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Pavilonsors, butikosharag, 
tanács(talanság) 

Egy fórum jegyzőkönyvének vázlata 
Parázs hangulatú vitának Ie

hetett tanuja az, aki tehet!e és 
március 3t·én elment a Kos
suth utcai butikokkal kapcsola· 
tos IónJmra. A mCivelódés1 köz
pontban hetven személyre 
készültek, öt óra el6tt néhány 
perccel már látszot!, hogy egy 
rÖVid időre ismét Iéire keU tenni 
a népművel6i mélt6ságot, és 
széket kell hOrdani Az ismer65 
arcok közé ismeretlenek ls ve
gyilltek. sejtetve: nem protokOll 
gy1llés lesz ez a mai. Somogyi 
Antal megblzotttanácselnök r6-
viden ismerlet!e az összejöve
tel okát, butiképltés előzménye
it. Ezt követ6en Szat:Jados Já· 
nos, műszaki osztályvezet6 ls
mertelle az el6készltés ldó
rendjét az Igényt61 az elsó bulik 
lelépltéséig. Tájékoztatott a lét· 
rejött szezOdés tartalmáról, az 
épftési és működési szabályok· 
rÓl. (Jóka Józselné, varosllóé· 
pltész arról beszélt. hogy a mŰ· 
szaki osztály Id6ben elegel tett 
tajékoztatasl kötelezettségé· 
nek, ellenben eddig ez Qgyben 
senki sem kereste meg őket. 
Tehát a műszaki osztaly szaba.· 
lyosan járt el. Arról pedig, hogy 
mi a szép és mi nem, mondta 
azok vélekedjenek, akik egye. 
temet végzett épItészef(, szak
emberek. Erre a mondatta az· 
tán felszlnre törtek az am(sgy ls 
nehezen fékezell indulatok. 
Jéges6«ént zápoJoztak a kér
dések a műszaki osztalyra: 

Kovács Sándorné: Kik nyer
ték a tervezői pályázatot? 

Szabados János: Kuminka 
István és D6ka József. 

Kovácsné: Köszönöm, csak 
ezt akartam hallanI. 

Vikor Károly: Mik lesznek a 
pavilonokban? MI úgy hallottuk, 
lán9Os·süt6 és zöldséges. Ha 
az Igaz, akkor ezek bűze miatt 
még az erkélyre sem lehet a 
gyerekeket pihenni klengedni. 

Sz. J.: Nem lesz lángos·sOtó. 
Szlgoru eIOirásaink vannak 
még a személlarOlásra is. Ha 
valaki nem tesz eleget az eló
irásoknak, daruval vitet jOk el a 
butik)a\. 

Dr. fsaszegi István: Nem kér· 
désem van, hanem vélemé· 
nyem. A IegszigonJbb szabá
lyozassal sem lehel Ut)él állni a 
tútapOsásnak, a szemetelés
nek. Az emberek célszenlen 
csekM<szeoek, és ilyenkor a 
szabályok sem korIátouak 
őket. f ehat a kOmyéken !ehe
tetlen lesz rendet tartani. Abuti· 
kOk célszerűségét, lakossági 
hasznát nem vItatom, sót azt 
sem, hogy az épltmény megje· 
lenése szépen meglormál!, 
esztétikus. Amit vitatok, az az 
elhelyezés. A butikok a Kossuth 
utcán sikétor hatást '~nak kel
tenI. A )érdaról eltakarja a kilá
tast, a szemben lév6 szép épü
leteket. A szép megltéléséhez 
pedig nem kell egyetemi diplo
ma. Egyszerű Itéletalkotásr61 
van szó, amihez minden!l.inek 
joga van. 

Sz. J.: sok mindenben csat
takozom Isaszegi biró úrhOz, de 
mondja meg valaki hol követtük 
el a hibát. 

Venczel József: Megmon
dom én hol követték el ahibét. 
AkkOr, amikor 100vállallak egy 
csoportérdeket, és ott közvetle-

Gondban. Szabados János, műszaki osztályvezető, Dókáné 
Vetö Ágnes, fóepflész. (Fotó: Ferlncz Janos) 

nOl képviseltél<. Ezek pedig a 
butikok. A véros polgarainak 
pedig nincs módjuk, hogy érde· 
keiket kilejeuék és képviseljék . 
A közhivatall'lOtl ott kOvetl el a 
hibát, ha a közvetlenül érdekel· 
teket nem hagyja olyan helyzet· 
be, hogy érdekeiket kilejeuék 
és érvéoyesitsék. Sajnálom 
azokat, akik beugrottak ebbe a 
vallakoúsba, mert mostmá.r az 
6 érdekeik is sérülni lognak A 
hiba tehát politikai hiba, mert az 
egyik érdeket végig követ!ék, a 
masrkat és ez a közérdek, pedig 
nem, (Nyilt, egy6nletú taps.) 

