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Volt egyszer 
egy KISZ? 

Korábban könnyu feladat 
volt tudóslIani az ifjúság 
egyetlen tömegszervezeté· 
nek, a KISZ-nek a küldöttgyu
lésérOl, mivel minden az elÓl'e 
megirt forgatókönyv szerint 
történt. A korlátok sokaságát 
nem Illett átlépni! Bezzeg a 
mostani területi küldöttgyOIé
sen már más szelek fú~ak : a 
reform szelei. Bár a gyulésre 
invitáló meghívót a KISZ Vá
rosi Bizottsága kuldte, Fodor 
Ben(J KISZ-titkár szavait hall
gatva Halason is elkezdócfött a 
szabad szervezódés: 82 ifjú
sági szervezet elindult az önál
lóság ulján, Igy a városi KISZ
bizottság megszúntnek tekint
hetO. Kerekedett is vita ebból, 
élesebb, mint ami várható volt. 
S mivel az ügyrend nem sza
bályozta a hozzászólások idő
tartamát, néhányan bizony 20 
perces szónoklatot is elenged
tek, visszaélve euel a tagság 
lürelmével.. Igy például Sár-

Villáminterjú 
Kristóf 
Imrével 

A ",ájautas befejeztével 
a gratulálók gyúfÜJébOI vá, 
laszolt k&rdéseimre az új til
ká< 

- Váratlanul ért a magvá
lasz/ásod? 

- !:n biztam benne. A 
sejtésem be"'áll. 

- KISZ-n/kámak vagy If
jcisAgi tlfkárnak tekinted 
magad? 

- Hát... ez nehéz kérdés. 
lljúságllltkámak. Most már 
többféle szervezet ls lehel, 
Igy nem citi a kommunista 
~11eo . 

- bt hOgy ért8d? 
- legyen csak ifjúsági 

szOve!ség, hogy ezzel is ki
fejezzuk, nem e kommunIZ
muson van itt a hangsúly, 
hanem az iJjúságon meg a 
szOvetségen. 

- BeI<6It(Jz61 a pártház

ba' 
- Igen, miután lerendez

tem dolgaimat a régi mun
kahetyemen. 

- Az appsrátusssl ml a 
szándékod? 

- A:l. apparátust még 
nem ismerem. De azt tu
dom, hogy hamarosan döfi· 
tenl keH: ki maradjon és ki 
menjen. Kél embertől meg 
kell válnunk. 

- Hogyan képzeled el az 
MSZMP-vel való viszonyt? 

- Egyetértek azzal, amit 
az országos KISZ-értel<ez
let elfogadott: a párttal kO
zosen, de nem alárendelten 
fogunk dolgozni. 

- S az alloma/lv szerve
mtekkel? 

- A:l. ajtónk mtndenki etótt 
flyItva áll. akik készek a 
közös gondolkodásra, cse
lekvésre. 

F. J . 

kány László tanuló is. aki len
dületes felszólalásában f'9)'el
met érdemlO választ adott ar
ra, hogy miért jutott a KISZ 
mélypontra. "Azért tisztelt köz
gyulés, mert azokat az embe
reket, akik megpróbáltak vala
mit is tenni ezért az elveszett
nek hitt generációért, azokat a 
legrövidebb idoo belül eltá.voll
tották a KISZ környékéról. He
lyükbe olyanok kerültek, akik 
már nem szolgálták szivvel. 
lélekkel az ugyet, az ifjusá· 
got.M 

A továbbiakban érvek, ellen
érvek öSSZ9Csapásának fehet· 
tünk tanui. Néha ugy tunt, 
mintha azt a szennyest is kl 
akarnák teregetni, aminek vi· 
selóje sem volt.leszámltva az 
egymásra mutogatást, a sze
mélyeskedésl, a vita elég 
mélységu volt ahhoz, hogy né
hány fontos dologban - még 
elókészfletJenül is - döntés 
szülessen. A 66 kOldött közül 

Az. érdekt6d6k egyetlen csoportja. 

harmincnégyen vOksoltak a 
magyel szervezOclés mellett, 
auel ,iogol szereztek a köz
ponti költségvetés 326 Ftlfó 
kvótájára. 

Mivel a kOldöttgyúléssel az 
eddigi KISZ-bizottság mandá· 
turna lejárt, választásokra is 
sor kerOlt. A titkári lunkci6raje
IOtt KórOs/István (33 éves) és 
Kristóf Imre (24 éves) közül az 
utóbbi nyerte el a többség bi
zalmát 34 szavazattaj, mig 
K6rösire tizenöten szavaztak. 
Igy aztán Kristóf Imre - egye
lóre egyéb lehetőség hlján -
bevonulhat a pártszékház má· 
sodik emeleti irodájába. A má
jusi kúldOttértekezletig ideigle-

nes bizottság látja el a szerve
zési le4adatotlat. A bizottság 
tagjai: p6sz ~V8 (gimnázium), 
Hunyadi Erika (Budaprint) , 
Lovrityné Ag6cs Glze/la (kór
ház) és Szóka István (Áfász). 
Kongresszusi küldöttnek Kris
t6f Imrét választották, pólkOI
oöttnek (milyen elórelátóakl) 
Oláh Károlyt. Kél tanuló kül
döttj megválasztását -demok
ratikus gesztusként - a közép
Iskolás rétegtanács hatáskö
rébe utalták. 

(Lapzártakor kaptuk a hírt: 
Kristóf Imre elfoglalta helyét az 
MSZMP székházban.) 

Ferinez János 

Egy estém a Pilvaxban 
A elm k/ssé sántít. Úgy helyes a fogafmazás. 

hogy - Egyetlen PIlvaxi estém KisJcunhalason. 
A VIM és a KFV Olajbányász Klub szervezésé
ben, a reform. a glasznoszty, a peresztrojka, a 
zslroskenyér és vórösbor jegyében. 

leteiben fe/dolgozza a II. vi/ághábonJ néhány 
mozzanatál, de szóba jIjn Románia, az emberi 
jogok és igy tovább. Nagyon a témánál va
gyunk - gondolom én - mikor egy gimnazista 
fiú megjegyzi, olyan se /egyen t6bbé, hogy ne
kik kótelez6vé tesz/k ilyen alkalmakkor a meg
jelenésI... Hogy e kérdésnek jelent6sége van, 
látni a SŰrUn elvonuló ifjakról. Fogy 8 k6zooség, 
egyre kevesebben kfváncslak 8 medd6 vitára. 
Mert hozzászólásában mlndenkf a párbeszé
det emlegette. Valóban az volt. Pár beszéd. 
Néhányan gazdaságivflákba keveredtek. A há
zigazda - flgyelemelterel6ként- gyorsan tánc
házat javasolt. Nem j()rt be az 6tlet. Apró cso
porrok vitakóre lett a halasi Pilvax és lassan el
vesztette igazi funkcióját. T6bben, ha nem is 
mutatták, sért6d6tten távoztak. Aztán villany le
kapcs, és csak a gyertyák égtek. Újra szólt a 
hegedű, a gitár és elókeriilt egy Petóli verses
kótet is. A pislákOló gyertyák fényén61, miszti
kus hangsúlyt kaptak a verssorok: wNe fogjon 
senki koonyelműen ' a húrok pengetésihez, 
Nagy munkát vállal az magára, kl most kezébe 

Húzta a Ha/as együrtes a Kossuth nótáka/, 
Hatvani Zoli szavalta a magyar irodalom idevo
natkozó gy6ngyszemeit. Minden résztvevón 
kokárda. A k"z"nség nagy része fiatal vaJt. de 
képvfseJterték magukat a helyi altematfvok, va
lamlnl a lómegszervezetek krváncsr. vagy 
éppen kikú/dórt fels&Jb szintü munkatársai. 
Fegyveres testű/eli tagot nem véltem a hallga
tóság soraiban felfedezni. Legalábbis egyenru
/Jában nem. Csak Oltem és ha/Igartam. Az jó 
:JoIog. A klhtN1seg kezében nem melegedett 
meg a vórt5sbor. Ahogy lJ hangulat emelkedert, 
kellek vitára az egymást meggyózni akaró al
kalmi politikusok. Ki-ki a saját igazát bizonygat
va, olykor egymás szavába vágva, történelmi 
tényeket felvonuJtatva. Alig telt el néhány perc, 
és nincs már jelentósége a frissiben nemzeri 
Dnneppé avanzsált március 15-ének. Már Tria
nonnál jártunk, majd egy felszólaló. apró rész- lantot vesz ... ~ P. L. 

