Miről suttog a város? 
(FoIyrards 11= ~/S" oIdalr61.J 

nek. A romák. Tudod öreg? 
Ott laknak a szomszfdban Jaj 
nem volna itt akkora baj. A 
rendőrség meg balhtzik ha 
nagyobb a zene adidzsiben . 
Azt mondják lassan belArnak 
minden diszkót. 

- Te ligyelj . (érkezik hoz
lAnk egy fiotallány) tényleg a 
rádiótól vagytok? 

- Nem, nem . A H alasi h f r
háttér munkatársai vagyunk. 

- Ja . aha . Az ilyen bfemes 
párt ugye ... no akkó sziasztok! 

N énike 5ZIItyorral . Gondüző 
kutyája pillanatok alall a nya
kunkban van. 

- __ .hát meszetet , én azt hal· 
lottam az uramtól , mert az vas
utas ugye, hogy iti elloptak Ya
lami sok mcszctet. 

- I gen. Mi - micsodát? 
_ A bar:1tn6m is hallana. 

H át meszetc t ... Komo lyl!.n 
mondom. Na jól van , gyere 

kuty us. 
Es végre az úr. Öltöny. za

kO. nyakkendó, esernyO. K ö
rülnéz, a fiJl emhez hajol. úgy 
mondja: 

- Oké, én mondok n~hány 
dolgot, de iiljűnk be egy 
prcsszóba, ugyanis engem fi · 
gyelnek. 

- I)rcsszó, k~t kóla . Neki sör 
vodkával. H osszasan kortyol , 
mélyen a szemembe néz, majd 
komótosan kifújja az orrát. 

- Bcsz~lnek ill kérem taná
csi ügyekrOl ugye. Pártűgyek. 
ről ugye. Vezetők félrelépései
ről. Persze anyagi félrelépés
ről . Mondják , itt Halason 
nagyon kemény az összetartás. 
Egyike védi a másikat. ~n 
éppen tegnap jelentettem fel 
két illetőt. H ogyne, persze, 
nfvtelenűl, de mellékeh em do
kumentumokat is. A kibonta
kozás itt, heteken belül megin
dul. Úgy hallom, néhányan 

összerogtak bilonyos gazda
~gi bíincselekmények re lder!
tésére. A rcndörséget lefog
lalja a sok betörés. (kOzben 
kér még egy kört) Beszétge
tilnk mfg egy félórét a semm it
mondó konkrétumokról. Az
tán úriember módjára fe láll , 
hosszasan búcsúzkodik, nem 
fizet és elmegy_ 

A buszmegállóban. ahogy a 
kérdést feltCS7.cm, kiüriil a vá
róterem. 

- A fenét , nem szabad mon
dani semmit. I smerem mind a 
kettőt. Az egyik nyom inger. -
hallom a kőzépkorú kapucnis 
férfit odakintről. Sohase lát
tuk. 

H áromszor . háromfélekép
pen próbálom irásba önteni az 
anyagot, nem sikerül. Nem ta 
lálom az igazi poént a riportok
ban. Aztán vfletlen (l1 megle
lem ezt a Thomas Showell idf
utet. Nos, ha csak Igy nem ... 

-flyl-l6 

Ha még egyszer 
végig megyek rajta 

gyei oéIlámogatást) IeIemészti e 
magánerós úlépitések segltése 

Somogyi Anlal elmondta még, 
hogy a lakossági al<ci6k révén 
magvalóslton beruházások kOtlsé
geinek mintegy 60-80 százalékat 
a városi tanács teljeSitL Ennek el
lenére a portánkér1ti (kb. 10 ezer 
forint) egyéni ho.zzéjárulés mérté-
két a közeljövőben nem kivánják 
válloztatni Továbbá, határozal 
szOlaten arról, hogy még az idén
jobbára a korábbi igér1ye!< sorolása 
alapján - mely utcák kaphatnak 
Sliléfd btJrkolatol. E.zek szerint: a 
Futó, a Rezeda, a Szondi, a CSIP. 
ke, a Tambura. a Zrinyi ésa Vörös· 
marty utcák válnak - beláthat6 
idOn belul- könnyebben JárhatÓYá. 

Arra a megjegyzésre, hogy a ré-
szint magánerőből készÜlt utak 
(mivel keskeoyek, szegély nélkOli· 
ek, nincs stabit alapjuk. csatorné
zésuk) nem felelne!< meg a m81 kor 
követelménYeinek, s gátja! lehet
nek egy későbbi id6szall átfogO vé· 
rostejlesztésének. a tanácseWlk
helyettes a következőkel mondta 

- Annak ideJén, amikor a !olya· 
matot elindilottuk, méflegelnünk 
kellett. Kevesebb és jó lnIn6:ségüt, 
vagy több, de gyengébb kivilelü 
utal ápltsQnk? A megkérdezettek 
zöme az utóbbi változaIra szava· 
l:Ott. Az indoklás kézenfekvó: amíg 
egyes utcákban a sár mian - gon. 
dot jelent a napi közlekedés. a til
zeló hazaszállitása. vagy nem tud 
bemen", a mentó, addig minden· 
képpen a mennyiséget szilkséges 
eJótétbe helyezni. E lakossági nyo· 
másnak - a jelen helyzetben - még 
akkor is engedni ketl, ha elekne!< 
az épltményeknek a látványa - bi 
zonyos szempontból - alatta ma· 
rad egy sokak által odealizátl, a;ov6 
Kiskunhalasa jOVendO városképé· 
.".. 

Kovács Pál 

Megalakult 
az MDF megyei 
érdekvédelmi 

csoportja 
Lakil........ ,!IfIg. ~lul , .... 

meogtarlOltlo ..... ".., UI6MI: III MOf" ~ 
gye! .u:lek.idekl~ c.sopcwtJa. rnety • 
k'-kunn.I .. 1 megyegy(llft megbl. 
zá.-~ kezdi. meg munk'l't. 
TevtUny .. _rin I hIIYI ~ 
1e1m61 m(Jk6d6 "dekWóllml mu ..... 
~ok ~ ...... , • hIIYI kl/z
~ .. ,Iimuzt<ody •• Ur ....,..._ 
otidelmel blztoIllIni • hltllml vllu. 
tIHek. • lelYilá .... t ~ •• nvll
dnv.1ó jogHn"" " III elik""'n 
poIl'l .... dÖnI .... k ellen. A meg~y6-
.... n 'örl"" kJellunh.lul bltelen'" 
allpl'n klZdemtnyeuűk - Só .. ó ny ... 
;aU r •• ltn -. mln1."'kólelep t~'" 
1001'0" kluJ"II" nyUdnoss4li ... 
ti ...... t Sz(ikMge'''''' ,.rtJuk, hogy 
m"'c.lu • • ~n 6uzehouuk ügyeink 
megtlirgyl"lá" azt • uO .... 130 illlm-
poIgM1, kOltOk 50 ld6IO kJsnyugcllju, 
I0Il ............. Ni, rnegflhI~1 bizto. 
. 116 fÖldjtl. 1iMI1. IkIeIm6t .kll'jMl II-
mtt, • kOHrdel<n hlvalkozv. eI._l 

Er ... tUn6IO "'gy.li ... megh f'ljuk 
mI/d. vlkosi 1Inkf;". KUNEP~. 
*<eMft. v."'mlnt • ujt6, TV, tidl6 
mu ..... tIirIIlt. 

Az MOF vinlll szerveze1 •• Klellun
hl"'. Pf. t31evt1c1 ...... vir\ll III ......... 
poipItuI ..... I.kl'l .. ~ 
..... bIjeIIntO ........... ,cI ......... ,. ""'" 

KDNÉI' 
köZlemény 

Az elmúlt év november 18·án a 
sósl6lIakOtelepre meghirdeten or
s~égos tervpélyázatra 24 pály8ml.i 
érkezett a KUNÉN\8z. A pálya· 
miNek elblrálásában résztvenek: 
az épltésOgyf, környezetvédelmi 
mlniszlériom képvIsaIól, a megyei 
és városi tanács szakemberei, az 
OMFB, MÉSZ. MUT, ÉTE épIté
szeI. 1989. mérclus 21"" 11 Ófa
kor a HNF székházéban (Kossuth 
utca 29) a :zsOri ünnepélyes ered
ménytIIrdalé$ére kerül SOf. A pA
lyamúYek a hetyszlnen kerOlnak ki
áltításra_ Aldéttltast éPriIia 3-ig te
kWlthetik meg az érdeICIOd6k. Már· 
cius 31'" t4 ÓfakO!' a helyszínen 
Kapsza MiIIi:)S épitész, a Magyar 
Épit6művésl:ek S.Z.OVetSégéneI 
kéPYiSelÓje eIÓadáSt tart a pétye_. 