KOzbekialtas: A halasi tan!cs 
ne keresse a saját Bós-Nagy
marosátl (Nevetés) 

Rácz Forkx Mihály: Egy lat
"'yraJzzal lel lehetet! volna ol
dan ezt a feszültséget. Akár· 
hOgy ls van, ez már választási 
harc, a butikok csak eszközök. 
E:n mar latom, hogya Somogyi 
eMárs eldöntöt!e ezt a kérdést, 
akkor meg minek ill vitatkoznI. 

Somogy; Antal: E:n nem dön· 
tOttem el semmit, majd eldönti a 
majusi tanácsülés. 

Varga Sabján Gyula: Én mint 
tanácstag, hogy szavazzak ha 
a döntést más houa? Én vállal
jam ezért a felel6sséget? Indít
ványozom, hogy a döntésig a 
tanács fOggessze lel a további 
építést! 

somogyi Antal: Mér felfúg· 
gesztettük. 

Szabó Károly: Kérem Ono· 
ket, ne gondolja azt senki, hogy 
az asztal másik oldalán szüle
tell gooosztevOk ülnek. Az épl· 
tészek munkájanak is köszön· 
het6, hogy varosunk szebb mint 
általában a többi, hogy az ut
cáknak hangulata van, hogy 
egy-egy tér szépségének meg
ÓfZéséérl harcolni is érdemes. 
Ez a műszaki osztalynak is ér
deme, de most hibát követtek 
el. Hibáztak, mert erre a vitara 
nem egy éwel ezelőtt kerItettek 
sort. rgy alakulhatot! ki az a 
helyzet, hogy az egyOrltetűnek 
hitt szakmai vélemény nem ta· 
lálkozott az embere~ akaratá· 
val, hanem szembekerült azzal. 
Azt javaslom, szavazzon erról 
egy nyilvanos tanácsülés, ha az 
ld6 sürget, rendkivüli tanácsO· 
lés, ha pedig népszavazás kell, 
legyen azt (Egypntetú taps.) 

Szeri Béla: E:n nem vagyok 
egyetemet végzett éplt8sz, 
csak egy mezei pedagógus. 

Ezért hát azt mondom, nagy
szeru emberi tulajdonsé.g az, ha 
valaki belatja tévedését és felül 
emelkedik azon. A tanács akkor 
lenne bölcs, ha kiéflna 8 nép 
elé, és elIsmerve annak jogait, 
visszavonna döntését. (Vas· 

''''''' ... Én paplr-Ir6sz8f bulIkot 
fogok nyitn!. Olyan hang ls van, 
hogy mib61 épft;ok. Megmon
dom. Egymillió adósságot vet· 
tünk IeJ. KI fizeU ezt meg ne· 
künk? (Valaki: az a maga good
ja, nem a városé.) Az EiflellOr
nyet is ellenezték, és most a vi· 
tag csodaja. (Valaki: ne kever;e 
ide aZI a tornyot.) 

Bodroginé: Abutikosok nevé· 
ben szólok én ls. Itt mindenki 
csak akkOr tapsol, ha a butlkok 
ellen szól valakI. MI lesz velünk, 
nincs munkahelyOnk, ml min· 
denben az elOIras szerint Jar
tunk el, és mégis ml Isszuk en
nek a levét. Rengeteg a kIada
sunk, ml lesz az elmaradt ha· 
szonnal? E:n mar aklborulas 
szélén vagyok:, szedem az 
Eleniumot. 

Dr. Hamar Sándor: A szép
ség a művészet kategóriája és 
nemcsak az épitészeké. onök 
azt mondjak, hogy a butil<ok 
megtörik a panelh8.zak doboz· 
hatását. Énszerintem ez egy 
olyan dolog, - képzeljük el -
amikor egy lérfI szmokingba öl· 
tözik és kucsmáttesz a lejére. 
Szerelném megkérdezni, hogy 
ha a butikos a bullk)át a szovjet 
emlékmű helyére kén, azt is en
gedélyezi a műszaki osztaly? 

Csaknem háromórás vita 
után Somogyi Antal: Mivel a 
vita kezd parttalanna valnl, én 
azt javaslom, lejeuük ezt most 
be. Az elhangzottakból megjs· 
merhellük az önOk véleményét, 
több mint százan vannak It!, és 
egy' két kivétellel a bulikok épl
tése ellen vannak. Javaslom, 
hogy az itt elhangzott vélemé· 
nyeket tolmacsolva döntsön a 
tanacsülés. 

- töldl-

lIipúrtakot kaptuk I hin . A 
V6roal Tanka VégreNlto 81-
ZOtta6g1 Ugy OOntOtt, hogy I 
Ko.auth uteal butlkok Ogr'ben 
1989, 'prilla 19-en 11 órll,. IZ 
ÁMK IPOnellmolúlba ~kf
VÜU, nyIIrinol tlnkSOltlt hiv 
6u.ze, Minden 6fde«16dót, hoz· 
zászó16sI Io9gII azeretettel dr
Mk. 