A pavilonról másodszor 
Igencsak felgyorsultak az 

események a Kossuth utcai 
pavilonok ügyében. legutóbbi 
számunkban, a Sarokba szo
rltva rovatban közöllük a "Vi
ták a pavilonsorról" címu cik
kunkel. Bizonyára nem csak 
ennek hatására a cikk megje
lenése napján tiltakozó nyilat
kozatot kaptunk a város lakos
ságától. A nyilatkozatot 356 
személy Irta alá névvel és 
cimmeL Az alálrólt a Halasi 
TOkör szerkeszt6ségét kérték 
fel . hogy tillakozásuknak han
got adva, eljárjunk apavilonok 

további épltésének felfüg
gesztése érdekében. 

Még aznap felkerestem so
mogyi Antalt, a városi lanács 
megbfzott elnökét, aki meg
igérte, hogy a dolgok tJsztázá
sáig a további pavilonépftést 
leállftják. Ertesftést kaptunk 
arról is, hogy további aláírás· 
gyú~és folyik , s ennet< egy ré
szét mintegy 150 alál réssal el
külclték GajdócsJ István me
gyei tanácselnOlmek. Valamint 
arról is értesOltOnk, hogy dr. 
Zs. Szóke Zoltán tanácstagi 
körzetében a beszámoló so-

rán 105 fO egyhangu szava
zással elutasitotta a Kossuth 
utcai pavilonok épllését. 

Az MDF halasi csoportjától 
ls kaptunk egy beadványt ha· 
sonló tartalOmmal és céllal. 

Kötelességemnek tartom 
azt ls megemUtenl. hogy a 
Kossuth II. lakótelep három 
választókOrzeténet< tanácstagi 
beszámolóján, a közvetlenül 
érintett terCdetről - mindössze 
tizenöten jelentek meg. de a 
"téma~ ott ls ez voll. 

A tillakozási hullám hatá
(F~w I ~0ÖII0n., 

Legmagasabb elismerés 
a Bernáth Lajos 
kollégiumnak 

KöszönUűk az ország elsti 
állalános Iskolai Kiváló kOllégiumát 

1976-ban még az életrehl
vását is sokan vitatták. Végül a 
tanyán él" szüiOket kérdezték 
meg , kivánják-e, hogy városi 
diákotthonban lakjon gyerme
kük és kulturált körűlmények 
között tanuljon? Miután 102 
szülö igennel válaszolt, eldOh 
a kérdésre a válasz: igenis 
szOkséges, hogy a szétszórt 
tanyavilágban lakó gyermekek 
részére kollégium épOljön. A 
Bajza utca sarkán megépüll 
kétemeletes intézmény avatá
sára 1976 augusztus 20-án 
kerüli sor, ekkor vette át az új 
létesftményt Schwób János 
igazgató dr. Ortu/ay Gyu/a 
akadémikustól. A tanltás kez· 
detével szeptember l-én né
pesült be elöszOr a diákotthon. 
Nyolcágyas szobák, négy ta
nulószoba, könyvtár, jálékszo
ba, korszertlen felszereli 
konyha és étterem, sportpálya 
várta a környékről beken1lt ne· 
bulókat, akikkel több tanyasi 
iskolai neveló ls jött, ami a 
gyermekek biztonságérzetét 
nagyban fokozta. 

A gyerekek döntenek 
A 192 fér6helyes intézmény 

zömében általános iskolás 
gyerekeknek biztosit hétköz
ben igazi otthont, de az innen 
kiken11t és helyben továbbia· 
nulnl szándékozóknak később 
is ad helyeI. Jelenleg 11 ne· 
veló és 6 gyermekfelügyeló 
gondoskodik az itt lakók zavar· 
talan életköriilményeirOI. Ha· 
mar összekovácsolódott egy 
igazi pedagógus kollektlva, s 
az elv mindig ls az volt, hogy 
tanár, gyerek egy célért, közo
sen dolgozzon. A diákotthon
ban az ország egyik legjobban 
felszereli technikai kelléktár 
található, szines televIziókkal, 
számItógépes bázissal. Az ott
honlanácsban a 12 gyermek 
mellet 3 nevelO ténykedik, igy 
maguk a gyerekek döntenek 
mindennapi életük legfonto
sabb dolgaiban. Onálló UttÖf6-
csapat létesOlt. ahol az érdek
lOdési kör6knek leginkább 
megfelelO mozgalmi munkál 
végezhetnek a diákok. 

A saját takarékszOvetkezet 
alapltásával a hosszutávu ta
karékosságra nevelés elve a 
gyakorlatban ls érvényre jut, itt 
a tisztségviselői< maguk a gye
rekek. Az ujszeru kezdemé
nyezései< egész sorában ha· 
mar magukra IrányItották a fi
gyelmet. Egy évtizedes mukö
dés után méltó névadót keres
tek és találtak, az egykori ha
lasi néptanltó, Bernáth Lajos 
személyében. 1985 óta ki
emelt feladat a hagyományok 
ápolása. A névadó leszárma-

zottai alapltványt tettek ami
nek keretében minden tanItAs; 
év zártával Bernáth Lajos pla
kett és dlj kerOI kiosztásra, a 
dljat csak az intézmény tanulói 
kaphatják meg. 

A pénzszOke ellen 
Sportversenyek, szavaló-

verseny, országos diákotthoni 
találkozók szervezésével 
megismerkedhetnek az itt élök 
a hasonló körOlmények között 
lakó diákokkal, aminek révén 
sok barátság ls szövódőtt már 
az év~k során. 

Először a kimagaSló társa
dalmi munkavégzésért 1986-
ban kaptak elismerést az ill 
élők, dolgoZÓk, majd a minisz
térium által 1986-ban életre hi
vott versenymozgalomban 
elsó nekitutAara az Ot fokozatú 
elismerésból rögtön 1987-ben 
elnyerték a kollégium cImet. 
MinI kollégium, az egyre nehe
zebben folyósltandó költség
vetési támogatást hétvégeken 
szállóként való Ozemeléssel, 
alkalmi rendezVények tartásA
val befOlyó bevételekkel pótol
ták, igy a gyerekek ma is meg
kapnak minden elérhetó játé
kot, technikai eszközt, itt nem 
érzódik a pénzszuke. 

Elmúlt évben a versenymoz
galomban Kollégiumi arany 
oklevelet kaptak, másocfma
gukkal egyetemben az orSZág 
hasonló Intézményei közül. 

Idén pedig a magyei tanács 
muvelódésl osztálya az intéz
mény példamutató és eredmé
nyes közösségi munkájáért az 
odaftélhetO legmagasabb efis
merésre javasolta a kollégium 
kollektlvájál. A minisztérium 
döntése a napokban ér1<ezell 
meg, az országban egyedül és 
elsőként a Kiskunhalasi Ber
nálh lajos kollégium kapja 
meg a Kiváló kollégium kitün
tető cimet. lu. átadásra dlszes 
ünnepség keretében ma dél
után 3 órakor ken11 sor a kollé
giumban, ahol SctlwOb János 
igazgató, dr. KeIem8n Elemér
t61, a Muvelődési Minisztérium 
f6osztályvezetó}étól veszi 
majd át a kitüntető cimet és 
oklevelet. 

Az Országos ÚttörO Elnök
ség zászlót ad át ebbOl az al
kalomból az Intézménynek, s a 
város vállalatai, szövetkezete; 
ls köszöntik a kiváló kollégiu
mol. 

A magunk részéről csak 
annyit: szlvbOl gratulálunk ne
velóknek, tanulóknak a magas 
elismerés atkalmábólllegyen 
a halasi kollégium muködése 
sokáig követ&nd6, országos 
példal 

Horváth Róbert 
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" Futószalagon 
nem lehet gyógyítani " 
Beszélgetés a kórházi érdekekről 

"A kiskunhalasi Semmelweis Kórház felvevő terillete 
ágyszámához és egyéb feltételeihez viszonyítva aránytala
nul nagy. Ennél fogva feladatainak teljesitésére képtelen. 
Indokolt a felvevő terütet csökkentése." Ezzel a javaslattal 
fordult egy körlevélben a kórház vezetése az Intézmény 
osztályaihoz, egyetértésüket, véleményüket kérve. A to
vábbiakban a levél felsorolja a változások lehetősége it, me
lyik helységet, hová Irányit ják. 

Dr. Suba Károlynak nagyon határozott álláspontja van a 
koncepcióval kapcsolatban, ő a tervezet mellett voksol. Ér
vei ról kérdeztük a központi laboratórium foorvosát. 