1989. MÁRCIUS 17. 

A cenzúrázott válaszol 
Nem értem F6ö. Ups' A 

. cenzor" vélaszol ClmU 1989 
mátClUS 3-1 CIkkében magdor
lIé1t. mert véleménye szennl a 
Magyar Demokrata FÓftlm leb-
rua;: 18~1 m&g:-lésén KISVá
rosi I'lyIlva és rendszer
log~ c. &Ióa somban a Ha
taSl Tukört témadtam. vádoliam, 
a sajtómunkét pedig hazugnak 
neveztem stb, 

Moodanrvalómatlgy értelmez
le: "Iéoyege lapunk birátal. 
voll" Ha van kardinAlIS kérdés. 
akkor el: az 6rtfllme~és a kardl
néhs tévedés Ugy Iatszik, tIOQy 
hiéba hangsutyoztam: elsOsOr
ban nem az uJSáglrók és a társa· 
dalml munkások tevél!:enysége 
éreleket. hanem .,a hanérben 
megiévó. cenzon slétuszban is 
m(j~0d6 kiSVárosi - lévolabbfól 
megyo! sltl, -10ként pári és tana
esi. nemntkán. Or"l/eIOIt elit meg
I'lyIlvánulásalt ,wekaztem figy. 
lemmel k lsérfll 

FOIdI l.;!.J08 hoZzésl:ólása mát 
iQY il hatolt egy-kél gondolatsor 
kiragadásával eHeodte. s SZInte 
semnvsnek nYllvánltona elóaclá
som (s a haIaSi 15 pont. vagy a 
megYeI 8 POfI!) valódi tartalmét. 
$ejffielóen távolabbról azt a cét1 
tl1zte lu, hogy egy MOF·tagoI 
véare korno/YIalannak, lelkésZu
teú8nnek mutathat be Igyeke
zen tel;&8ltet'll kUlcletését meg. 
védte a mundér b&esutetél 

MIVel a ter)edellnl korllitok 
nagyon szoritanak, ezért SZInte 
aondoIat,etesen vélasl:oIok az 
rr6sra. Teszem mindezl abban a 
tudatban, hogy február 18-i elO
adásom érdeml VltáJét csak an-
nak esetleges kö.zzi!tlétete utén 
tartom elkapzell'lelónek 

Miért esak a ma/eius 3-i vé
laszcikkben tudósltoll(?!) a Ha
lasi Tükór a helyi hatatom-hetvl 
társadalom témakörrel toglal
kOZó MOF-gyÚlésr6l? A s~er
keutóséQet idÓOen meghívtuk, 

Hozzész6lásom clme helye
san: KIsvérasI nyllvénosság és 
rendszef10gsllQ (és nem rend
szerfollsllg). bir ez utóbbj sam 
lenne rossz elmvatasztás. ha .n. """""'" ""', """" ,. hérfo/lja. vannak FNdllrÁsának . 
Azén sem énem Ól, mert szeme
lYeMn adtam oda • kéziratai_ 
tobbek közÖlt azzal a m&g/89Y
ressel. hogy nem célszenl re· 
sze!<et önlIényEtserl klragadfll 
egy összaluggCi s:wvegb6t 

Azt 11)8, hóQya _megközehtés 
és az elemz" Inkább politikai. 
~ tudorninyos, szakmai 
f8l1egu volt" NézőPonI kérdése 
Bár !"I'9itélésern SZ!!,lflt a _poli
tikai", _ll.Idomanyos és .szak
maJ- klfel8l:ésak, kategOflék, ~
teIVa elern.z6sa!o; agy igényes 
~tmenelben nem Zárhat· 
ják kl egymást. sót 

A Halasi TOkörben éttalam tel
fedezett lva~1 ujs8girAs és va-
16sáoébrlWllllS csiréir61- haJ' 
lendO vagyok beszémolfll. eiTÓI 
lebruár IlI·án - minI ahogy azt 
mások megértenék - az i06 rö' 
Vldséoe mlan nem szólhanam. 

Orúlok., hogy két évvel a tOr
ténle!< ulán végre olvashanunk 
valamit a szorl\esztóváltésról, 

Ismét Jélreérten a szenó: ér1 egy 
l8lenségról. egy módszerröl be
széllem. A történetet én nem igy 
lSrT\eI'em Ezzel kapcsolatban 
azonban Ku/aSi Ferencet is meg 
keh s.z6taltallli, 

.MI hát az lQazság. vagy tan 
nem hiteles a történész forrá· 
sa?" - teszi fel a kérdést VI1apatt· 
nerern a városvel:etOk harcával 
ás a Kisgazdapárt elnöIo:ér1e!< tár· 
gyalásaival kapcsolatban, Ha a 
FÖldi állal ~kérdezett énnlel' 
tek (Nagy Szeder István/IS meg
kérdeZle??) ma mar mlnderrót 
nem tudnak semmit, akkor bizto
san nekem hazudlak az adat· 
kOzJók. Eztlettételezhetném. ha 
nem ismerném a tényeket és az 
inlorrnéciól adó embereket. Itt az 
ideje a szembesltésnek 

A s.zerkesztóbizonság .V8l:e
tó,e "sértó vádnak" lnlnósítl 
.sommás itéletemet~. mlszennt 
a HalaSi TukOr .nem 'il.az.an 
ÓSllnle nem igaZán valóság' 
hü ... Ö ezt így Élflelmel:J: ~Ma
gyarén nem tesz mást. InIn! part
érdekbót hazudik, vagy téhgaz
ságokal mond'. Ez magyarán 
nem Igy van a szövegben, ezt a 
beállitast VIsszautasitom 
Egyébkér1t is ugy gor:doIom. 
hogya _nem lQ8Záoi ószmte
nem egyen16 jelentésű a _hazug· 
lIal- Csodálkozom: ennyi ir6stu· 
óól-szekesztói tapasztalat blrfo. 
kában hogyan lehet a fogalma· 
kat ugy összetéveszteni? 

A monolit oártérdekról és a lap 
MSZMP felúgyelelér6J: rem&
tem, hooy a pvó eseménye. 
rnegcátofták Atlltásomat. 

.' .. a Halasi TúkrOl az oIvas6-
nak Irjuk, s nem az MSZMP első 
lilkárának, vagy netru-t az MOF 
I'IeIyI kápviselőlnek. " Kar, hogy 
az vjség szerl\esztósége az em· 
liten személyeket kirekeszlette 
az oIvaOOk taborából. 
•. a vásárló alkalmanként 5 

torinltévalvoksol , s nekunk en· 
néllÖbb bizonYQssá:9 nem kell." 
Hét ez elég szomoru. E.z a kissé 
Onhln magatartás is nOveII ra
IOfmhllellen~met. P8fSze 
amig csak ~y IIVen tapvan a vá
rosban. addig a jó szlflvonalal.
tetóen valóban eIéOSéOeS bizo
nyossag lehet az 51'"1-08 vokso
lás a Szerl\aszt6ség vazeló!éo.-

""" KedVes Cen.zOfom! Mull éVi -
páttét1ekezletet mege16.z6 .... ve
l:éf1ó Clkked után bevallom, hogy 
nem ezt vártam. Február 18-an 
én nem kizárólag Neked beszél· 
tam, s loIIébbra IS nooluen ér· 
tem meg dtlhOs szerkesztői sze
repj,iltszasodat 

·,.Vagy nem is vetilnk ak., be
szélni. csak rólunk? .... kéfdel:ed 
Veletek l', rólunk. de nem a ha
talmi áUásbóI diktált, meghu
nyászkodásra, hazugságra, on
gyengllésre kéoyszerilÓleftéte
lek mel~n. 

Kiprovoká" Iroményom vé
lIéra értem, A kérdés azonban 
lovábbfa IS megválaszolatlan' 
meddig kell várnunk. hogy a té
nyekkel, a valódi mulnal és a Je
IenM mlf'ldenkl szembenéz
zen? MI kellj'lhhol? 

O. Kovács Józsel 

tn.., .... O. Kovk l JOuelet. Alt ezl<lInem. hl 6 II ~rt"" ek.,
kQZl6Mgünkl'l. TellI .... loglku.n.k tlt1om, hCJ9Y hl .,Iekll t'mlClnek, 
Ikkor IZ ridII<IZIk. O. Ko"*,- József MÓldiNban nem elllÓlOtbln. ko<
""nyl, IZ MSZMP"", h.nem Ia9unk SHfI<IIZIHI gy"' ..... W bi •• "" Igy 
..... Ü<\k voll k6lllllMgOnk v"-ezol .. 1. 
c.n~UotInIIc tr.rI megil, hoIoIl csuP'<> ... óI v .... ezó, hogy ~ 

fili< lIIon rMl.M' IdezM fÖldll..lfGll,.......,ek tink von.'~.k. Az egy. 
bIkII "'" ..... kJl ttlnt. TIIjeI eI6IdiNfIIk k6ZIHe 1Z,...1 .. lem nemez~ 
\14111. O;O/nI • ~vll6Ngh(l""' NIZ.., • ezóbln forgó gyúlotsen IObben 
il 1Z6/tIIc negYOtI lonIol doI9októl, Igy ClUpM egy eI6IcIi.' teljes lerjI
deIembIn klrlgldnl _ nem 11'11 yotn. 19IZ~. MInde!: klldJlnl pedig _ 
technik" okokból -1IhIt1l1ln. U9yanclllk ..mnlkll okok mI.tI lIOZOIIUk 
.....clul3-tn. tltlrui. ' ...... IIIIIIOglOltlkkll kIopc.IoI.alOl refle_1ót. mert 
.... gondolom IZ .-. koriilM IIflgyelmét ..... Ia9unk ''1Il0l c .... ktthItIn
k_ jelenik meg •• III ......... yI k0vll6ln m.itclu. 3. voll 1111'116 ~ .... 
SlI_ MIIntmondMollII il leItIdeZnI riIIk I vMllZclkkben. KeItót 