Keserű a pirula 
a sósfóiaknak 

Osszkomfortos, te/efonos lakóházak, lige
tes, parlfos iidü/66vezet, abc, óvoda, orvosi 
ellátás - ezeket Igéri a KUNÉP Válla/et a 
mtói le/aktuJaidonosoknak. {(}éri továbbá a 
folyamatos szociális gondozás lehet6séoét 
az ott csoporlosan lakó iddseknek, pénzke
reseti lehet6séqet a nóvekvd idegenforga
/omból, eJ6vásMási jogot akisajátftort lóI· 
dekre, illetve cseref6ldet 8 lakóingatlan nél· 
küli terűle/ekért. 

S mit válaszoltak azok, akiknek mindezt az 
április 4-én megtartott fórumon fgértek? 

.Minek nekünk az abc, ha a kétezer tonn
tos nyugdfjból nem tudunk vásárolni ben
ne?" ~Azt a pénzt, amit a fö/demért adnak, 
egy éva/att felélem, aztán mehetek 8 ta
nácsra segélyért k6ny6rógni. " . Ha elveszik 8 
ftJldet, a kenyeret veszik ela szánktÓ/." .Ne 
vezessék be nekOnk a vizet, hagyják meg 8 
kutunkatl" "Amit egy négyzetméter {(J/dért 
aJánlottak, alig tóbb, mint 8 vet6magkrumpli 
ára." . Miért vásároljuk mBfJ a ss/át (6k;jűnket 
újra tízszeres áron?W MMajd én bevezetem a 
k~zmilveket a saját területemre. Az a haszon 
nekem is meoéri. ~ -Ilyen és ehhez hasonló 
indulatoktól ruum hozzászólásokban t~rt fel· 
szfnre az ott lakók bizalmatlansága a vál/al· 
kozás Iránt. 

Mmt k6ztudott, a Sóstó déli partján, az 53. 
sz. f6út túloldalán 1év6 33 hektámy; terület 
nagy része már a KUN~P tulajdona. Mind· 
össze 11 hektár van magántulajdonban. Az 
itt létrehozandó fakótelep gondolata annak 
idején a több célú hasznoslt8s jegyében fo. 
gant: A lakótelep szennyvfzcsatomája a tó 
'~át is fr!BfJÓvja, kihasználandó a tó lehe
t eit víz/sportolással, termálvizes győ
gyrt ssal, horgászparadicsomma/ mega/II. 
tani az átmeOO idegenforgalmat, s nem 
utOlsó sorban építkezési lehet6séget adni a 
családoknak, s mellette még egy csomó in
dok és érv. 

Amint az /enni szokott, ha egy nagyobb 
beruházás esélyeit latolgat ják, az Ozleli 
szempontok mellett elhanyagolhatónak lát
szottak azok a kfs, emberi érdekek, amelye-

kel ez B vállalkozás óhataflanul sérteni fog. 
A 22 hektámyi tero/et birtokában a KUN~P 

pá!yáza/ot irt ki a bBépítésre, tárgyalt a ha· 
d/ut áthelyezése Dgyében, s pénzDgy; támo
gafól keresett és lalált. Az Országos Keres
kedelmi és Hite/bank 50 százalékos részese
désse/ beszállt az Ozletbe. Ezalatt évek leltek 
el, s az ott /ak6kka/, a lerülel (Igaz, csak a 
harmadrészimek) bIrtokosaival a vállalat 
nem tárgyalt. Helyette hivatalos hangú fel· 
szó/(tó levelekkel adta tudtukra, hogyan ha
tározott. Berendelt, feltételeket diktált, hagy
la, hogy suttogásokból/alálgassanak, s ez
zel apránként fe/6r(}fle az emberek bizalmát. 

Az április 4-ei fórumon - amely az e/56 tá
jékoztató jellegu ~sszejllvetel volt - Szabó 
Tamásné, az OKHB helyi fiókjának vezet6je 
higgacJtságol kért a jelenlev6kf6/, és a válla/· 
kozástól való félelem legy6zésére bIztatott. 

Úgy tilnt azonban, hogy ez a biztatás az 
eltelt évek tapasztalataival szemben kevés· 
nek bizonyult. A feiszó/al6k mereven elzár· 
kóztak minden kompromisszumtól. Szemé
lyes érdekeik sérelmein túl felemlegették a 
várospolitika/ döntések k6vetkeztében a vá
ros más részein elpusztftott term6f6ldekel, 
lezOl/eszlett utcákat. 

A Csapó István igazgató által fe/ajánlott 
személyes megbeszéléseket, érdekegyezte
téseket e/utasftották a bizalmatlanság okán. 
A vita során egyre élesebben elkOI6nOIt két 
csoport: az id6s kisnyugdíjasok, akik semmi· 
télB változtatást nem tudnak elfogadni, úgy 
akarják leélni az életoket, ahogy eddig, s 
azok, akik viszont hajlandók a tervezett váJ
toztalásokban részt venni, de nem kiszolgál· 
ta/ottan, hanem az iizJet egyenrangú partne
reként. 

Három óra múltán a lárgyalást feffDggesz
tették, s egy másfél hónapos türelmi id6t 
kérve a KUNt=P Vállalat nevében Csapólst
ván garanciál Igért a tisztességes Oz/eti vi· 
szonyra, va/amint az ott fakó id6s emberek 
érdekeinek sértetfenségére. 

H. T. 

BINGÓRA HALASIAK! 