- A kórháznak pontosan 
ugyanOlyan jellegű és méretű 
bajai vannak, mint a társada· 
lomnak. Konfliktusba került az 
egyéni és közérdek. Egy kór· 
házban a közérdek nem lehet 
más, mint a beteg érdeke és a 
jelenlegi struktúra nem ezt 
szolgálja. Az intézmény veze· 
tőinek kiválasztásánál az el· 
múlt évtizedekben - csakúgy 
mint az országban általában 
a kontraszelekció érvényesült, 
nem a szakmai és az emberi 
rátermettség volt a fontos. Ezt 
bizonyítja, hogy ebból a kór
házból nagyon sok orvos távo
zott - sem a beteg, sem a gyó
gyftására hivatott nem volt 
megelégedve. 

- Minden osztályon egyfor
mán nagy a fluktuáció? 

- Eppen erről van szó, 
ugyanis nem. Mig a belgyó
gyászatrói, mióta én itt dolgo
zom (28 éve) több mint har
mincan távoztak, a n6gy6gyá
szalról mindössze ketten. Kö
zülük is, az egyik disszidált, 
másikuk ma~asabb beosztást 
kapott a bajai kórházban. 

- Ennek mi az oka? 

- Szerintem az, hogy ennek 
az osztálynak - amelyik 
egyébként ma is nyomást gya
korol a kórházi vezetésre -, il
tetve az ott dolgozó orvosok
nak érdekében áll a jelenlegi 
konstrukció, azaz a zsúfoltság , 
mintegy mesterséges hiány 
fenntartása. Mindenki nagyon 
jól tudja, hogy az orvosok fize
tésébe a pénzügyi kormányzat 
a hálapénzt is bekaJkulálta. Ez 
meghatározza az orvos és a 
beteg magatartását is. Rossz 
mind a két félnek, de muszáj 
ehhez a viselkedési kényszer
hez igazodni. A beteg kiszol
gáltatott, az orvos pedig élni 
szeretne. 

- Mit jelent tulajdonképpen 
ez a zsúfol/sáli. lehetne vala
mihez viszony/tani? 

- Hogyne. Mig országos át
lagban (1985-ös adat) 100 
ezer lakosra 950 ágy jut, a mi 
kórházunkban 801 ágy, 135 
ezer ember ellátását szo'.!;lália. 
Nem túlz~ , ha azt álhtom, 
hogy háborús körülmények
hez hasonlóan dolgozunk -
békeidÓben. Hogy egy trau
más betegei pótágyon helyez-

zünk el - ez egy európai or
szágban elképesztő! 

- Ha jól értem On azl mond
ja, hogya kórház túlterhelt
sége azoknak az orvosoknak 
kedvez, akik magánpraxist is 
folytatnak. 

- Igen. Hiszen a beteg, gyó
gyulása érdekében mindent 
megtesz. Ha gyors kezelést 
kiván - márpedig mindenki azt 
szeretne - elmegy a magán
rendelóbe. Sajnos az is elófor
dul, hogy magánbeteget itt fo
gadnak, sót a diagnosztikai 
vizsgálatokat is itt végeztetik 
egyes esetekben. Ez enyhén 
szólva nem etikus. 

- On szokott hálapénzt kap
ni? 

- Nem, de nem is fogadnám 
el. En az orvosi fizetést nem 
meggazdagodásra, hanem 
megélhetésre használom, 12 
ezer 500 forint a nettó fizeté
sem, küifOIdön még nem vot
tam, autóm, nyaralóm nincs, 
csak két szakvizsgám van. 

- Milyen haszonnal jár a fel
vev6 terülel teNezett cs6kken
tése? 

- Egész egyszerűen azzal, 
hogy a beteg és az orvos is 
jobban járna. A gy6gyftást 
nem lehet futószalagon végez
ni, pedig jelenleg fgy megy. A 
beteggel beszélgetni kell , az 
alapos vizsgálathoz idő kell , 
az orvosnak tájékozódni kell a 
szakmai folyóiratokban, ha 
nem akar lemaradni. Végered
ményben ez egy lépés lenne 
afelé, hogy az embert tekint
sük a legfontosabbnak. 

hámori - fö ldi 

Protekciós 
lángos 

pult Ibllk'n, I 'e}em IÖI6It. Csakis I kora reg
gelllrisaesHgemnek köszönhet6en (IdeIg-O,. 
ig) u.nem meg IQ:. esetet ulrt\eldle« nelkOt. 

- Ki gondolna, hogy manapság mar a lángoa
avéanez ls protekcIó kelt -'akad klllmer6s6m. 
- K6pzeld aI-folvtatJa-, lU egyIk reggel negyed 
hétkor (elI6ként) '/111m oda • Kossuth utcai 
l'n90ls0l6 pavilon pult}lihol:, de alaposan mel
léfogtam. Ugyani. nyl"a lIt'n - nem kIs magt. 
patéaemre - el6ször a Mbtében Mazese"'9lett 
protekclósoklt szolglllttak kl, és nem ls akilmo
gysn. Egy r"éazOket a h'tao ajlon iliI, másokat I 

AtTaI I kénHMmre, hogy án mikor kaphatok e 
varva vart potUUból, a MaQtöget6" a kövItk. 
l6ket mondta: 

- MInt IIlIIjs. IQ:. el.6 dagasztas eHogyon, de 
var/On 11lrelemmel, mert a k6Vetkez6 adag ls 
nemsokilra, ugy 1 ora kÖNI klaOI. 

Ezek Iltan, két okból Mm engIIdhettem e MRi
vesM tIIaremetasnlk. lUagylk: munkaba kaUan 
sIetnem. A maaik: ml van akkor, ha - köEban
ujabb kivetetezen csoportok ér\(eznek? 

K.P. 

A pavilo 
(FoIyfatú az Nel oldaltól.) 

sára és a szerkesztőség kéré· 
sére a városi tanács vezetője 
úgy döntött, hogy március 31-
én (pénteken) 17 órakor a 
Gőzon István Mtlvelódési 
Központban apavilonok 
ügyében nyilvános fórumot 
rendez. Név szerint meghfvja 
mindazokat, akik a tiltakozó 
beadványt aláírták, valamint 
azoknak a szerveknek a képvi
selóit, akik az el6készltésben, 
döntéshozásban részt vettek. 
Felkérte a szerkesztőséget , 
hogyameghlvást a maga ne
vében is legye közzé. 

Tehát az emlitett fórumra a 
mai napon 17 órára, a Gózon 
István Művelódési Központba 
ezúton hfvunk mindenkit. Azo
kat akik egyetértenek a paviIo
nok épftésével a Kossuth ut
cában, és azokat is, akik nem 
értenek ezzel egyet. 

A Halasi TOkör azt vállalja, 
hogya mai napon lefolytatott 
vitát közvetíti, és tájékoztat az 
új döntés rőt. 

-földl -

másodszor 
AZ MSZMP MEGJEGYZÉSE 

A Halasi TOkOr teg
utóbbi f. év márcIus 17-én 
megjelent számának 
utolsó oldalán lévO" Viták 
a pavilonsorról" cimtl cik
kéhez az alábbi észrevé
telt teszem. 

Az. MSZMP Városi BI· 
zottságának képviseleté
ben valóban réazt vettem 
a városi pavilonpáfyázatra 
érkeze" pályázatok elblrá· 
lását végzó zsüriben és 
egyetértettem a pátyázat 
elbírálásával, Illetve ered· 
ményével. 

A zsOri munkája a pálya· 
mtlvek elbl rálására azorit· 
kozott. Nem volt témája a 
teiepitési terv, melyet én 
nem Ismertem, nem volt 
módom ezzel kapcsolat
ban véleményt mondani 
és Igy nem nyilván ithat
tam ezzel egyetértó véle
ményemet. Mindezt azért 
kOzöltem, mert a megje-

lent cikk alapján az Olvasó 
olyan véleményt alakithat 
ki, mintha a pavilonpátyá· 
zat elblrálása és ezek tele
pítési helyeinek megvá
lasztása is széleskOrtl tár
sadalmi zsOrl döntése 
alapján történt volna. Szf
vesen részt vettem volna 
egy Ilyen, a tetepltásl he
lyeket tartalmazó terv elbi
rálásában, mert a város· 
fejlesztés és a váro.szépl
tés tekintetében ls ténye
gesnek tartom. Ilyen meg
beszélésról vinont nem 
tudtam, nem vettem részt, 
és a városi pártbizottság 
képvIseletáben e témára 
vonatkozóan más sze
mély sem nyilatkozott. 