Mniitek: iIhIt ...... hogy • • nemlglZ'" 6szIrq. _egyenl6 1 ..IiIZU!l" 
gel., de leveli ~ "hI1IIml "lisból dilcWl, meghuny.SJ:k~Sf" tt. 
WV ..... ~.,-gl .... k""szwltó ............ t6I" blu:oiI. lIhel.l>ogy 
fOkllLlfos ""'1 joI-"''''''' ~? A"",",: ... pjrttfdekbOl hlzudik~ 
kIttIelI vlIlZlUII.11jL ~'" htt ~, koilszw i. ugy.nIZIlrJa, 
ptldlkol. ,...,1 rft.zben, " • ~_ort It6tvIZbln II mük6d6 kIs.íro" f6. """ "*' .. tlnkol, ...... ltllrin ÓnjeI6It -'It" - t6bbsz6r6lln 6suIIett ml
nóeU"'bIn ls. 

Ezzel UembIn 1IOhI . ..... mllyen v~iró c.lkkll '*ri ullal!ol' 
lunk rilllZl pu~'" IZM. mert Wrmlféle tnIeQt Mrt. KlPlunk I. Iztrt IZ 
trdIkellli<tól., nem I9Yszw, - _II lehi!., hogy I .............. de mOgte ugy w-t"' ...... hogy """ III utóbbi "-ben 1. llll1óazn11ók voItIk III igazi "JNg. 
l ••• Cll . .. . 
~ Ottortntol oI •• IÓI.oIcs, tg.enl. nagyon .... yegn dolog. Egy "/út-

nek ....-ne .... III' 1ont0l, hogy megjelenjen, hanem III le, hogy ot.nNI\. 
... k""6 1II00000n OllZlfOgg, lQylk II megy I mUlk MlkilL A .......... O. 
KOVKe Jálsef , 1'IItn. ml hlWnknak toortll, hogy puutlion egy "fiág ..... . 
dorOlbln. L.lgyen IObb! Kin mullk? 
Y~ lI~ellnel~, hlA.., llpunkon bO ..... VIII ~ 

lfI'enlveIó. K" .... 1ZOflbIn, hogy vNml .... konknltabbln blritjon. hl .... 
ILI • ........ yo. hogy j6w6 megUlo/jIo III MSZMP lI'IOgyeIIIik6I szóló iII~ 
IM c.uk Ikkor vllólulhll""'ll, hl megtudjuk, hogy miko<, hegyln ....... 
nyoallll • multban III .1eI!lgytIII'I. Ogyllflls IZ1IfInlil .... 1Iyen ló Ideje nInCI. 
Eg~ UOfOIIbtn hlmI bizony nem lInOW hlbveló.. 

&Z.I Qpc.eoII'ibIn ....... c.uk ezt vlfYOk ~ mOndInI, hogy 
nem.-.jtunk mul •. ~: tlvery no~1 n~ 
egy lIIMkoaól III MOf ..."...1I66IwI. ~ ~ 
MgOnk \IUeI6fe I ~ id6ben ott volt, III MOf" kjPVIMI6I -"-'* 
lotIeto: OttOnnI. Az ~ lIrtCWk pefIH, hogy k" nIP i't'IÜM 19Y ~ ---"T1aWInII: HImOrl ZDNtn • ...... TiIII6r lI'II6S uerkIsz16to. 
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Megválto.zott az első titkár Két szál virág a NEB-nek 
szerepe IS 

Három hónap leli el a városi pilrlértekezlel 6Ia, 
ahol Szabó Károlyt, Kiskunhalas akkorllanácsel
nökét a pártbizottság alsó tltkárának valasztották. 
Az eiieIt idó az orszég belpohtlkájáb, ~ l új meg ú, 
változAsokat hozott, iS ezef( kihatoltak a város éle
tére is. Nemrég6fl zajlott a moziban a MDF me
gyegyulése. ahol a halasi csoport 15 JX)nlos állás
foglal asI ismertetett azzal, hogy 30 napos határi
dóvel választ kérnek rá a város v9zetőltöl. Meg
kérdeztük a pértbizottság elsó titkárát, ml a lIéle
menye az ot! elhangzottakr61. hogyan akarják 
megválaszolm. 

- Tudol< róla, csak éppen mélg sem kaptam 
meg Nem tudom, mikort61 számU a 30 nap. Bi
zom benne. nogy Irásban is eljut majd hozzám. 
Amire igy. a hallottak alapján emlékezem, azok 
elég általános meglogalmazások Bizonyos tÖf
vénylelenségre ulahak megnevezés nélkül. Ne
héz vele VelaimIlS kezdeni. EgyébIIént az MSZMP 
egyetlen dokumentumában SIncs benne, hogy a 
kOfrupc:i6Itámogatná Ilyen értelemben ml bárlo
vel hajlandóak vagyunk együn harcolni a korrup
ció ellen_ A közelmúltban a k6rMzban voltam egy 
szabadpártnapon, ahol mu'ld klClefult , az MDF né
hány helyi képviselője IS }elen volt . ott konkrét igé
retet kaptam, hOgytájékoztatnak, ki a helyi szerve
zet Illetékese, akrvel a kapcsolatol fel lehet venni. 
Mal naPIQ nem tenék meg . Szeretném hangsú
lyozni, hogy én személy szerint bárkivei hajlandó 
vagyok záros hatándón belúltaJáJkozni, tárgyalni . 
aki szervezeteI képvisel. Visszatérve az MDF 
ülésre, a véleményemet ott IS elmondiam: konkrét 
választ. csak konkrét kérdésre lehet adni, Az álla
lánosságok mn'ldlg megtéveszt6ek. Egy hatalmon 
lévő szervezetet fenyegethet olyan veszély, hogy 
befurakodnak a soraiba karrieristák, akik számuk
hoz képest sokszoros kárt okozhatnak. Az ellen
zékieket meg olyan veszély fenyegell , - ha teljes a 
nyilvánosság - hogy felléphetnek közöttük hordó
sz6nokokis 

- EZM If fórumon is felmenJ/tek 8 k~eJmúlt 

eseményeit érmtve 8 Simon-Szabó /ábor kózlI el
lenté/ek, de a várost IS fog /a /koz/81/a ez a kérdés 
Számon lanfB·e az ellenfeleit, hogy kik, hogysn 
szavazt8k? 

- Ezl a témát a pártérte!<ezleten IS felvetenék a 
jelölést elókészlló btzonság részéről , s valahogy 
ugy fogaJmazotak, hogy ebben mllldketten hibá
sak vagyunk. ~n akkOf IS , most is krkérem magam
nak ezt a meglogalmazásl azon oknál fogva, hogy 
ezt az egész probIémakÖr1 táfQyszenien senki 
sem VIzsgálta. kulönbOző sunogásra, mendemon
dára hIvatkozni ped'g lelelőtlenség 

- Tudomásom szennt a jeIóIést el6készít6 br· 
zottság a pánblzoltságló/ k8pott megbízást, es 8 
megkérdezett pántsgok vélem9ny8t tolmácsolta. 

- Ez nem volt ob,ektiv Vizsgálat Ma pedIg telte
sen idejét múlta, és nem látom be, hogy ez ma fog· 
lafkoztatna valakit . Az ellenfeleket nem számolom. 
azt meg pláne nem. hogy ki hova szavazott, Ez le
hetetlen és céltalan IS. Magam IS hallottam arról, 
hogy van . fekete lisla" azok neveivel, akik majd 
meg fognak bünhódni. de én ezt nem láttam, nem 
Irtam, nem olvasiam. Van viszont egyaggodal· 
mam. hogy olyarlOk ter,eszhk ezt önmagukról, 
akiknek valami vaj van a fülOk mögött , és úgy gon
dolják, ha emiatt valami problémájuk adódik, azt 
prakhkusabb lesz a . fekete IiSlára" lognL 

- Tud-e róla, hogy azt beszé/Ik a városban, léte
ZIk egy asztaltársaság, ahol eldólnek a Várospollt;
kal kérdések ? Mi err6Ia veleménye? 

- Erre csak azt tudom válaszol",. nevezzék 
meg, hátha be tudnék fUtrw. vagy legalább taná
csokal tudnék kérni ettől az asztaltársasagl6t. 

- Nem lehet, hogy - lIrrnnl az eIdbb a fekete "sta 
kapcsSn emlflette - flt tS egyese/c magukról furde
tIkezt? 

- Ha a satát barátJ kOrOmet végig gooOoIom, 
nem hiszem, hogy olyan énetuk lenne amikor be
szélgetünk, hogy várospohtikai Ogyeket Intézünk. 