Ott, ahol az APEH se jár 
Blng6ra Halasiak! A felhlvAs 

tavaly júniusban hangzott el 
el6ször az Alföldi E:tteremben. 
Azóta havonta egyszer, vagy 
kétszer tOtditják kl egyesek 
pénzta.rca.ját a játék lelemé· 
nyes mesterei. Az angliai ere
detU bing6jatékot, szűkebb 
pátriánkba, Svájcba szakadt 
hazánkfia hozta bemutatóba. 
Sva)cban egyébként klzár6la· 
gos allami monopóliumot él· 
vez a Jaték, szigorú szabályok
kal t\lzdelve és alkalmi terfesz
t6}ét súlyos bűntetéssellúsze
rezve. Hogy miként te~edt el 
néhány városban és község· 
ben kömyékOnkön, ez rejtélye
Ink egyike. A Bingó játékot -
megvallom - alantas nyerész
kedési széndékkal tavaly n0-

vemberben kipróbáltam. Az 
akkoriban százforintos bingó 
lapból Mrmat vettem. Egyike 
voltam a legolcsóbb téttevók· 
nek, mert a körülöttem űl6k, 

ezer forint alatt nem kockáztat· 
tak. Nem is csoda, hiszen a 16-

dlj egy Warlburg személygép
kocsi volt. Igaz a maga tizen
három évével nem tartozott az 
aut6csodák közé, de Ugy hiv· 
ták, hogy autó, 

legutóbbi érkezésem és 
JegyzettOmbOm láttán néhany 
ismer6söm óvatosságra Int. 

- Nehogy kompromittáló 
dolgot Irjál Feri bécsir61, mert a 
bétyja nagykövet és messzire 
elér a keze. Több minisztéri
umban vannak kapcsolataI. 
öregem, ez milliÓkat hoz az 
országnak kemény valutabanl 
ot gyarat akar most megvenni, 
ésldehoua a kOlfOldi vev6ket. 
Ráadásul azt mondjak, ma 
este nem lesz itt Feri bécsi . Igy 
aztán kénytelen vagyok beémi 
a jólöltOzött músorvezetóvel. 

Csak szórakozásból... 
Az ötvOflkOn1li úr, a nevét 

nem ha~anc16 elárulni, hiszen 
-6 csak egy szürke ember, aki 
minderlfajla ellenszolgáltatAs 
nélkül tölt el havonta egy·két 

estét a )étékban. Széttarja a 
kar}át: 

- Feri bácsi megharagudna, 
ha helyette nyilatkoznék. Kér
deue meg 61. Mi szeret jOl< ezt 
a jat~ol. Tudjuk, nagyon 
rossz helyzetben van az or· 
szág, nincs szórakozási lehe
t6ségük az embereknek, ezérl 
csináljuk. Havonta két alka
lommal adunk _mŰ50n- a k6-
zÖnségnek. 

- on szerint mennyire nye
reséges ez a vállalkozás? 

- Nyereséges? Hova goo
doll Idáig csak veszteséget 
könyvelhelünk el. Senki egy 
fillért nem kap. 

- Úgy hallom, hogy két me
gye terOletén havonta tóbb 
százan kapnak értes/tést, 
hogy mikor hol /esz a játék. Ez 
mibe kerül és ld adja fel? 

- Van Szegeden néhány 
lány akik ezt kedvtelésből 
megcsJnáljék. Itt a }á.t~oo eJ. 
kérjük a clmeket, hogy ha van 

(FoIytsrlls s második oIdsJon.) 



2.0LlJAJ. 

"Mi kórházban akarunk dolgozni, 
nem elsősegélvnvúiló helven ! " 

Vita a kórházról 
Legutóbbi számunkban .. Futószalagon nem lehet gyó

gy/tanl" efmmel meglelent i rásunk a k6rhliz felvevő terüle
Iének csOkkentésévet kapcsolatban ramerteten egy vél. 
ményt. A nyilatkozó, dr. Suba Károlyt60rvos szerint a szD
léazet-n6gy6gyéazatl osztály orvosai a terOletcs6kkentés 
ellen foglaltak állást, mivel az 6 érdekükben a Jelenlegi zsú
foltság mesterSéges fenntartása átl. Ezúttal 8 kórház n6-
gyógyász orv0881val beszélgettünk, kérve, fejtsék ki állás
pontJukat. Or. MllklJy László, dr. Urll Uszfó. dr. Jerémláa At
tila, dr. Elek Vidor, dr. Kflllner BamllblÍS, dr. Tasay Gy6rgy, 
dr. sa,tyl And,,!, •• dr. Horváth Anlla vett részt abeszélge
téaen, szerkesztőségOnket FiJldl La/os és Hámori Zoltán 
képviselte. Az orvosok véleménye olyannyira egybehangzó 
volt. hogya név szerinti megnyilatkozasok helyett a közös 
pllltform lényegét ismertetjük. 