KI,péter Imre 
a városi PB. politikai mun
katársa, a Vároaszepltó ás 

Városvédó EgyesOlet 
alelnöke 
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A viLágegyetemrorlizenkét évesen 
A Jurinovits Miklós Úttörő ház csillagászati 

szakkörében, "A világegyetem, amiben élünk~ 
clmmel hallhattunk a maga nemében egyedül
álló csillagászati előadást. 

Az elóadók ugyanis az úttöróház csittagá
szati szakkörének ta9jai voltak, többnyire 6. ál
talánosba járó 12-13 éves kisdiákok. 

A konferanszié feladatát Szóke Norbert, az 
ÁMK általános iskola 5. osztályos tanulója látta 
el. 

Az elsó előadást egy nagyon rokonszenves 
ikerpár, Unterer OIivérés Unterer Kornél a Fa
zekas Gábor utcai Általános Iskola 6. os~tályos 
tanulói tartották. 

-
A hallgatóság meglepetéssel fogadta a ma

gas színvonalú , tudományos el6adást, mely a 
csillagok szOlelésével és elmúlásával foglalko
zott. 

Az. Unterer ikertestvérek a lermonuklearis 
hidrogénfúzió szakértó elóadól. 

A t610nk 150 millió kilométer középtávolság
ban lévő, csaknem 1,4 mitlió kilométer átmérő
jű, sárga szinű csillag, a Nap, a bolygónkhoz 
képest óriás, a csillagok táborában azonban 
törpe - ha!lotluk az Unterer testvérektől. 

ugyancsak lelényképezte ezt az új Ostókösl, de 
nem küldte be a felfedezésről készftett képet 
Idejében. 

Balázs Gergely, az ÁMK 5. osztályos tanu
lója és Sebestyén István, az ÁMK 6. osztályos 
tanulója a meteoritokrót tarton előadást. Előadásukban , melyet felváltva tartottak úgy, 

hogy miközben egyikük beszélt, a másik az áb
rákat rakta fel a táblá!a - részletesen ismertet
ték a Nap fizikai jellemzOit és működésének ter
monukleáris folyamatát. 

Hol/6sy Simon István a Fazekas Gábor utcai 
Általános Iskola 6. osztályos tanulója a nap
rendszer bolygóinak "életrajzát" ismertette. A 
Merkurtól a Plulóig minden bolygót és a boly
gók holdjainak jellemzőit megismerhette elO
adásából a hallgatóság. 

Az egykori meteorkráterek képz6désének 
kórűlményeit ma már nem tudjuk rekonstruálni 
s legfeljebb méreteik alapján következtethe: 
tünk arra, h.ogy mekkora lehelett az azokat lét
rehozó meteortestek tömege. 

Klein Tamás, a SzülS József Általános Iskola 

Mez6 Csaba a Felsővárosi Általános Iskola 
6. osztályos tanulÓja az üstökösökróllartott él
vezetes előadást. Szines képeit Gyóni Gábor, 
az ÁMK 5. osztályos tanulójának az üstökösök
rÓl szóló versrészletei tették még hangulato
sabbá. 

6. osztályos tanulója az űrkutalásról tartott elő
adást. Az első szputnyiktól, az állat és emberki
sérteteken át a szovjet és amerikai űrkutatás ál
lomásai! és eredményeit vázolta fel. Ismert~ tte 
a bolygokutató űr&zondák fényképekkel és m.j
szeres vizsgálatokkal alátámaszto/l eredmé
nyeit. 

Az üstökösök felépítésének, pályájának 
szemléletes bemutatása mellett a halasiak szá
m3ra külön érdekességet jelentett, hogya legú
jabb .~stökös,. a Richard West, akár Balogh Ist
ván ustökös IS lehetett volna, mert a mi halasi 
csillagászunk, aki egyben a szakkör vezet6re, 

A két és félórás elOadássorozatot Balogh Ist
ván csi!la.gász szines diaképekkel kísérte, me
lyek közott szép számmal szerepeltek saját 
CSillagászati felvételei is. 

Sajnálatos, hogya városból és körzetéból 
meghívott ötven pedag6gus közül mindössze 
négyen tőttek el az értékes előadásra. A közön
séget az efőadók szülei alkották. 

Kórusban 
Jelenleg a városban rázó volt, remegett a ke-

egyetlen felnőtt vegyeskó- zem, amikor 270 embernek 
rus múködik, a katolikus vezényeltem egyszerre! 
nagytemplom felnőtt ve- - Mi a titok, ami a mai vi
gyeskara. Az együttes lágban az embereket a kó-
1 925-ben alakult, olyan ne- rusban összetartja? 
ves karnagyok irányították - A közös éneklésnek, a 
munkáját, mint Hangody sikernek hallatlan pszicho
István, Acs János, Keme- l6giai hatásai vannak. A 
nes Ottó. Jelenleg a kórus zenei élmény semmi más
élén éppen Ifz esztendeje sal nem mérhető össze. 
dr. Czár Imre áll. Fontos, hogya munkás 

- Hány tagból áll a kb- hétköznapok mellett gya
rus? - kérdezem a kar- korta együtt ünnepelünk is. 
nagytól. Közös szilveszterek, név-

- Az együttes létszáma napok, országjáró néhány 
40 f6, a csütörtöki próbá- napos kirándulások mély í
kon mindig jelen van 30-33 tik el igazán a kórus tagjai 
személy. Tagjaink zöme között a hovatartozás érzé
Idősebb, sajryJs a közel- sét. Mindezek ellenére ke
múltban vesztetlük el vesebb az új tag , emellett 
egyetlen , még élő alapító öregszünk is - mondja a 
tagunkat, Sós Frigyesnét. karnagy. 

- Hol lépnek fel és mit Büszkén a kezembe 
szoktak el6adni? nyomja a kórus 65 éves 

Kizárólag egyházi tőrténetét feldolgozó vas-
rendezvényeken szerepe- tag albumot, hogy lapoz
!ünk, minden vasárnapon zam át. Csak sejtem, hogy 
és ünnepnapon a nagymi- mindez dr. Czár Imre ku
sén 3-4 szólamú motettá- tató munkájának eredmé
kat adunk e16. A műsoron nye. 
Palestrina, Bárdos, Ko- Amikor mindezt papírra 
dály, Halmos és Liszt mú- vetettem, egy dolgon gon
vei szerepelnek. ~nekel- dolkoztam el: a városban 
tünk már Pécsett, Vácott, hosszú ideig két kórus mú
Ba]é.n , Bálaszéken, János- ködötl. A kél kórus élén tár
halmán, lzsákon, de álltunk sadalmi megbízatásként, 
m ár összekulcsolt kézzel megszállottan egy jogász 
az arad i vértanúk emlék- és egy állatorvos próbálta 
műve el6tt is. A legmara- meg az együtténeklés csa
dandóbb élmény az az dálatos érzését megőrizn i 
énekkeri találkozó volt, az emberekben . Pedig a 
melyre Kiskunhalason ke- zeneiskolában neves ze
rültsor 1 9S1 -ben. Csodála- netanárok oktatják a fiata
tos érzés volt , amikor 910kat a muzsika szereteté
énekkar énekelt együtt. re. 
Mint karnagynak is meg- H. A. 

Lévay Kálmán 

Ki lehet 
cserkész? 

wKJnyfllk-e Halason i5 a 
c::serkészllliom?~ clmü Ir. 
aomra számIelan kérdéat 
kaptam s cupatallkitásl es 
belépesl lehet6s6gekkal 
kapcsolatoun. 

A caerkészel önkentes. A 
cserkészcsapat tagja lenel 
mInden hetedik életévél be
töltön személy - klskoruak 
asetében szül61 houajtlru
ln szüks6ges -. amennyi
ben elfogadja III a lapsZI
balyi és 8 cserkészéletel6-

, INlNit követni kész es arre 
képes is. A klscserkéazek a 
7-12 éves korcsoport tag
jai, mig a cserkéazek a12-
18 éveaekból keóllnek a 
csapatokba. Akik mar 8 18. 
évilkel bet6116tték, öreg· 
cserkészekként lehetnek I 
caa~t tagjai. 