- Oo/Bn be/polmka; helyzetben kenJlt erre a 
poszIflJ, amlkOf"er6s6n megváJlOzott az els6/ltkAr 
szerepe hat81om, tekintély dolgában. Hogyan 
énnt; ez a változás? 

- ~n tisztában voltam azzal, hogy nem kerOlök 
kőnnyú helyre. A párt nagyon sok nehézséggel 
küzd, a demokratikus légkörben megMtt irántunk 
a kritika. Tólünk kérik számon az elmult 40 év hi
bátát. ~n a magam részéról ennek egy részét vál· 
lalom, de a nagyobbik letét nem vehetem a vállam
ta. Engem sem kérdezte!< meg nyugati kOlcsOn 
ügyében vagy bármely nagyberuM.zásról, sót 
még arról sem, hogy dotálj8k-e - akar száfTlOrTll"a 
is - a kenyerel,a hust vagy éppen a tejet. Eze!<ben 
a kérdésekben azok tudnának nyilaÖlozni, akik 
dOnIOttek. Biztos vagyok benne, hogy el;6n ennek 
is az ideje. Itt KJskunhalason az elmUlt 40 eszten
Dót, úgy érzem, emelt lövel vátalhaljuk ITII, párna
gok. A helyi politikában ugyanis 6ri8SI tervező , 
szervezó és konkrét munkát ls véltalt rTIIodig a 

Interjú Szabó Károllyal 
párt. Azt hiszem, ezt vilatni is nehéz lenne. Ma a 
párt munkastllusa átalakulóban van, egy sor kér
désben megszunik a fö!Osleges belesz6lás. Ami a 
hatalmat illeti, igazat kell adnom Gergely András
nak, aki az MDF megyegyúlésen logikusan leve· 
zene, hogy hely. hatalom tulajdonképpen nmcs is. 
Ma a I'Ielyi döntések tartalmas vitában, nyilt, 0-
szinte véleménymondás során többségi szava
zással dőlnek et. Ebben a helyzetben megválto
zon az első Iltkár szerepe ls. Többet és értóbban 
kell a vezetókkel beszélni, pontosabb napi infomá
ci6k birtokában kell lenni. Ez pedig félelmetesen 
Időigényes. Nem panaszként mondom. de erre a 
napi 12 óra is kevés. 

- A pártértekezfe/en er6s kf/tikai észrevételek 
énék a pártapparátus!. úgy tudom, fOly/alatt a 
munkatársakkal elbesz9lgetéseke/. Milyen ered
ményekke/, várh8/ó1c-e v8/tozások? 

- A pártmunka végzésében jobban kelt támasz
kocImuk a tesffileb tagokra, és át kell sZ8f'Yeznl az 
apparátust IS. Ezt az IS indollotJ8, hogya központ, 
kvóta alap}án három lős Iétszámcs6kkenté'St haj
!\Jnk végre_ Nem köonyii a naponta valtozó köz· 
ponti elképzeléseket követnOnk és tolmécsolnunk 
a pártlagság számára. A lakosság nap! megélhe
tési gond}81 szemlátomást oóneK, nagyobb az ln· 
gerOltség, ha kevesebbet lehet osztarn, akkO!" még 
fontosabb, hogy azt igazságosan tegyék. Ebben a 
nyilvánosság szerepét is fokozni szűkség es_ Ne' 
künk nem a kfltlkaval van gondunk, csak. az igaz
ságtalan kntikávaL A partlagság szakmailag és 
potfllkailag j6t lelkészült apparátust Igényel, ame
lyik kisebb létszám mellett ls kiválóan teljesit. BI
zony több munkatársunk több mint két évtizede 
dolgozik az apparátusban. AkkO!" a párt szavára 
jött, minden energiáJat a mozgaJom érdekében 
mukOdtetle, most pedig nehéz döntésre kénysze· 
r ítl az étet. Nem könnyú emberi problémék ezek. 
Tény, hogy a husz éve tanult fogalmak, az akkori 
beidegz6dések ma már ltasználhatatlanok. 

- Hogyan mük(xJik az ÚJOf1nan megvá/asztott 
pánbtzottsag, mIt végzett magv8/asztá58 óta? 

- Megllélésem szerint j6t fogott munkához_ A 
pártbIzonsági Olések8fl való meg)8'lef'lés aránya 
magasabb a régihez képest. Arra pedig, hogy a 
tárgyalt témákat mennyire alaposan VItatják meg, 
mt sem I8llemz6bb, minthogy a gazdas8gpohllkai 
előterJE!SZ.téshez legutóbb 23·an szóltak hozzá. Ez 
egy pártértekezletnyi hozzász616. A 'Iltakultúra IOf' 
lódésére pedig az jellemző, hogy akik véleményt 
mondtak, azt röviden, lényegre tOrően tenék meg 
E rÖVid idő alan IS hoztunk létre ad hoc bizottságo
kat, amelyben az eddigi tapasztalatok szennl szl
vesen vátlal feladatot testületi tag és egyszenl 
párttag egyaránt. Sót az IS lelvet0d6tt. hogy a}öv6-
ben nem párttag szakértóket is kértunk fel egy.egy 
fontos téma megvltatasakor. 

- Országos sZInlen - Ugy tUmk - egyre inkább 
kü/ónvá/ik a piJn és kormány vsze/ése. Igy van-e 
ez a város szintjén is? AIJltó/ag e/só tllk8rként is el
jár az osztá/yveze/ói énekezJetekre a tan.écsba. 

- Nem tudom, jól értem-e a kérdést? Ezt hiba
ként róják fel? 

- Szerintem ez sokak szem6ben úgy tvnnet, 
hogy személyi vezetés van ma Hal8san. 

- Az az igény a tanács részéről mindenkO!" meg. 
YOIt , hogy a pártlól valamefYlk titkár résztvegyen 
az értekezleteken. Ez a kOlcsöoOs Informálódás 
érdeKében volt igy,ésvanma is_ Sajnos nem Igaz, 
hogy ffilnden osztályvezetóire el tudok menni. de a 
lehel6séggel szeretnék a jövőben 's élOl. Itt azt a 
szubJ8ktiv elemet sem szabad krfeleJtem, hogy jÓ
néhány Ogy elinclitasakor én tárgyaltam - még ta
nácselnökként - és kár lenne, ha infOfmáClÓlmal 
nem tudnám tovább adm a I8lenlegi OQylOtézók
nek. Még abból az ldÓbÓI tudom, hogy a 1an8cs1 
vezelóknek nem az fájt, ha ősz,nte véleményt, 
akár kritikát is mondott a pártVezetés a munkAJuk· 
r6l . Az IO'ormáC16 nélkütl megalapozallan beleszó
lást viszont nem leheten elturni. Mivel annak ide
jén enneIt az elvnek következetes harcosa prObál· 
tam lenni, szeretném hIrIni, hogy a megváltozott 
kOfülmények közön nem csapol< össze majd saját 
elvelmmel. Mmdenesetre elvárom a tanácsiakt6t, 
hogy ha ilyet tapasztalnának a részemról, szün
tessék meg a meghivásomat. 

- Végül egy diva/os kérdés - elVégre 8 Petó'i 
Népe kózóJte Gorb8csov fizetéset - Onnek 
mennyiabere? 

- ~n már megszo+clam tanácself'lOkként a nyil· 
vánosságot. Nincs ebben semmi titok. Jelenleg 
brunó 21.200 lorint. Ez négyszáz lorinttal több, 
mint a tavalyi lanácselnOld fizetés. Elhiheti, hogy 
nem a pénz vezérelt. AmikOI' t969-ben a g.moázi. 
umba kerilltem tanár1lént, arra gondoltam, hogy 
onnan is megyeIt nyugdljba. Azóta volt néhány 
munkahelyem, de egyik esetben sem kétdeztem 
meg el6re a fizetést . 

- K(jsz(jnjü/c az inerjúl. Jó munkátl 
- hajós-

(Látogatás a Kiskunhalasi Népi Ellenörzési Bizottságnál) 
Mrnden előzetes be;elentés 

nélkQI kopogtattam a NEB irodá· 
jának ajtaján. CSÓJánosnémun· 
katárs sajnálkozva mondta: 
",ncs in az elnök. 

Másodszorra 6vatosabb VOI· 
tam, telefonon bejelentkeztem 
Nagy Jstván elnökhöz. Három 
órán át alaposan kitárgyaltuk a 
NEB-et Minden buját·baját, et6-
nyét, hátrányát. Elsősorban arra 
kereslúnk választ, hogy a meg
változon társadalmi viszonyok. 
hogyan hatnak a NEB munkájá-

". 
Fonák helyzetben 

A népi ellen6n:ési bizottság 
olyan áltatanos hatáskönl köz
ponti áltami szerv, amely lelada
tait a dolgozó nép széles rétegei· 
nek az ellen6rzési munkába való 
bevonásával oldja meg. Ma, ami
kor a társadalmi munka kezd hát· 
térbe SZOn.Jlni, vajon mi ösztökéli 
munkavégzésre tag}alt? A be
csotet és a telkusmeret Az elnök 
szennt ezeK olyan emberek, akik 
nem szereltk a rendetlenséget. 
MuködéSI telÜletiJk ónási: Halas, 
Majsa, Jánoshalma és ezek von· 
záskörzetei. A t92 népi ellenór 
munkáját a II tagu bizonság irá
nyiIja, amely a megyei NEB-nek 
van alárendelve. Munkatetvüket 
a halasi tanács hagyja jóvá, kire· 
kasztve igy az ilJelékességból a 
terQlet tObbi tanácsát. A népi el· 
leMrzés hatásköre a társadalmi 
szervekre. a blr6ságokra. 
Ogyészségekre és a tanácsok 
testületeire nem terjed ki . 