nA kolléga reagálásá! szub
jekUvnek tartjuk. hiszen a kli
nikusok és a diagnosztikusok 
közOtti megosztottság olyan 
több évtizedes probléma, amit 
- lehet mondani - állami szin
ten hoztak létre. és a bérezési 
gyakorlat következménye. Az 
orvosoknak két rétege van. az 
egyik jól él, a másik kevésbé? 
Lehet, De a kezdő diagnoszti
kus 10 ezer forint körüli bérrel 
indul, egy nőgyógyász három
négyezerre!. A hálapénzt. a 
magánpraxisbó! befolyó 
összeget túlmunkáért kapja, 
amiért keményen meg kell dol
gozni, az Ggyeletről nem is be
szélve. amiben például egy 
rOntgeoorvos nem vesz részt. 
A véradóban veszélyességi 
pótlékot kapnak. ami mi más, 
ha nem állami hálapénz, hi
szen az a munka semmivel 
sem veszélyesebb. mint a mi
énk. 

A lényeg mégsem a fizeté
sekben áll. Kollégánkkal 
messzemenően egyetértunk 
abban, hogy legfontosabb a 
beteg érdeke, de ennek érvé· 
nyesOléséfől etlérően véleke
dünk. MI jó a betegnek? Ha jól 
felkészűlt, lelkiismeretes orvo· 
sok, magas szlnvonalu vizs
gálati háttérrel, j6 múszere
zettséggel gyógyItanak. minél 
rövidebb Idó alatt. Ezt pedig 
nem szolgálja a felvevő terület 
csökkentése, hiszen melyik 
Halas környéki beteg utazik 
szívesen egy egyszeru vlzs
gálatért Félegyházára, Kecs· 
kemétre vagy Bajára. A beteg 
egyébként is ahhoz megy, aki 
iránt bizalmat érez. A jó se· 
bészért, szemészért, n6gyó
gyászért JOn Ide a beteg, nem 
a laborosért. A teruletcsOkken· 
tés óhatallanul pénzeIvonás
sal is járna, ez pedig a fejlesz
tés mérséklésével. azaz szln-

vonalromlással, ami pedig 
kedvezőllenül hatna vissza a 
beteg bizalmára Mi kórház
ban akarunk a lovábbiakban is 
dolgozni, és nem elsósegély· 
nyú~ó helyen! Az egészség
Ogynek egy hatóban kell evez
nI. akár sebészr61, akár rönt
genorvosról , klinikusr61 vagy 
diagnosztikusról van szó, mert 
ez a beteg érdeke. Ezt pedig a 
már kialakulóban lévő ugyne
vezett teljesítményfinansziro
zási, bérezési elv SZolgálja : 
minden orvos a teljesrtménye 
arányában kapjon fizetést , a j6 
orvost nyilván többen keresik, 
a rosszat kevesebben. A diag
nosztikus osztályokon pedig 
az elvégzett vizsgálatok 
száma után határozzák meg a 
bért, s máris nem lesz az itt 
dolgoz6knak érdeke, hogy mi
nél kevesebb vizsgálatot kér
jenek tőlOk. 

A helyzet javItásához a kór· 
ház belsó, szerkezeti átalakí
lása kell , hiszen a zsUfoflság 
csak bizonyos területekre 
igaz, például a pszlChiátriára, 
de a fertöz6 osztályon har
minc, a gyerekosztályon pedig 
csupán ölvenszázalékos az 
ágykihasználás. ami pazarlás. 
Nyugaton már felismerték. 
hogy a kórházban az ágy a 
legdrágább. mert az Intéz
ménynek akkor is - igen drá
gán - mOklldnie ken. ha csak 
minden második ágyon fekSZik 
beteg. A gazdaságtalan inféz
ményi munka sem 8 betegnek. 
sem az orvosnak nem érde
ke." 

Levélváltás 
...",.rT~ 

AkMI*nÚl, Berend T. 
Iv"', Buda"..,. 
Kedves Berend Elvtársi 

Az egész 56-0s év ar· 
ny.tt meglt.~Mnek 
IlOkSégeuégét elfop. 
domI TIsztelem a tu
dbt. de csuny. dOlog 
tudós embereknek hJ!... 
zudnll Mondjon a 3000 
közMQb6I- vilroaból SO 
olyan helyet, ahol a uo
clallzmus meguJftáú
nak hivei vottek hatal· 
mon 56. XI.3-án1! Doku
mentumokra ne hivat
kOZZllnak, mert azok.t 
XI. 4-én Jórészt meg. 
semmlarteHékl 

Ilyen kiJelentés ~nye
gn rém 'rint - hallgat 
el - e. t6r1énelmet h. 
ml.11I 

kIU.-t Ont61. Tv Hét 
müaora: 

.. A uoclallzmua meg
úlu .... n.k hivei riglg az.,...,.. Jitazottak n0-
vember 4-lg." 

Kiskunhalas, 1989. 
02.06. 

a.llllhAly, 57 éves 

G., Mihály. KIskunhai •• 
Kedve. GAl Mlhé/yl 
1956 árnyaltabb ~/t" 
lésé' la tarta/mlUU -
szándébink szerint - • 
Társadalmi Szemle e hé
ten trHt9/eJent kül6nsz. m_. RemMher6ieg ez _ 
dokutnflfftum vs,.szt_d 
()nnM. 