Capatokat, melyek az 
egélz cserkészmozgalom 
pillérei, klz'rólag fennllrtó 
teslOlet szerveznet. igy IZ 
lakol.k, egyhwk. egyéb 
tIfIrsadalml szervezelek, 
üzemek h8 egyetértenek a 
.n6velseg 81Ipsz.bély.l
val, e41lkitüzese!vel, hogy 
az általuk "ak!lando cser
készcnpalok flal-leányal 
demokratikusan gondot· 
kodó ember ... , magyarabb 
magyarré vélj.nlk. CApat 
8teklthato. ha legalább 12 
cae,Uu egy cMrkilszlIszt 
vezetésével cMtkéurnun
Ura vililalkozlk". háttér
ben van egy csapatfenn
tartó fMIOletOk.. 

A csapatmúk6désl eng. 
délyt, a csapat Igno\6út, 
nyllv'ntartilsba vetetét a 
fenntartó testület az orsz. 
gos k6zponnót kerhetI a ke
rOtetleln6kaégen keresztűl. 
elm; Magya, Caerkészsz6-
v~ eudapest. t. Bem 
rakpart 6. 1011 ... lrlflnyltó
sZémon. Teleton: 152-430. 
Félfogadas: hetf6n és csü
törtökön 17 61 19 óra kö
zött. A fenli lelefonszám ls 
Ikkor hivhaló. 

HarmosJen6 
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Megkezdődött a fürdő fejlesztése 
Kevés elhagyottabb hely 

van, mint egy strandfílrdó a tél 
végén. Vagy mégsem igaz? A 
szokásos idény előtti karban
tartáshoz még korán van, a 
kiskunhalasi strandfíirdó terü· 
lete mégis a munkagépek za
jétól hangos. Kél nagy mar1<o" 
l6gép tépi a földet és egy kútJa
vlt6 berendezés tornya is ott 
maredezik. Munkások végzik 
serényen a dolgukat. 

Nemere Péter, a Dél Bács
Kiskun magyai Vízmű Vállalat 
műszaki igazgatóhelyettese is 
a helyszfnen található. Öröm
mel emU li, hogya több mini 
harmincéves létesítmény úJ 
korszakába lépett. Elkezdő
dött a rekOflslrukci6, amely fej
lesztéssel is párosul. A teljes 
program teljesítése jelenlegi 
árakon 105 millió forintba ke
rül. A fejlesztés megvalósltása 
az egész város érdeke, városi 
feladat , amelyhez természete
sen a V{zmú Vállalat is jelen
tős anyagi eszközökkel járul 
hozzA, de semmi esetre sem 
tudja magára vállalni a terhek 
túlnyomó részét. A Városi Ta
nácsnak jelenleg erre a célra 
mncs pénze, egyenlóre csak a 
területbóvftéshez szükséges 
fOldet biztosilotta térítésmen
tesen, A munka megindltásá
hoz a vállalat saját pénzéből 
1986 évben 10 milliót használt 
fel , 1989 és 1990 évre 15-15 
millió forintot biztosit, ezzel a 
lehetőségel klmeru1tek. 

- Mi készii/t el eddig és mi 
8Z ezévi terv? 

- Számftottunk a pénzszú· 
kére, ezért már a telV is úgy 
készűll, hogy szakaszosan le· 
hessen megval6sltani és az 
elkészül! részek a többi nélkül 
IS územeltethetök legyenek. 
Készen van a vIzforgató be
rendezés, az I. sz. vízmútelep 

új vastalanitó}ával közös gép
házban. A régi melegvizes 
gyermekmedencét elbonlot
tuk. A helyén egy 19 x 10 mé· 
teres tanmedence épül, esem
pézve, feszrlett víztükörrel és 
forgatott vízzel. Készül az öl
venméleres úszómedence át
alakítása is a vízforgatáshoZ, 
Júniusra mindkettO készen 
lesz. A gyógy~'lZes medencén 
nem változtatunk, 

- Mit jelent a vfzforgatás és 
miértj6az? 

- A forgatott vizú meden
cékben a viz állandó mozgás
ban van, alulról bemegy és fe
lül eltáVOZik. A medence pere
mén túlfolyó viz egy szúró
tisztító és fertÖllenitö rendsze· 
ren megy át, mate! a medence 
alján újra belápiálják. Ezállal 
mindig ivóvíztisztaságú a me
dence vize. A folyamatos lisz
Utás és fertő!lenltés mellett 
nem kell a vizet cserélni, leg
feljebb egy idényben csak 
egyszer, JelentÓ5ef' csökken 
a felhasznált víz mennyisége 
és megszúnik a medencék Ie
eresztésével és feltöltésével 
kieső tOrdési idő. 

- Milyen ütemben folytató
dik az épItkezés? 

- A medencecsamok megé· 
pftése két ütemben készül. 
Elöször az új tan medence és a 
gyOQyvizes medence kap 
közös csarnokot, aminek a 
vasszer1<ezetét 1990-ben állít
juk fel . A tartópíllérek és a vas
szer1<ezetJ elemel< még ezév
ben elkészülnek. Igen sokba 
kerul a csarnokszer1<ezet 
üvegezése, fUtö, világító és 
szellőző berendezések felsze
relése, Igy várhatóan csak 
1991 -ben kerul rá sor. Minde
zek után épOlne meg az új öllö
z6épulet amelyben a vízgyó
gyászati részleg is berende· 

zésre kerülne. Legvégül a 
csarnok meghosszabbitásá
val az ötvenméteres medence 
is tetö alá kerülne. Hogy mikor
ra, az attól tOgg, hogyan lesz 
pénze a Városi Tanácsnak, 

A fürdö adottságai jók. Ki
váló hatásu gyógyvize ... an, a 
közelében jól felszerel! kór
házzal. Van közmű, kemping, 
szalloda, vendéglö. Van elég 
szabad hely a terieszkedésre, 
a záportározó környékének 

J Ó buli az Isztambuli? 
JUli II /(II'as.<:, 1/ IUriS/{ls.<:e

ZOIJ iMra Iuris/a szó, a mo.<:
galom dekadrIIs plldáJa, sok· 
kll/ joMulII illik rá az ,,JIlkll/mi 
hf'l'ásárló!í/" kifl'jl'lls. A hi
áll)'cikkp6llás. Amil pill",wl
lIyi/ag 111'111 11'111'1 megkapIIi a 
lIaiasi I'ag)' az Alföldi Áru
lIázban. lellgr!/IIk irle Isztam· 
bl/lba, Az wa:dsra l/'nlirdek 
megoldás szüle/ik. Kl'ldl'l' a.<: 
IBUSZ"ÓI, I'gbun a mugáll' 
I'áflalkozókig, Ojabball mór 
Jugoszlá\' alStmalfl' surl'l'u, 
lek is bekapcsoltx/l/lk II hll/ll
siuk 11/lU/másába, dl' hallO/-
111m már oly",,,ól is, Ilogy 
tgyenesen II lörök üdelember 
JÜII a I'(üárlókén A \'úsúrltlk 
f'gy rlsu ttrmtS:eleSell bom· 
bllli:lne/ csináll. hisz filIirI" 
/.;.Iri I'ásárol/ bundál. hóri 
I'agy éppen aranya/. Nag)' ri· 
szük ezekIlek. a maStmslikl1i 
s:ámllásokkal már a: állalá· 
1105 /Skoldban hadilábon álli, 
his.<:en surill/iik milyen olcsó 
II lIáromHáz márkás hórdBf'
ki, II: illhO/li tiUllkirezerhrz 
képest. CSI/k hát I'all kÖZÖl/e 
tgy bizonyos ~'úlószúm, 1111'/)' 

nem mmdellkmek I/grik be IIZ 

els6 pillmla/blln. NI:zünk nl· 
lIálly pilllál az ulóbbi idók 
I/ag)' wazóinak fórlinetei 
k6: ,,1: 

A Kék Dw/O Áruház 
Az tmber kÖIIII)'f' kieson/ul 

II feliflllldllá/I. Ki k DUl/II ÁI
III/Ili Árl/lláz. A /uriSlákar 1'1-
sósorblll/ az Állami szó hmJa 
l/leg, hi~z ez hizonyos //Ih· 
/Ikbell hi:/ollságOl jtlem, az 
ál/um SZQ\'alol mil/dellirl. 

- Ez, Illilll kideriilt, jó vicc 
- l/Iosol)'og K. Erzsibet - ki-
s6bb megtudmk. Ilog)' Tö· 
rökorszdgban IIIIICS is dl/llmi 
Iizll'l. Legalábbis ebbeli az 
iparágoo/l /lincs. Btkislrlek 
beI/lilII/kel u: óruhóz f'gyik 
apró lizlelébe, rónhár/úk az 
aj/Ól, és addig se ki, se be, mIg 
nem 1'IÍl'órQlunk, Az liiI/suk 
ltagy r/ne persu egy ii/6 !I/ón 
beiujja u derekól, és l'eSl I'alll' 
mil, Csllk Usubb, mikor 'öhh 
helyl'l regigjárll/llk, akkor 
I'sz mill!illk ró, hogy f'g)' kissi 
bl'csa{Jlllk bl'lIIl!/IIkl'l. 