- Akkor hogyan kezelrk a ta
nács el/eni be;e/entéseket? -
kérdezem, s már értem, hogy ml' 
ért nevezte az elnök ezt fonák 
helyzetnek. 

- A IOfYénysértések ellen ffiln
den esetben lelszólalunk. Ha ezt 
a testiilet munkájában taPaSZtaI-

Hidegre tett 
vásárlók 

Hlliba • ti18tókepes ke
restet , hOtószek""'yt. vagy 
trOtól~t - mar jó Ideje -
még mutalóban sem lehet 
talaini. halasi üzletekben. 

EJ.bud JeM, /I Halasi 
Aruház műszaki osztálya· 
n/lk vezelóje: 

- Való Igaz, u utóbbi 1-2 
.... ben nincs elég, mig ko
rabban - .kér hual, aklir 
import berendezesekr6t 
volt szó- könnyüszerrel ér
vényt szerezhettiink a meg
rendeleseinknek, Ma NI
nos nem így van. AtrÜlÖ
gépgyi r al.~nyag-hhtny ... 
hivatkozik, de v.lól'ben a 
mlndenaroni ea;portot szor· 
~tmaz:z., s rendre elm. 
r~n_ a szovjet sz.thtások 
r •• Ezáltal ~rtnereink - • 
nagyk8ftlskedelmi villal'" 
tok - minden sürgetésúnk 
ellenere - csak esöp6g!etlk 
u ~t. Egy Ideig Pr-ÓbiI
koztunk uzai, hogy ezen 
aruléleMgelu1i etójegyrist 
vettúnk fe" dll gyof'NIn be 
kellett tatnunk tévedéaú~ 
k.l. Ore. f8ktáf8kr., ~ 
zonytalan aruellát'sre nem 
lehet .Iapolnl vev6lnk bi
z.tmiit, Mint bizonyár. min
denki elótt vil6gos, a hatö
berendezések I"ntl k.r .. -
let er6sódése nem a ""el
I,," szulerMnye. A iakosu
got sz élelmiszer , .... foly
tonos, dr.sztlkua ~ 
Icenyazwftl • sp8Szotúr-•. 
tppen elért gyakori, hogy 
egy4iIY eul6dbtln .ur 
több készüteket ls ÜHrMt· 
lelnetl. Erre a gyors, dina
mikus vatt..,. -. mosr.nl 
9U'C1aúgl, PI.IICI viuony,* 
mellett - . k~ 
m6v nem kftzütt ();1kzUt. 
het,,") hM hMhf,t6Nn _ 
mOnCIUI befejeztsül a.DUd 
Jen6 K. P. 

juk, akkO!" átadjuk az ügyet a 
szakterületi lelügyeleli SZ8f'Yek
nek. - Magyarézatát egy példá
val illusztralja: - Tavaly vizsgál· 
tuk a tanács lakásrendeletének 
megvalósulésát A szur6próba
SZ8fÚ tlz esetben szabtlytalan
ságot, visszaélést nem tapasz· 
taltunk. Viszont leltúnt több olyan 
család, akinél az egy fóre juló át
lagj6vedelen I OOO torint aJan 
volt. Az emberben ilyenkor tel· 
merGl a kérdés, hogy Ilyen ;ove
delem mellett hogyan tudnak 
mégis OTP-lakást vásárolni. 
Ezeknél az eseteknél meg kel
lene nézní a munkahelyllQazolá
sokat, a lényl&ges j6vedelmi lor· 
résokat , mivel val6szlnú, Igy 
akarnak hozzájutni a nagyOssze
gú, vissza nem térltend6 köt· 
cs6nhöz. Javaslato! tenOnk az 
lQazgatá$! osztálynak, vlZsgál}ák 
meg az igazolások valóságtartaJ· 
mát. 

Kis város, kis ügyek 
Amikor konkrét eseteket kérek 

az elnöktól, segltségOI hlvja mun
katársát. CsOné egy nagymérettl 
iktat6könyvet lapozva sorolja az 
ügyeket. Szerinte tendenciózu
san visszatérő téma /I lársashazl 
pénzkezelés. A közös kOltségek 
befizetése kOrüli lazaság csajas· 
ra, sikkasztásra csábit. 

Sok bejelentés, panasz érke
zik kereskedelmi egységekre. 
hogy megkárosilják a v8YÓkel. 
Egy Ilyen bejelentés nyomán el
lenórizté+: a rekenyei boltot, ahol 
az ellenóreik 9 óra előtt vásárol· 
hallak szeszes ilalt. A boltos ~jó 
szándékkal" ligyetmeztette ókel: 
tessék gyorsan eltenni, még nino 
csan 9 Ora, az ördOg sohasem al· 
szik. (Hát, most tényleg nem a
lud!...) Ráadásul rosszul szá· 
moIt, és kevesebbet adott vissza. 
Nem úszta meg a bOntetést. 

Mi lesz a többpárt
rendszerben? 

Egy -két esetet még meghalJ
gatok, aztán témát váltunk. Mi· 
lyen 8 NEB kapcsolala a pár1lal? 

- J6 a kapcsolatunk, kölcsönö
sen meghivjuk egymást gyulése
inkre - mondja az elnök. - Ha 
magasabb szintu vezető ellen 
van vizsgálat, akkor tájékoztat juk 
a halaskörileg illetékes pártbi· 
zottsagot. 

- (gy van ma, de mi lesz hol
nap, 8 UJbbpiJrtrendszerben? Ak· 
kOI' melyik pártbizottságot tájé
koztatják? 

- Amennyiben lesz még népi 
ellenőrzés, abban az esetben 
úgy tudom ezt elképzelni, hogy a 
pártok képviselői is legyenek tag
jai a NEB-nek. Most is van egy 
tagunk a halesi pártapparatus-

"". - Talán nem b(zik a NEB jóv{r 
jében? 

- Nem ak810k hazabeszél nl, 
de ezt a szervezetet - a társa
dalmi helyzetnek megfelel6en 
kO!"szenlsitve - meg kellene tar
tani. Igény és szükség is van egy 
1000etlen ellenőrző szervre, ami 
csak a kOl"mánynak dolgozik. Ezt 
teljességgel nem tudja pOtoIni 
sem a tervezett Legfőbb Állami 
Számvevőszék , sem az ombuds
man (az állampolgári jogok szó
sz6lója) jogintézmény. 

Majd részletesen taglalja a 
gondokal: a szukös, csökkenő 
költségvetést, a megbecsülés hi· 
ényát, a népszenJtlenséget. 
Évenként egySZ8f jutalmaznak. 
tavaly 192 tagjuknak 8000 forin
lot osztonak. 

- De azért kaptunk mi már 
nagyobb ellsm8fést is - derU! lel 
Nagy István arcs. - Tavaly egy 
jánosnaimi néni, ügyéne!< gyors 
elrntézéséétl hozott két szál wá-
goto Ferincz János 

Negyvenegy éve a kórházban 
A Semmelweis K6rház 

ebédlője hatalmas, körben az 
ablakok, fa lak meliett renge· 
teg cserepes virág . Itt Oltem 
egyik délben asztalhoz 
Egyed·lzsák Istvánnéval. Er· 
zsike néni visszaemlékezett 
a kezdetre. 

- 1948 március elsején 
léptem be a régi kórház kapu
ján . Az elw ember d r. Monsz
parl László Igazgató úr volt 
akinek felszolgáltam az ebé
det.Belépett az ajtón meg
emelte a kucsmáját és azt 
mondta : - A lászolgája kis · 
asszony, ké rem az ebédem, 

VOlt kellő gyakorlata az alig 
húsz éves Erzsikének, hl· 
szen munkába lépés elótt 
édesanyja étkezdéjében dol· 
gozott. Nagyon szigorúak 
voltak a szOle i, mindenre 
megtanItották. ~desanyja 
megbetegedett, az Ozlet 
megszunt, s attól kezdve a 
Városi Kó rház lett az onhona, 
munkahelye. 

- T itokban én már fiatalon 
arra vágytam, hogy lega lább 
negyven évet eltöltsek vala
hol. Látod fiam ez sikerű lt, 
már lúl is léptem . Ha a há· 
ború nem jön kőzbe talán p in
cér lehettem volna, nagyon 
szerettem osztani az ételt, fm 
e rre születtem . 

- Volt egy id6szak mikor 8 
felszolgálást felcserélte 8 nő
vérállással. 