Budit".." 1989.2. 17. 
Odvdz/ettel: 

Berend T. Iván --
Ott, ahol az APEH se jár 

(Folytatás lU 8fsd oIdaJr(N.) 
kedvük, tudjanak hol szóra
kOzni a tOrzsvendégeink. Ezt 
is Fen bácsi fizeti 

KOzben szomorúan konsta
tálom, hogy engem itt hűlyé
nek néznek. De hirtelen és fris · 
sen, megérkezett Sváteb61 a 
}éték nagymestere: 

Feri bácsi 
Es örül, hogy itt az újság Na 

végre, látom lesz reklámunk -
mosolyogva kezel fog és igéri , 
mindent elmond. 

- TUlajdonképpen mi ez a 
bingó játék? 

- Svájcban lottóként hasz
nálják. Mi egyszeruen csak 
lomboIának híVJuk. tme Iti egy 
játéKIap, mosl egységesen 
300 FI az ára. 

- Kicsit sok egy tomboláM 
nem gondolja 7 

- Hát igen, de csak tombola
húzásra adták meg az enge
délyt 

- Honnan van engedélye? 
- A helyi hatóságtól. Van 

egypaprrom, hogy engedélye· 
zik a tombolahuzás megtartá-

"t 
- Mióta múkóc/ik a játék az 

00 irányftása alatt? 
- Tavaly jUnius 6Ia. Malá

ban heti két-három alkalOm
mal játszunk. 

-Azcxszágban? 
- Nem, nem, csak Szankon, 

ott élnek a rokonaim, meg 
Szegeden. ahol ideiglenesen 
lakom. aztán itt Hajason és 
most jól beiött a bajai üzlet. 

Lassan hivatalos formát 01-
tünk, mert Iéirehozunk egy -
Utaztatási, szórakoztatási és 
kiszolgálási KFT-t. 

- Ami azt is jelenti, hogy ed
digi teVékenységük illegális "",. 

- Hát ha úgy vesszük, azért 
van egy paplrunk tombolahu
zásra. nem? 

- Mennyi a bevétel állaglr 
san? 

- Csak 25000 Fl-lg adha
tunk ki hivatalosan bingólapo
kat Többet nem adunk el. (AI· 
kalmanként löbbszÖrÖsét. P. 
l.1 

- Honnan vannak az aján
dékok? Létok itt kazettás mag' 
nót. ajándékkosarat, vKJeóka
zettékat. k6nyveket, újságokat 
stb. 

- En tulajdonképpen svájci 
állampolgár vagyole Ezeket 011 
veszem . A kristályvázákat 
meg a lengyel piacról. 

- Summa, summárom, 60 is 
csak a já/ék szépségéért csi
ná/ja? 

- Igy igaz, nincs egy fillér 
bevélelem sem. 

- soha senld meg nem k~· 
dezte. kilÓI kapott erre enge
délyt? 

- Nézze, engem ~an is
_ és tudják. hOgY 

nagyon'nagyon becsületes 
ember vagyok. Azt mondják a 
,,_ """"","",á_ 
is - Fenkém, mi ismerünk té
ged, nyugodtan csinálhalodl 

Csak a JÓislennek... 
- úgy tudom, ebben az Of-

szégban 8 szerencsejáték á/
lami monopólium. Aztán, ha 
nem js olyan régen, de van egy 
adóhatóságunk. Mégis on ki
nek számol el? 

- Nos, én ugy érzem, csu
pán a lelkiismeretemnek és a 
Jóistennek vagyOk köteles el
számolni. A nyereségből több 
sportegyesűletnek adtam 
huszezer forinlos támogatáSI 
Szankon és Szegeden is. Néz
zen utána. mindenOtt megkö
szönték a segftséget.. Erde
kes, eddig arr61 volt szó, hogy 
ez a játék veszteséges. 

Közben kihúzzák a bingó
nyereményekel. Magn6 és vi
deókazenákal, néhány képes 
magazin! és ajándékkosarat. 
A léthez képest szegényes ki
nálal. A _múSOfban- más is 
szerepelt. Egy duplakazettás 
magn6 voll a tét. Meg kellell 
mondani, hogy az edénybe 
hány múanyagtJpllllettek. Feri 
bácsi odaint: 

- Na most ezzel is Ossze
szedtűnk pár ezer f<x'intot. Ha 
vaJakl saccolni akar, lefizet 
100 Ft-ol. Az. nyeri, akla legkö
zelebb áll houa. ~s egynek si
kerűlt. Az illet6 Feri bácsi ba
ráti köréhez tartozott O ponto
san eltalál1a, hogy 191 db tipli 
van az edényben. ~rdekes 
nem? 

A nagy buli... 
A hosszUra n)'\ih beszélge

tés után egy asztaltársaság in
teget. Kicsit kipirultak a méreg
lóI. 