- En lIf'm 1f'lIem semmil a 
Kik Dlmóban, lllert halIOI
tam, mi folyik oll-Ieg)'i/ll K 
Gizónl_ Viszo/ll az isZ/am· 
bllli Skálu legalább i/yl'l jÓt
szik, lia 111'11/ is ilyelllátl'án)'o. 
$(111. Az isZ/ambuli b!lli su
r/Illem a szefl'nóknek és u 
frlflUj/ókllak igazún JÓ adI'l 

A cipőm elkopolI 
A lIárolllllapos lartózkodds 

nem Uli lell1'l6siget JObbára 
csak a bel'úsúrlÓSra. Persu a 
csopor/ok nagy nsu nem is 
igen /(IlIIúll /rdekJ6dést a bal
kám lörtlnelem irám. 

- Mi ósszedlffUl/k lIiIló· 
n)'all is tlmemüllk megniZIIi 
egy.két Ire/yel. Ez nagy jóból 
killlf'riilt a Topkapi környéké
h61, mert IIZ idegenveut6 I'Ú
sárol/ a csoporl/al, ts tlrklp 
hiállyáball csak lénfereg/ünk 
- muili N, Zoltón, aki mig 
eg)'sur surtme 1'/SSzamenlll, 
de nem bel'ósórl6busszal. -
Eltil-ed'üllk kttsur is, löbb 
kilomittrt g)'alog01wnk I'isz
sza a lellge'lmrton. Mire \·isz· 
SZl/ir/lilik, az el6z611ap I'ásó
roll török cipó, szabályosa" 
lekopo/l alábamról, 
T l-"erf'lIe surim, jó nag)' buh 
az isZ/ambllli. 

- Ulclill vásárollam NikI' is 
Ad/t/11S zokn/kat ajándlkba, 
mill/f'g)' Ilz pdrOI. Fel sem 
bOIlIOl/am, il/hon úgy ad/am 
át 6kel, Kis6bb az aJdndiko. 
ZOI/ mesiiIf', hogy mindegyik 
zokni balfóbas volt, egy nni· 
I/ek pedig nem 1'01/ szára. JÓl 
röhög/ünk ruj/a, jó buli I'O/t", 

fszlllmbul a koppintások 
fel/eS I'ára_ Mil/delll Jtamisí/(l· 
I/{Ik. A /o'ureóróklól kezdl,t, 
az Alllo szappal/oll kertszla/, 
rgbull a magyar gyerekig. 
Egy ami SUIII és hamisílha
ta/lan, Iruimi /ö1/6dlsiik a 
g)'f'lIgibb magyar lIem ird/ll 

A lányok, alállyok ... 
Egy maga/ megllevtzni 

IItm szal/d/kozó idegelll'eze-

szabadidő parkká bóvitésére 
ls. Nemere Péternek szivagye 
a fOrdO fejlesztése, számtalan 
ötlete lenne idegenforgalml 
komplexummá fejlesztésére 
is, Anyagjak hiányában sajnos 
mindez csak a .jövö zenéje· 
Ennek ellenére célszerű len
ne, ha a Városi Tanács hosszú 
távon figyelembe venné eze
ket a lehetőségeket. 

Nagy Arpád 

tó, aki odaklinll már Sl'mmm 
sem csodálkOZIk, fölnevet, 
mikor ftlleszem neki a kir· 
d/sr, kll/ek o /eSJobb buli az 
iSZlllmbu/i? 

- Vollolyan/ány acsoporl
bllll, aki elI/1111 klt napra u cse
kl/y márkakerellvel, és klt ir
hóval meg /zárom bárkosz
t"mmeltért I'issza a szállodá
bo. Vollolyun. oki csak egy 
Ijszakára /lilit el, is reggelre 
hulalmus aronyfülbevalókkal 
I'J'tl/1' ámula/oo a kisst bizo" 
hanglllalú csopor/Ol. Nekik 
lil/)'Itg JÓ bl/h az IsZ/ambllli, 
f61f'g ha a hazuJőI'elelük utóni 
kél hllhl'll nem /rez/lek 51'111-

mi I'állozásl 1/ szervezellik
bell. 

lIól igtn, az ól'a/osság /l em 
án Ahogy IIUlfom, mindkét 
risulfl, hisun IIZ idegen veze
/ónek beszll/tk mór török 
"károsultról" IS. Az élminy 
fJl'rsu nem mindennapos. 
Sem ls:tamblllbllll, sem a 
I'Ifmnál. Eum)'i fl/rfanggaf 
ktlf ,,ótmtIl Stn;" az árul. Egy 
I'ámtisz/ lIIf'sllte ti, lIIenllyire 
e/esotlálkolOl/ lamly júlillS
hml, mikor kit, Jugoszlávió
ból hazmir6 hő/gy hosszú ir
hakIIbólban (ilt a kocsiban és 
pallas:kodtak o plusz 30 fo
kos hidtgre_ Um, 16m, ez is 
tgy JÓ buli ... ha IIl'm is Isz
tambl/Ii" . 

P. L. 

Jön a Subaru 
Az Altalános Múvelődési 

Központban március 31-én 
18 órakor nyllik a Subaru au
tókiállftás. A japán cég fefvo
nultatja ezévi k ínálatát a 665 
cm1.es M 70-t6l, az XTTurbo 
csucsmodelfig. A Fuji Heavy 
Industries Ltd, az autógyár
tásoo kivül többek között 
mikroeleklronikával és repü
l6gépgyártással is foglalko· 
zik, Igy nem is lehet csodál
kozni a gépkocsik technikai 
szfnvooaJán. A cég buda
pesti képviseletén járva egy 
1200-as Justy-t kipr6bálva 
az volt az érzésem, minlha 
minden porcikámról mintát 
vetlek volna a gyártók, Me-

netlulajdonságairól csak 
annyit, hogy a budai hegyek
ben partnak felfelé úgy 
gyorsult, mint egy Lada sIk 
vidéken, 

Látó János, a Subaru 
AHG Budapest sajtO- és pro
paganda'önöke szerint nem 
elképzelhetetfen, hogy ha
marosan forintért is hozzá le
hel jutni egy ilyen autóhoz, 

Szinte elképesztő, hogy 
mindössze 7000 ember álHl 
eló évente több mint 600000 
személygépkocsit, és ami le
nyűgözö: a gyártás auloma
tizalása 95 százalékos, 

H.1. 

RITKA DOLOG 

Udvarias kereskedők, 
elégedett vevők 

~ beszélgettek a süt6ipari vél
talat egyes szan.:, boltja bejáratánál. A 
tejkend6s 70 év kOriili néfIi bOICIOgan 
ITIIJIOgana a szatyrából kikandikáló, 
g6zOlgó tMér kenyeret a többieknek, 
Iti mineIig lriss kenyér van ~ nagyon 
udvariasak, geg(I6készek a k&feske
d6k - mondla a néni. ~n is ezért járok 
ide - vtlaszotla a k6zépkoru Iérfi -, 
mert ugoj igaz, ahogyan azt Farkas 
n6ni mondja. 

0ICSérÓ jeIl6kel ntUn haIari ma· 
napsag do9oz6kr6l, kŰIOnOSen nem a 
kereSIted6IUd Az eismeró szavak 
halaINa .fagpallt~ kezdtem a besz~ 
geI6IteI, A középkon) férfi PéIdáIA arról 
beszélt, hogy a kertvérosból kéma· 
poma azért kerékpározik a kenyérbolt· 
ba, mert it1 nemcsak a kenyéf, hanem 
a ~ml, sütemény is mrndig Inss ~ 
minden olyan élelrmszert meg tud vá
sárolni arrwe csalAdjának szüksége 
,~. 