- Gondoltam megpróbá
lom, beálltam nővérnek . Tu· 
dod én ,i6szívü vagyok, saj
náltam a haldoklót, srrtam az 
ágyáná!. A Pázsit doktor rög' 

tőn megmondta, hogy nem 
nekem való az, és egy hónap 
m ulva visszamentem az 
ebédlóbe. Volt nekem ott ren· 
geteg tennivalóm . Két gene
ráció nőtt fel ez idő alatt. Ab
ban a régi időben az orvoso
kak és a d iakonisszáknak 
megvolt a helye az asztalnál, 
úgy Oltek körben mint a csa
ládtagok. Nem vott ám ilyen 
pompa mint most. A nóYérek 
az ágyszélén ülve ettek a lá
basból.. . Aztán egyszercsak 
eljön a nyugdljas korhatár. 
Hát én két éVig nem tudtam 
kimondani azt a szót, hogy 
felmondok . Felvon6vezelő 
le ttem. Nagyon szeretem ezt 
a munkát is. M indenkit isme
rek , szólok is mindenkihez, 
legalább egy jó szót kapjanak 
ebben a rohanásban. Amed
dig egészségem engedi ad
dig én jövök. A baj csak az, 
hogy a régiekből már olyan 
kevesen vagyunk. 

Hajdó k Zsóka 



-

Városunkon is áthaladt 
a híres Orient Expressz 

Évente egy allalommai október· 
ben kúl6nleges eMpfesszvonal r0-
bog az é;szakaban Budapest lelé. 
TIZenöt kocsi, amety egy Iell.Ínl kor· 
szakOl idéz meg, A neve is mosl · 
mar Nosztalgia OrIent EMpreSSZ. 
FéoyIIontban az étlagos utasok 
mailen kOItók, irók.. politikusok, 
kémnók. gyilkosok ft kurtiziinok is 
utaztak vele, Agatha Cristie krimt
;ének szlnhetyéOl vilaWotta. le
gendás lörténetek tettél! hiresse 
vagy hirhedtté, 

Az. elsó e~presszvonat, amely az 
Orient nevet viselte 1883·ban in· 
dult BécsIg. 1888-ban mér Kans· 
tantinépoly volt I!I végéllomas. 
FéoyIIoral 1 9~19.JO közÖlt étle, 
ekl<or készülteIt azok a vssUti sze
méIykocsik, arnelyelc eredeti aNa· 
potuknak meglelelóen kivül, belül 
kortnl éIIapotban közlekednek ma 
l •. 

Parizs és Isztambul között, öl 
napig tart az út. Maximum 100 utas 
utazik 32 k lséfÓvel. A vonal sze
mélyzetéhez tartoZik I!I vonatl6nOk, 
vonatkiséró, ledélteti mérnök, 
technikus, három takarító, egy fOr· 
dókocsimestM. nyolc hálókocsi· 
mester. egy zongorista és egy fe
délzeti orvos. Ozemeltelóje az IN· 
TERFl UG. 

Az. utasokról való Igényes gon. 
doskodásl mutatja az ls, hogy a 
francia vasutak kormányvonalá· 
Mk szak8cscsapata, a .BOgI!Ide 
Presidentelle· IZOIgállel és utazik 
a vonattal a lrancia kormány enge
délyével. A i6n6kból, konyhafó-

nökbóI, szakacsból. lópincérból, 
pincérellbOl és bérpincérból illó 
csapat a francia konyhaművészet 
ételkOlónlegességeil készIti. Am 
ha ez még nem elég, akkor ZOrich· 
ben a svájci étkezőkocsi társaság 
un. ,Pulmann brigédja. Is kényez· 
leli az igényes ulasokat. ok a 
svéjci poIgari konyha Izelt lélalják. 
A kél szak8csbrigéd szinte egy. 
mé.st tU~ámyalYa vetélkedik ab
ban, hogy mind"1g friss ételekel és 
soha sem konzerv éteh szolgélja· 
Mk fel. Igy M gyobb vérosokban 
vagy az Utba esó lóvárosokban 
egészitik ki a zöldség, gyOmöIcs, 
hUs készleteket. 

korosZttIlyáMk gazdag rétege, hi· 
szen egy ut ma mér 1500-2000 
dollár. 

E sorok Ir6jának abban a sze· 
rencses helyzeiben voll része. 
hogy kél alkalommal ls Szabadka 
és Budapest közÖlt klsérte a vona· 
tot. Alulaztam Igy Kiskunhalason 
is, egy közeli vasútilomáson ét 
szakézolt a vonal , hogy pontosan 
reggel nyolc órakor a Keleti pá. 
lyaudYarra a fogadó Cigén~ene
kar zenéjére gördOljOn be. A vonat 
mindefl kocsia~óJénal lllhér zakós 
plncérek talcéval a kezOkben kl· 
náltak az etedeti magyar barack és 
cseresznyepálinkat, az utasok f0-
gyasztottak is rendesen, pedig a 
bóséges raggelin már tUI voltunk. 

A kérdés magátOl adódik, kik az 
utasok? Általában az amerikai, 
ang~ai, francia és NSZl< Idősebb KI. Gyula 

Tudósítás helyett Apróhirdetés 
A Klskunh .... .r .... Iamt GudliUg UO 

k6nlz ..... I.Ir(lOl\C8WUlM, e'9-" 
IM, ~ozó llZImI bltlnllott"_ 
g6dmunkjlObt ...... k4otmORlkO. 
mullw.ndbe. Érdorill6dnl: SerH Mi
""" QzemyeUl6MI. TaIIfon: 22-344 
vagy aurn6ry.MII. 

EJ. dO """lroll Utj. 291 • . 220 nÍiJy· 
R6g061 klwnilYa. lt.n talak. CNI6d1 
Yagy 1t6tJakj_ bftplt"",, Iiltan. .. 
tM, mOhal~r,.. lihe"",". ÉnW!. 
16dnI. /OIIpzÍnan, Iiorrith UIIZIóMt. 

~I, II..- clII .. 1 hP ... 
dO. ÉnIekl6dnl 17 Or. U\WI • halyul
"'" vagy mun~ • 22·111177· 
" llIeIonon. FomIf AttIlI, Killwtlto. 
t ... ~ronIU.~ 

SAROKBA SZORíTVA 

Viták a pavilonsorról 
Az lImuli ,~ k~ • HlI • .r Tijkllrb6t az.ruh .. • 

tOnk 'udom',t .rrót, hogy • vároIllInK. mllR.kl 
~. pjlyiutOI 111 kl, J96ny .. megje .... O II''''' 
.fIO PI~11onok tetYazH6f'I. MegJ_hetlO6< • dl~n 
pjlyamO'llll.t, • v6rtuk, hogy mikor ~ meg. 

Az 1116 pavilon anOnbIn • 1Ik01Ág k6rilben Igen 
1riIe. VtUII ","ott kl. ~ tllllkoú_ tör· 
lén ... kOlönb6z6lónimollon. A YároIlllnkI vb mG
aZIkJ o~" IZWI kefH1em III, hogy megtt«daz. 
nm, • kO~ l.kos.Ug1 '_IÍIIIItt,. ml • hJy. 
IlIos "". logI.1;1, It. be.algetHt SzINdotl ~ 
0IZ1'IyveI.16Y11, Dódn4 V.t6 Ág".. ~,fOf;l I~I-
1'$ReI, v.l.mlnt dr. ~y ~I JogllnKIO ... t lolyllt· 
tim la ,. IZ lIábbLllkal luótlm 1MfiI. 

It. .... pjtyiut klfr'''kor lllOdl",," SZ.,.,.,pontlZ 
• lzt6tIkallgWlynHg yolt, hllZl/l' vlkolbln lÚ/nIIO 
!In "'rv.f1ó ~ y.., k4zt1l'D1eten, ól "IIylk MfTI Yllk 
• rirolk;pbe, • 1ll1UmoIii .... "-t • koz.tjOY6ben 
~ kelt hlltenI . ... n.lk pályliutl ~ lZIr1nt 
oly.., ""' .... , k.u.tt ....-.mi, tmeIYM t6bb ~.J 
h.tmOIlt; ..... tkllm ... k, $ • IIII~""I Igtny.tret 
'''vlt''' kJ . No volt sz IIkápz.lftDnk, hogy IZ"""'" 
$11/1 plvtlonoll. vároIntIk olyan 1.n11.lIIn klrOljenek 
• Ihely"", .hoI • k6zt..ol.1 nlOyMg" • klWnil· 
Vim cNlhlllOltllá. leh.töt6ge Idon, ugy.ntlltkor • 
váro.k6pbe II mik. It. ~i "".Itó pa~ttonolt áII_ 
z, .... é1ápIt ... lIIJy .... ltkor toIyllNlloun t6rt6nJ6k 
meg, • Ihol • lal\6t1tllk ......... "Intik !Inn, • III~ 
"ItÓl kell lnt6zQ6n1. Az Ilyen "'rgy.J k61Mz6 hlt;ro. 
zatok kllrU .. ~nn várMtó . ... P;!yÚII IIbl,. 
lj .. u1én 11811. )l)nlUI 2t«I ....... lmI ZIIlrI d6n16tt 
..,.ot, hogy • v6l1atk~/III: 6l1li be!ellntef1 IIfGIetIe" 
ny.ket .tkalml_k \IrtJák .. , Illetve hoIlav.aoI1'k. 
plYIIonok6pIt4Mt ~i. '" uOrIMnktpYIMl-
11tt. m"IIllt. HHF" .nn.k V'ro'llápI16 Blulntág.ll, 
• V~rOl"IIHZlHl BIzonság, • TtrmeI'$l" EIIIlt,.I. 
Klgylletf 8IzottNg, az MSZMP v,toII BizotlaÍiJl, y. 
Llmlnt. Vároll Tank$ V. B. MIlauk1ft T_iNJ E~ 
1éU11II000.tatl oaztátyll . ... zaíjn "II~ ""'lot-