- -
Az űzletvezetó: Tavaly je

lentkezett Feri báCSI, hogy 
szeretne itt tombolát sorsoIni 
Azt igérte sokan lesznek, gon
doltam nem árt ha van forga
lom. Először rengeteg ajándé
kot kisorsoflak, aztán egyre 
kevesebbel. Először kipakol
}ék a nyereményeket, aztán 
nagy részét visszadugják az 
asztal aJá. 

BM dolgozó: Ilyen szélhá· 
mosságot mostanában nem 
lállam. ~rdekes , hogy az aján· 
dék kosarat az nyerte meg. aki 
behozta. Nézz csak oda, kik
kel Ol egyiitt az öreg: Mind 
nyert valami nagyobb tárgyal. 

FelszolgálóI : Egyszer nyer
tem egy Interpress magazJnt 
Pár hónapos '.IcH. Bosszantott 
a dolog, ele gondoltam leg
alább a rejtvényt megfe~em 
benne. Nem tudtam. Már meg 
volt fejtve. 

Fe/szoIg8l6 11. : Mikor vége a 
)átéknak. meg sem vár}ék, 
hogy kimenjen a nép. már el
kezdik az osztozkodás\. A já. 
tékot Iebonyolftó Feribácsiká· 
eltések alkalmanként ezer Ft
ot kapnak. 

Barátaim elvittek Feri bAcsi 
kedvenc halasi sz6rakozóhe
Iyére, ahol nemrég a zongoris
tát menedzseHe. Megígérte 
neki, ha százezer Ft-ot betesz 
a cégbe, kMSZi Svájcba zenM
ni. Abban maradtak, hogy 
küldi a meghivásI. 8> jött a te
véi. Benne egy meghlvás a 
helyi bingó }átékra .. 

- posztobényl-
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Szomorú 
évforduló 

Munkásgyűlés a TEXCOOP-nál 

Április elsó munkanapján 
délután munkásgy(llés volt a 
TEXCOOP űzemcsarnoká
ban. Mindenki tudta, hogy nem 
közömbös doIQokról lesz szó. 
Igy aztán nem IS vott meglep6, 
hogy a csarnokban több mint 
háromszázölven gyári dol
gozó jelent meg és várta a fej· 
leményeket. Oláh Gyórgyr:é 
igazgató három éve kerüli Ide. 
immár sokadik elsó számú ve
zet6nek, hogy megpróbálja a 
lehetetlent: felszámolni a 
veszteséges gazdálkodást. 
Bejelentette. a mérleg szerint 
a gyár a tavalyi évet 2B milliós 
veszteséQgel zárta. Az idei 
terv legjoóó esetben IS 25 mil· 
lIós minusszal számot. amihez 
jön mé:$ 70 milliÓ államkölC$Ön 
visszafrzetési kötelezettség. 

Hiába a telephely felszámo
tás, a kevesebbet gyártani, de 
jobb mIllóségben, hiába a ter
vezett 65 fós létszámcsökken· 
tés, a gyár nyereséges gazdál
kodására nincs alternatíva! 
SzomorU évforduló, hogy pon
losan most 15 éves a gyár, ami 
fennállásának egyetlen évé
ben volt nyere~es, mos
tanra olyan mértéku a veszte
ség és adósság, mint amibe 
akkor ez az állami nagyberu
házás kerülU 

Az igazgat6n6 a megoldást 
kisebb egy~ek, kollekl lvák 
vegyesvállalau. kft vagy más 
formában történó Ozemelte
tésben látja. 

A kötödére jelenleg nincs 
vegyesvállalat. Ezen a terüle· 
ten milyen e~ly ,-:an a fenn
maradásra? Ugy tunrk, három 
ukrán vállalattal köthet6 meg a 
szerződés. A szov,tet piac az itt 
gyártott kötöttárukra t0-15 
éVig btztos partner lenne. A 
szándéknyilatkozatot már két 
hónapja aláirták. az áprilisra 
kikötött újabb megbeszélés 
csúszni fog, mert egy hónapot 
késtek a looal bekOldésével, 
KOzben nyugatnémet, francia, 
sót egy otasz cég is }árt Itt. 
Senki nem akarja az egész 
gyárat, hanem csak egy-egy 
részét megvenni , vagy betár
suln!. Az irodaház egy részé
ben is betelepithet6 lenne egy 
40 16s kisOzem, uQyanis indo
kolatlan az admlntsztratfv lél
számhoz ekkora terűlet. 

Mlelótt a gyár jövóiét érintó 
kérdéskÖlTe adoll válaszokat 
az igazgat6n6 befejezte volna. 
elmondta őszintén. hogy az 
Idei eszte0d6t 640 fóvel kezd
ték, de 520-szal kIvánják befe
jezni. 

A végére keruJtek az rjgyne
vezett kén~ kérdések. me
Iyek mint kiderOtI, nem is vol
tak annyira sikamlósak, mert 
az igazgató kOzOlte, hogyave
zetésnek. jelen hetyzetben kö
telessége mindenre választ 
adni, ami a dolgozókat érdekli. 
Ime néhány dolgozói kérdés 
és a rá adott válasz. 

- Mikor k6veti a t8l'melés
ben dolgozók létszémcs6lc-

ken/ését az jrodán dolgozóK 
leépftése? 