Ezek utin Barta Balázsné, bI:lItVeze-

"''''''-- A ItImvetIdltptMIdi haIoaam, 
hogy Itt ~ mss áttIt kfnátlak a 
vásárlóknak. Hogyan CSIfI8fjAk1 

- 0tSZaZnáI lI'Ibb érUIéIeSég toIya
matosan kapható boItookban. A sajét 
váUalalunkné.l el6élilolt több léle ke
nyér, péksülem&ny és cukrészsCrte
mény naponta többszr6r is melegen 
érkezik a boltba. Ez nagyon 'O'OI'IUI a 
vevOket. Tovébbé, mrnden olyan élei· 
rrIIszert és mU tennékeI iS lartur'Ik ami 
~ nagyobb házWlésban SZUkSége~ 
letrk. Nagyon j6 egYOtmÚkOdéSI, em
ben és lTU'IkakapcsoIatot aJaklloltunk 
kll szálilÓ vélaJal do9ozóival. A nI
ponta éMZ6 lI'Ibb lOmiiI érU: szemé
lYeSerI seglquk üakni. Igy a sziIIilók 
keveS4lbb idót lÖIIenek el a lakodássaI 

és bMnikOr S2i_ terítenek a !xli

'""""" - MI lJSZtMZi a dolgozókat, hogy 
sz/V8$6f1 $8fJftenek a ~ is, meg 
az flruszáJI/lóJt.nak IS? 

- M!ndenekeI6tI az, hogy mrnd a II&
len - akik leI'IáI m doIgozri - anyagi' 
lag IS érdekelve vagyunk a forgalom 
loIyamatos nOveIésében. Két éve del
gOZI.I'Ik együn s a b'gaImunk a rend
SZttreS 6temeJéSek eIenére IS, áIan
d6an nOYaItszIk. t 988-ban 6 t 40 OOO 
lomnai IuleIjesUettiik a 1eMtI, ÖS$2' 
~ 19 miIi6 640 OOO Ionnt ét
Iéiul voll Februarban rrW'rtegy 30 OOO 
lOrinI jutalékot OSZIOItUnk. 

- Napjal1llcbBn rrW/Yf1n gondok ~ 
lik a keresked6ket1 

- Lassllia a forgalom növekedését 
az állandó érváHOl.II.s, ugyanakkor 00-
VeItSZiIr. a bolti dolgozók munkája. Alig 
van olyan nap, hogy ne kelljen valanj

Iyen cikkel 0,1 érazni. ~ mér 
négy éroéduIéval elétotllefrnékiri.ls 
'M>. 

- Gond a lXlItr lopások SZáIIWIak 
1'lOvekedése. Az aIaPVetÓ fogyasztási 
cikkek lTII(I3S .. mzan Iöbb alacsony 
nyugdlJII renclebz6 id6s nérvt teClen 
értínk bizooyos termékeket IéIllés 
nélkUl klséteM meg a bOItbÓI &!vinni. A 
lopás kbrOlményei kelJemellenül énnli 
az el\6vet6t ls, de a keresked6t is, 
Ilyen esetekben kérJyleleoek vagyunk 
a 1erd6tségIleZ fordulni. 

- Munkánkal zavarjék a lémhllell is. 
Máraus 14.., például elterjed! a hír, 
lIOgY l ~ nagy megITIOzdr..rlások 
le$znek I ... é/osban s talán a pékség. 
ben sem dOIgO.Znak. 0töséveI-11Zesé
vel VItték a kenyeret. Ilyen esetekben 
dOIgOZÓinknak sa;m sok durva meg
JeIlyzést kellenyeInIOk. """' ... 

A TISZA FOSZÉRT 
ÉS A KISKUNHALASI ÁLLAMI GAZDASÁG 

a placcaamokban megnyitotta közös 

DISZKONT RAKTARARUHAzAT 
At. áruház éfelmlszer_, kozmetikai cikkek, háztar· 

tásl vegyl6ruk, vegyes Iparcikkek, borok, pezsgök, sz. 
szes ftalok, s6r6k nagy választékával, kedvezményes 
áron 811 rendelkezésére tisztelt vásárlófnak_ 



Izraeli élményekről 
ÚJRA EGYENESBEN: HEGYESCSABA 

Az elmúlI eSZlendó nem sj. 

kerOIt úgy Igazán, ahogyan azt 
Hegyes Csaba szerette volna. 
Jeles lornászunkkal az Idén 
eddIg IObb érdekes dolog lOr
lénl, a legulóbblr61 rövid újság· 
hrMI értesOlhettOnk: a ma· 
gyar válogatott tagjaként lzra· 
eiben járt és szerepelt az Of

szágok kOzOlll loma verse· 
nyen. 

Hazaérkezés után kértem 
rövid beszélgetésre. 

- Mify9n VOlt sz izraeli út? 
- Nagyoo szép és érdekes, 

bár nei<em mAr másodszor 
adatolI meg , hogy ebbe a cso
dálatos távoli országba eljut· 
hattam. Az egyre fejl6d6 ma· 
gyar-izraeli kapcsolatok ré
szeként hivatalos országok 
közötti verseny voll a két nem· 
zet legjobb tornászal között. 
Mind a csapat, mind az egyéni 
versenyt ml nyertük. Én jóma
gam az egyéni értékelésben a 
csapaton belül harmadik, 
Osszetettben hetedik lettem. A 
felkészülés időszakát tekintve 
euel elégedett vagyok, most 
mutattuk be először a kötele· 
zoon előirt olimpiai programot. 
lesz ez még sokkal tobb ls. 
Tel·Avivban laktunk, a város 
melletti sportközpontban. A 
kétnapos verseny ulán voltunk 
kiránckJlásokon, Igy ellátogat. 
tunk Jeruzsálembe és a Holt 
tengerhez. Rengeteg magyar 
él kint, néha Ugy éreztük, 
mintha otthon lennénk. Több 
országot bejártam már, az itt 
tapaSZlattakhoz hasonló drá
gaságot még nem lánam. Bár 
ott terem a lákon a narancs, az 
ára mégis több mint 120 lorinl 
kilónkén!. 

- Atomliban, maglinél8lé
ben is jelen/65 vliltozások ttJr· 
lénlek a múlt év óta, ha jól hal· 
Iottam. 

- Igen. Az év végi londoni 
versenyen megszereztem a 
még szOkséges pontokat, Igy 
januártól nemzetközi minősi· 
lésü sportoló vagyok. Ez havi 
plusz négyezer forinttal Jár. 

'-U)I -L 
Idén tizenegyen élveZZÍlk ezt a 
státusz! a tomászok közül, én 
vagyok az első haJasi , aki eb
ben részesQlt. Időközben fel
vettek Szegeden a tanárképző 
l6Iskolára, levelező tagozaton 
most végzem az első évfolya· 
mot. Ha még houáveszem, 
hogy kOzben új lakásba költöz· 
tünk, és új edzóm is van, D0-
náth Ferenc személyében, 
ezek lényeges változások az 
életemben. De én a sorban az 
élre azt helyezném, hogy 
végre igazán egészséges va
gyok, Igy teljes intenzitással 
készOlhetek a versenyekre. 

- Melyek sz idei célok? 
- Május végén Svédország· 

ban Európa bajnokság lesz. 
Jelenleg tagja vagyok az EB· 
keretnek, az is kivánok marad· 
ni. Jó lenne kijutni Svédor· 
szágba, mert 011 kicsit haza ls 
várnának, a rulit versenyek 
kapcsán jó a kapcsolatom a 
svédekkel, háromszor már jár· 
tam is kint náluk. 

- A halasi tornál sokan te
metik. Mi 8fT6Ia véleménye? 

- Bizom benne, hogy újra 
hires lesz a halasi torna sport. 
Bár még nem hivatalos a hir, 
de úgy néz ki, hogy Bordán 
Dezs6 szövetségi kapitány a 
magyar-lzraeli válogatott lor· 
naverseny visszavágóját Kis· 
kunhalasra kivánja lehozni. 
Ennél jobb hlrverés pedig en· 
nek a sportnak Igazán nem 
kell . 

Horváth Róbert 

Sportműsor 
(ápri lis 14-i9) 

Labdarúgás 
Megyei I. osztály, V. 

forduló, április 2., 15.30 
6ra, városi sportpálya: 

Kiskunhalas-Fajsz 
(el6He, 13.30 órakor: if
júsági mérk6zés). 

Megyei II. osztély, VI. 
forduló, éprilis 8., 15.30 
6ra, Gábor Áron lakta
nya pélyéja: Honvéd 
Gébor Áror>-Lakitelek. 

Április 9. , 15.30 óra, 
városi sportpálya: Kis
kunhalasi Spartacus
Szalkszentmérton (eI6t
te, 13.30 órakor: ifjusági 
mérk6zés). 

Asztalitenisz 
Április 6., 18 óra, Al

sóvárosi Iskola tornater
me: KAC-Szentesi Ku
tató (NB III-as férti CSB, 
"Szabados-csoport"). 