talá .. 'Zlrlnt . lellln t6r,. H6t6k IIr. v.l.mlnl. M. 
tu. I 16r nem .Ikaltnll' pavIlonok llhelY'HHfI, " 
liát ln nem R.bad ápltllAl. J.v.aoI ... k vlazonl. Ko .. 
lIIrItI utcát, • SemmIweI. !erat, yatlmlnl • kertrirost, 
tov'bb6. váro. "IIPb potlljllt (pl. SUbldkll u., F. 
ftb, G4bor u., K6IeMy u~ 1Ib,I, Ihol al .,h .. lII'" 
11111 "II~ ldOItIk. 

A IIfGIltIk IIny"''' .... ~lJy.". UtJjn tOr· 
,,"t. ... Ko.1IIrItI utCII ....... yu;. I. IncIoItoIIU ~, 
hogy . z ....... az ápIir.tekkll • panet "IIYh.ngu-'9't 
oldjuk. KorrIgátnl akIrtuk .gy'losIo.I0f9.lom ot Y .0-
kat .. Jogg.I krhJz"l nyomvonal;! II, ugy.nl$ • pa'll
Ionok .. '1MfiI".o k"keny !'rd. kőz6t! un. z6tdbl
ton fog I6t .. Olnt. EI6ny6nn log • k6myu.trl hllnl 
az II, lIOfY az ápltle16ket k6 .... %tOk • .,.vitonok k6rDI 
n6 ..... yze1 tMpl"""" . 
Megk~1m • mOazIkJ oaztáty Y'IZ~ ."./11 1 .. 

hogy mIIInyIben 19N az. hir, mllU01nt. Ko.1Uth u. 
... TWlcIlcl u . .... koz6Nn6l1tYit hMomaz6g .Llk';' 
plllriszn fog • VárOI "IIY1k IImIf1 dtv.t6tu kJ,'--' 
kld6t- plvllont .,ltInI? Ez . lWrÓH .nnált$InUOb 
logl.tkoztat t60b v .. o ...... 19QÓCI6 " .... o.r.kót, miv" u. t.nlllt "llyllor j)If\l volt, benne5.lU'dy Aron Rob
.. y.1 (mlll6ti 'Ihelyaztáll: voln •• jetanllgl ......... ) . 
V'rolk;pt, k6zlekedHblztonlágJ t.Zln'lpotltbót kte ""'let .. 1In.1yun1 }óy" ............ hlbtl lenne. Vfthe
t6en IlAI'MIk az tpltlllZHnIk al UIn • terOleten !rI6 
táli: I. ~ 6Idoutéd v6lnánlk. 
~ magtUCttMt, hogy • RóbMz"=l v.1cK 

IlIpOkon nyugadk, mlv.1 1Ma. mtrctU$ 7 ..... v6tc*' 
lInkI k6pvlMl6jl ft MkIJ GJll6tJy cltv,*," kllk ..... 
ked6 k6zón VIIObIn ~1 .. pocIél j6tt lén, amely • 
ben. IIIA-.c:.r v.z ..... zt . triJet .. Urttt.nl .... Unt 
"'.]'nlottl MIdi Oy6rgynek, IkII'Mlk Oidel6t. Bokjnyi 
Dlu6 utcában auoál\ák. Ezt al Inr-.kacltlt • fDg.ge1· 
len "rHd.lml nOn Ilii;' nem 1$ ~;I"""'yHhett .. hl· 
IZI/I ~pOIdtal korábban t6rtM\t. EZI<I meptl"P'> 
d'$JogR~eld6nI'''' azolv.tórI bizom . .. .......... 

WC-s ügyeink 
Kél 6vtizediQ mejllétél lllényo/lul<. 

jelenleg kél hÓnapf.il már II ~yi
~""~6runk. . II várOsi nyllYá· 
I'\OS . van SZÓ. A tanacs 
... ez8l6se lOtI úgy. hogy az 
_ ...... ~9Y1I1&sl Ir 
ki. MegjelenI az ú' IS az id6-
poo:lI: mllireiu$ le"',' óra. 

!:rdeklOd6kben nem VO~ hiány. 8 
szóben6d tucatnyi pátyéz6ról sut
togott. Mi hél az igazSág? A Iegegy. 
szllfllbb. ha rHZt veszek maOiri I 
versenyt!rgyalUoo. MUlt hé! pénte
kén II jelzen id6ben II házigazda 
szerepél betOIIÓ ViImIIIlVanon" II 
ceJemóniit hItelesIt6 k6ZjegYZÓn6tI 
klvOl egye!len pályézó j81ent meg. 
Mint kIderOlt, lrésban is ~edOI Ó 
nyU~on be pálylllzatot. Rövid tena
kodás. még negy8d6ra vAtakozés. 
majd mMén F6Idv1lri rJbor Igazolta 
II becsalolt 8fkölcsi bizonyllvánnyal 
pályuata jOgosságaI, maga II jegy
zőkönyv megírása puSZIl formati. 
tésmafadt. 

A lanb eszerinl FOIdv'ri TIbof· 
ral kOI Oteves megüapodAsl • WC 
OzemeIteI6s6ra, h3Yi ÖISlU !oMlo. 
bérleti dl] kikOtéséYeI. ami mn;Ien 
lMlen uiabb száZ forinttal emelke
dik. 

Az. üzemeltetót kénem r6v1d nyi
laikoUIra. 

- Tudom. hogy kockuatol vélla
I0Il, amikor ebbe belevAook. hason
lót méQ nem csináltam. Qostvan 10-
Iyameiban II WC-takarlló kisipar; 
~em kiváltésa. Magát az 
üzeineIHI alkalmazon vagy arkaI
mazonak logIalkozIatás6val. me!
leldoglalkozMban klv8nom vegez
ni. Egy bIllos, II WC éprilis elsején 
nyit. i hlWnéla~ dlj OSszege 4100nl 
lesz. Els6eorban az éMa:Mk. f6leg 
kűllOldiek I8logalottsagflval szamo
I0Il, ele mindenkinek lisztasagol, kel
lemes zenét, a Danubius rádió mű
sorai 19érhe1em a nyári, reggel hel· 
tól esle túlencla es a téli, reggel hét· 
tól este hétig iaItÓ nyItVatartás so
r;in, A tObbit map meglátJUk. 

Horváth Róber1 

Az 1 Ne. O;IIH;embtr 23. n'PI'n 1MfiI' 
joI .... t ,;,IUgclkm • dLIIRom cMII 
annyi: t(6R6!>6m • VeV6Im ~ 
Mt, ft ~~nnyIGkneok kel ....... 
hú."... ~ ~jyi6nok. To"'bbr. 
II ~O"" ,,101<.. On. K"oty 
tm ..... , Kiskun ..... , ÁIP6d uo 14. 

1MrbI.cIó. Kleltunh.IHI Épit6fPlrl 
V6tlllat KlallunhlLIII, KoHUth u. H . 
az. aIInl ItodIhá tv . ..... ret6n 13 he-..... -"' .... - - • ~ 'IIaIbIokbI, lrOdII 
llhllyem ~""" egY()tI vagy kOl6n
~0I6n ... ~iahat ..,.",kane
pOItotI : 7.3~-111 órilg . 22-311 ' aIIfO. 
non, 2&-41 1 taIit .. n. ~agy IZIINI~ 
MIl • ~'It.tlll gondnokNgGft. 

KIIdók munk,.lZállás ~tJ'" kIC!
v.zö;ron • KUHÉP V6illil' Klllcunto. 
iN, K .... u. 3'. az.. . tlni munUnút
lá.... 2-3 'ay.. lZObÜ, k~ v~ 
ZftbIokbI. ~ 11M! munka-
nIpOkon: 7.30-1116RISt. uo .. ..... 
tonon, .... III .... ~.,., ~agy ....... ~ 
_ , ,,"LllIIt~. 

POSTALAoANKBQL 
A Halasi Tükör legutóbbi s.tá· 

mában a 4 . oldalon Ferincz Já· 
nos 1016)ávaJ megjelent anyag
hoz az alábbiak közlésél kérjOk: 

A képen szereplő l erOletre a 
termel6szövelkezet 1984·ben 
megállapodást kötött a KIskun
halasi ~pMipari Válla lattal. A 
területet az61a a KUN~P hasz· 
nálja, melyel iparvágany és te· 
lep b6vltése céljából használ. 
Igy az illegális szeméttelep léte· 
sllÓje és .fenntartója· sem ter· 
mel6szövetkezetOnk. 