Diáksport 
Március 31 ., április 70' 

14 órától, városi sport
pélya: 3-4. osztályosok 
kispélyés labdarúgó baj
noksága. 

Március 29., á;Jrilis 6., 
14 órától , városi sport
pálya: 5-6. osztb.lyosok 
kispályés labdarúgó baj
nOksága. 

Április l., 8 óra, gim
nézi um pályája: SZUTS 
leány és fiú kézilabda 
kupa. 

Kézilabda 
Április 1., 16 6ra, gim

nézium pályéja: KAC
Bácsalmás (megyai I. 
osztályú bajnokság, fér
fi) . EI6He, 15 órakor : ifjú
sági mérk6zés. 

Aprilis 9 ., 10.30 óra, 
gimnázium pályája: 
KAC-KMF. SC (megyei 
I. osztélyú bajnokség 
férti) . EI6He 9.30 órakor: 
ifjúségi mérk6zés). 

SAROKBA SZORíTVA 

Aquincum a kertvárosban 
A város lassan teljesen 

beépOH, zöldövezetes lakó
negyedében, az Április 4 
kertvárosban, pontosabban 
a Gyárfás utcában található 
a képen látható eredetileg 
épOletnek szánt romos kő
halmaz. Miután az utca lak61 
valótlan sokat tesznek szú· 
kebtJ kOrnyékük kicsinosflá
sáM, a helyszinre invitál· 
tak, hogyelpanaszolják az 
utcaképet csúlltó, gazos 
romhalmaz!. A terepet be
járva, a döglött macska tete
métól a rozsdás vashuzallg 
minden lellelhetó volt itt. A 
környék lakóinak elmon
dása szerint legaláb Ot éve 
áll Igy a .MÚ~, azóta az. idő 
enyészi. Már löbb hivatalos 
fórumon is hangot adtak 
nemtetszésüknek, ez ideig 

intézkedés nem tMérI!. 
Amint a tanács müszaki 

osztályán Szabados János 
osztályvezetótól megtudtam, a 
lakók panaszár6ltudnak, most 
van folyamatban a bontásra 
kötelező határozat kiadása. 

Ami a legmeglepőbb, az 
épltmény szakmabeli alko
tása. Amig a romos k6haJ· 
maz ott csúfoskodik, javas
lom, legyen ez a teri!let a ha
lasi Aquincum. 

H. R. 

Kulturális ajánlat (aprilis 14-ig) 

FÁKLY" FILMsziNHÁZ 
ÁprIUI 1-24n " 6 65 II Óf-'<of IfjU 

Sh4OItOd< ~ ft • f6IeIem PiIWNM 
I_I 
~".6H86rakor.~k 

~(IaP'n)-
&4n" 6rakot: Kiafytur (amerikai raJZ

film).m.az(nhúI~!eu. 
7 .... .. 6rakot: Kl$sytu. (ametllcal), a68 

8órek«: 8oIfz\ÍV~ III. (atnefikal). 
.Iin .. órakor: l<Issylur (amerikai), 8 ts 

B órakor. Bon:I:(N~ lU. (amerikai) 
O-lo..n "órakor: Wla _tb (~ar 
~), ti .. 8 Óflkof, ~ iti 
( .......... ). 

11_12-én " ótt/ll.oc Viii. -'Il ( .... 
IW"J," Ól'akof: Vadon (magyar). 8 Of. 
kor:~_(-*-I)_ ,3-,,,-,"" órakor': F'irOSQ ... 11tkQ 
2OClO-ben (~), 15" 8Óf""": Atr.
I'bi ~ (8ITI8fbI). 

GOZON ISTVÁH MOvElOoES/ HÁZ 
Áptm. , .... 2 .... 20órakar DiukO. 
.J...e.4n .., '-P: ~ -'u-

berIIng, az ~ IW'celd"bl'b.n. 
3-en: ~ IIJ*! p"pi~ 
~".. magyar hM6g 1fJ~· 

.... -"""" 4101: VIde6f ... , ...... ~ INi-
"*Y: lOnD. ~ Jil6lllanya. 
Rod(y IUl tn::tanltb ... Fooó rigó...... 
Wn:~~ ... ,* 

1MCtArlYII, ROO::I<Retda. YIdIIÓn BNtrQ.-
1<or\c:IM, • KOI.-.Or eg)<ln_ h.an:I ~. -a-an: VideOf~ drwnatllwa 1*1-
azóház. óli magyar Ivtviij,gll. c.odú .... 
.. tal T6n(:fW:, 1Ir'IiItMUIó. 

7 .... : VkItó, kbmaw. rnUt1eIy: ... 
me~.I'*\any. Hizibull. 

Wn: VIdeÓ KéZl"!'Oliv&s mOheIy' 

Karate 
aKFV 

klubban 

II 

ITIUZkIt6altM ~. ~ 
~ ~. amM6r rOeId<On. 
cen. Sourodtrt, "talon l1li-. Keo;$Ic,"* 
KeIw: o..QzlMl*! ~ 

.... : Vaumapl.tNQok Sz.llmlló""* ~ cur..,.,. 1lkOO, ~
v''''',~~,Bt.4X'\I~I!'''. .,. 

Wn 20 0..-'<00': Diazk6. 
II-lIn 17 Or....,,: ~ KlUbtIO. 

IboIya·bi1 20 órtlkor _ oiuk() 

'G«! 20 Ófakor: . MInden CSaIC ~ 
dili" -~ ~ uj, 6nüó..,. 

11 .... 15 órakor: KézmUvn lOgIaJkO. 
lb 18Ófakol-Al~"-tmód_ 
dr ~Andot~~ ..... .... 

,....., , .. ór-.o<: 0famII1iIwt .-tub
hU. 20 6rtI<or: 0iSlI0:6 

JURIHOVlTS MIK LOS IJTTORÓHAz 

~. 1.., 10 OriW<or, J.c:ds bCIIOnd· 
JI, móka j6t6kok. 

5-«11. o..kof. VIcIIóIIlnWoII.14os. 
.... 10 Or-,,«, ~ G_ 1. 10 órakor Kl"" lObbM 1'I&r ..... 

róI. SUz~ 
... &-18 Orilg Sdm.~ '*"" ... 
1~1"" : NyIM .UkkOr! fIIIPC*. 
JuU .... ZS..t6I ~ ).'SI ango!

...... nYeM WXIr tetz ~. 
~,zdóknlk. hIIIdC)knIk "0'W .... , ~. 
....... dir 2200 rom. Jellnlke:znllll'll 
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"" 3-6n: KaSZbO:I6rOk (amerikaol MeZ1e-
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!lI(JyIemeaio ~ bemutatój8.. 

Érte81tJOk a lakosságot, hogy az ápriUs 3-4-i munka· 
szünetl nap miatt a szemétszállitAs az alábbiak szerint mó
dosul: április 3·án hétf6n változatlanul a hétf61 ütemterv 
szennt szállllruk aszemelet, ápnhs $-én pedig a keddi és a 
szerdai nap Otemterv szennt dolgozunk. 

""" Az ÁFÉSZ tagjainak az alaprészjegy után száz lorinton· 
ként ötven lorint visszatérlléstlizet. A maximum 500 forint 
ulán visszatérl tendö vásárlási utalványok kiadását a szO
vetkezet kOzponti irodájában április 5·tól kezdik meg. 

""" A Tölgyfa VendéglO felvételre keres gyakorlattal ren· 
delkező szakácsaI. Jelentkezés a TÖlgyfában. (x) 

""" Családi ház eladó. Érdekl6dni : Kiskunhalas, Hámán 
Kató u. 28. 

Váci Győrgy könyvkötő mOvé.z kiállítása Kecskeméten a 
MOvel6dé.1 Kőzpontban április 1·tOllátható. 
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• PapltIp«i V ..... , KilkunhllU! G)'WI ... KilkunhalMi Véloel TIr'I6cs r.pje 
Srlflcaaztj • u~octség 

A sz~zOllNg Ylzll6je· F6IdI Ujoa 
FtoIeI6I szerkMz16 ~morl zO)/tjn 

A azar1<toSZI6Mg /;1".. 
&400 lOsIcunhllu, KI)zUoI'SIAq U 11. - TIIeIan: 22·1 ... 
~. a KlIkllN>lllsl BaromllleldDlgozó V ..... t 

FMIOI"*Ió' Forgác. ~iOIZgIIlÓ 
KftzUIl. Ptplr1pln v....., KlIkIlllhlllsl Gp,. nyomda Ül~ 

FtoIII6I .... leIIO Dr. NovoI.-.Ao .... UaZIÓ igIZgII6 
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