Mindezek melle tt a termel6-
szövetkezetnek nem kis gondol 
okoz a kialakulása, melyek 
megszOntetésére a mez66rOk 
szigorrtott elleftÓrzéseket tarta· 
nal<, Az. emberi találékonyság 
ugyanis kilogyhatatlan, 

A varoal ember képes az 
öslZegyIl~ött szemetet Inkább 
7-8 kilométeren keresztOl cipel
ni, mafd egy határszéfl erdóben, 
árol<parton eldobnI. mintsem a 
másIéi k ilométerre levő városi 
szemétte lepre kivinnI. 

Szövetkezeti üdvözlettel: 
Hu rI B.I. 
ISZ elnök 

Kulturális ajánlat 
FÁKLVA FILMSziNHÁZ 

Márciu. 17- IUn 4, 6és8óra· 
kor : X program (amerikai) . 

2O-22" n 4 ",76rakor: A leg. 
hosszabb nap (amerikai). 

23-244n 4 6rakor. MaC$kalogó 
(magyar rajzfilm). 6 és 8 órákor: ls· 
meretlen ismerós (magyar). 

25-27"" 4. 6 és 8 órakor: Csil· 
tagember (amerikai). 

28-294n 4 Orakor: Fehér16fia 
(magyar raizfilm) , 6 és 8 órakor: 
Valcerkirály (NDK-oaztrák). 

30-31"" 4, 6 és8 6rakor: Az. il;:' 
Scher10ck Holmes és a lélelem pi. 
ramisa (anool). 

G6Z0N ISTVÁN 
MOVELÖDESl KÖZPONT 

Márciu. 17" n I 5 órakor: Dra· 
metikus jélSZótlaz.. 17 órakor. 8/7. 
es klub. MárCIUS 15-re emIéIIe
zünk.. 20 órakor: DIszkó 

21..., 15 Orakor: Kézműves fog. 
lalkozas. Húsvéti tojáslestés. 

28-án 13 óra: Kéz~s foglal· 
kozas. 18 órakor: Eralo. Sze~uális 
kultura a kultUra egészében. a sze· 
Mu8lis nevelés. EIóadó: Mikus Edit. 

ÁLTALÁNOS 
MOVELÖDESI KÖZPONT 

Mirciul 18-1"'" 9 órától: szi.. 
láCIY Kupa. Ké:titabdatoma közép
iskolás csapatok résxvételével. 

2O-4In 18 Orakor: SzilAdy Áron 
Népfóiskola. Kisl<unhalas közbiz· 
tonsagi helyzete. Elóadó: dr, Sza· 
lal Imre vérosi rendOrilapitany. 

21-én 9 órakor: Énekló ifjUség. 
Szabó Ferenc KÓt\Jslesztiv8l . 

22«'1 15órakor: Dúdoló. AHoIló 
együttes verses. ZenH műsora. 

23-iin 17 órakor: PoIIW<ai szabad· 
egyetem. 19 órakor: Tasblah kubai 

t'ncz~ar és Alma·Rosa érle· 
keSllÓ koncertje. 

2Hn 18 órakor: Reg6s ~t' 
zongoraestje. 

29-én 19 órakor: BealriCe kon
cert. Elózenel<ar: OZirisz.. 

31 "'n 18 órakor: Subaru autókl· 
állilas. 

VASUTASOK MOVELOESI 
HÁZA 

Vldeómozl 
Mérctu. 17..., 17 órakor Fe

kete kaló.z (amerikai), 19 Orall:or; 
Félkezü boxoló (hongkongi). 

18·én 17 Orakor: IdOlovas (ame· 
rikal), 19 Ófakor: Meztelen vakilcló 
(spanyol), 

IUn 17 Ól'akor: Zsaroló zsaruk 
(Irancia), 19 órakor: Conan, a bar· 
bar (amerikai). 

2O-4In 17 órakor: Keoma (olasz), 
19 órakor. Conan, a barbár (ameri
kai). 

21"'n 19 Orakor: 0IdÖkléS San 
Franciscóban (hongkongi). 

22" n I 9 órakor: A kirélynó biro
dalma (hongkongi). 

23-iln 19 órakor: Anlllerrorisla 
csoport (amerikai). 

244n 17 órakor: Jézus élele 
(amerikai), 19 órakCl': HaitIos an
gyalok (hongkongi). 

26-iln 17 órakor: Repülö Gulllol· 
bne (hongkongi), 19 órakor: GYÚl
looatók (amerikai). 

27" n 17 órakor: Menell:Olés a 
semmibe (amerikai), 19 órakor: A 
köd (amerikai). 

28-tln 19 órakor: Er6szakos 
rendórök (olasz). 

29.en 19 Orakor; Dzsango 
(oIasz-spanyot). 

30-tln 19 Orakor: Dempsey 

II H\RTÜKÖR ] 

••• 
smnklll n r'Zlblttan.g. Lanyolult '" tiukat. ldC:Iikat '" nagyoII.t Y'r I ta· 

vaazi ~ I Gól:on 1s1V'" MUvetOdéI!K/lzpon! .. dItIc" ~kat, 
r>WIdan nap KaItIi ~ keretében tallhtt. ,_. 1lmert1tl6. kar.leró!. yj.. 

1116. Rock 8nd tOl PII1I' t6ndInlti$Sll, 'IIcMI/I. ,*,,_......mr. tincbemuuI· 
l/l. IiardRocll nap'~YIÓIOI'I, ~ ..... ~ bImU
l1l/I. T1nibUI w:tII/Ivlll. IfI'''ad6kket. II*ZIIUM ,tnóIZ • an_klub. Eur> k Ivűl 
~ ft ckM<RI"4*I. ~ *'chi.z" lOIt agy6tI....gaszUg A 
t8IZIateI ptograml()zat 1IIm_ ~. 

••• 
ÚI "rUp köZR .... "". EIkés.z1iU • város beHarúlalllérl<$pe. amelyet. fOld· 

hivl1a1lT111rCIII$ 2O-áIóI, egy h/Inapon" kőnz~"IHZ I hlvl1.1tllt\ JIv •. 
........ ~mgat~ •• ~teIultMmeg AlU Il ill kj.. 
m.rta/IXI ~ ""*"I tIZIeI:. m/IdjI van ltIRóIIIni.1 .1OIcJw.11I ~ .iIS ~ . hllyszl ..... lOICIIerOIIIeI Iif. ~ '" sor kllrill'lat al 
esetlegellI'I/Ir:Ioej .... AId • I<ölsz ...... tell t .... '" elen kIIOgISI nIITI .... , 
lIItUg már esik bltOMgi.iIs Itrin ItpI'IrtIIII ~. 

Sportműsor (március 31-Ig) 
Labdarúg;a 

Megyei L osztály. III, lorduló. március 19., 15 óra, várOSi sportpjlya: 
Klskunhalas-Helvécia (el6tte, 13 órakor: ifjús3g1 mér1t6zés). 
K;~labd. 

Máraus 18 .• 19,, 8 óra, ÁMK városi sporICS8f11oka: .Szllády Kupa' 
nemzetközi középoskolts fiu, leflny kéZilabda torna. 
Atl6tika 

Március 21 . (kedd), 10 óra, Szegedi uti Parllerdó: Bécs·Ki$l\un megya 
lérII-nóI mezellulóbajnokséga. 

MárCius 25., 10 óra, Szegedi uti Parilerdó: Mezei véltóyerseny (gY8f' 
mek és serdDIó konJak f'szé,e) -és Velertn Orszilgos Mezei bajnokség. 

~alaoiJ~ li 
'" o.I-a.et-Klakun MegyII VIZITIIl v,n.t.t, • KlIkunllllut Anamt GudaHg, 

• KllkunhlJuf 8Lromft~ V"'IIl .• Kt.twnt..1uI V6rOII Okl/lblr Tu, 
• Kilkunllailll V6röf $zikrI Tsz .• KUNÉP KlIkunhlllll t::pIl6ip.~ Vdallt, 

• PIlfllr1i*1 V ..... I KltkI.lAl'llllll GytI .... KlIkUn/'IIIIII VArOIt T",*- lfCIItI 
SZ«l<..n • sz~otII6rit 

A sz~ Yeletó;I: 'Otctl LIjOI 
FIIII6I szltklSZ!6' tMmorl Zoltán 

"'SZ~CI"": 
~ KiIi<ur"IIatu, ~ u. 11. - TeIIIon: 2:2·144 

KLlidjl: I KlIkunhllut BItomIIIeIdoIQOzó VüaIat 
FeteI6t kLIdó' Forg'c. Hter lgazglltl) 

KttzOIt. PIPI~ V'1III1 K1l111un11a1ut GV'" nyomdI1iz~ 
FIIaIOI YelII6, Dr. Hovoll· AO$'" U~I) igazglIló 
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