- Ma 117-en vannak az iro
dai állományban, ez néhány 
nap múlva 111-re csökken. 
Ebben a számban a műveze
tól< is benne vannak. 

- Miért nincs munka a zokni
üzemben? 

- Mert egyszeruen nincs 
megrendelés. 

- Mennyi a vezet6k fize/e· 
se? 

- Az igazgatói fizetés 30 
ezer forint , a helyeIIeseké 21 . 
Illetve 20 ezer. A két főmérnök 
IIzetése 16, illet61eg 22 ezer 
fonnt. 

- A fiatalokat segiti-e a vál
lalat a lakáshoz jutásban? 

- Nem. Mivel erre alapot a 
nyereségből lehet képezni. 
ezért nincs rá lehet6ség. 

- Miért hagyjuk, hogyaLE· 
VIS ookebe/ezze agyarat? 

- Adná az a nagyon jó Uris
ten, meg az alternatfvOk. hogy 
igy legyen. A jelenlegi átadas 
nekúnk évi 37 millió forintot 
ho,. 

- Igaz-e, hogy az igazga
tón6 távozni készűl a gyártÓI. 
megpályáz/a a tanácselOOki 
posztol? 

- Nem Igaz. Egyrészt azért 
vállattam el ezt a beosztást, 
mert valahof belDI hittem, hogy 
változtatni tudol< a gyár sor
sán, s bár ez a láng belul már 
csak pislákol. de valami cso
dában most is hiszek még. 

- /Iyen helyzetben várhalÓ-e 
fizetésrendezés? 

- Igen, ápnlis elsejétől visz
szamenóleg , állagosan a tava
lYI mérték(l. Azonban nagyobb 
pénzkeret átl majd az egyes 
munkaterület vezetőinek (en
delkezé$ére, hogy egY'egy vá
rallan munka dljazását megfe· 
lel6en honorálhassák. 

- Mi lesz a kunfehértói űdü· 
I6vel? Lesz-e idén majális? 

- Nem adjuk el, sót a másik 
kérdésre is válaszolva. ott tart· 
juk meg az idei majálist. Itt né
hány kitOntetés és törzsgárda
jutalmak átadását is tervez
zűk . 

- Miért ilyen rossz az import 
alkafrész ellátás? 

- Mer1 egyszeruen nem tud
juk az ajkatrészeket beszerez
ni. Legutóbb két embefÜnket 
klkűldtem az NDK-ba, hogy 
valahonnan ~erezzenek al
katrészeket. ok szószerint vé· 
giglúrták a gyárak raklárait , 
Igy Sikerült a gondokon vala
mit enyhIteni. 

A másfél órás munkásgyúlé· 
sen ha Időnként fel is lángo1tak 
az Indulatok, a kend6zetlen 
válaszadáSOkat követően fel
csattant a munkások tapsa. Ez 
azt jelzi, hogy ha a gyár sorsá
ban ez a 90 pen: nem is hoz
hatott el6bbrelépést. a dol
gozó kollektiva és a vezetés 
kÖ2Öttllávolság érzékelhetően 
csökkent. 

H. R. 
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MESTEREK - MESTERSÉGEK 

A nyomdász 
- Tamásiban szOlettem 

1929-OOn - kezdi történetét 
Topa Gy6rgy halasi nyom
dász, - szüleim nagy család
ban nőttek fel. nekem csak egy 
testvérem volt. 

Az elemi és középiskolál 
Tamásiban végeztem, majd 
Budapestre kerültem a Posner 
Nyomda és Ml.iintézethez a 
Csengery utcába nyomdász
inasnak. A tanulóidő négy év 
volt. Ezalatt meglanultuk a 
szedési, a nyomtatást és a 
kÖnyvkötészetet. Apai nagya
nyám és nagynéném, akik hu
mán beállítottsagúak voltak, 
még kisgyermek koromban 
megszerettették velem a köny
vet és a betül. Folyton a köny
veket bújtarn. Anyám gyakran 
intett: "Édes fiam, legalább a 
levesevés közben ne olvass!" 
Nagynéném, - aki pedagógus 
vol! - tanácsolta nekem ezt a 
szakmát. 

- Mikor ismerkedett meg 
el6ször a nyomdával? 

- Amikor a Posner nyom
dába vitlek a szüleim. Az els6 
ismerkedés igen nagy halás
sal volt rám. Abban a nyomdá
ban mintegy negyven nyom
dász dolgozotl, jó felszerelisé
gévei modern üzemnek szá
mított. Szerencsém ís voll, 
mert régi, rutinos szakembe
rekhez osztottak be. Láng 
Józsi bácsi és Gudricza Jani 
bácsi voltak a mestereim, akik
nek nagyon sokat köszönhe
tek. 

- Van-e valamilyen kitörö/
hetel/en emléke az inasévei
ból? 

- Talán ami a legmélyebben 
belém ivódott, hogy egyszer 
egy idegen végigsétált a sze
dóteremben és a kalapját a fe-

jén hagyta. Ekkor az öreg 
nyomdászok halkan, kórusban 
ismételték: kalap, kalap, ka
lap ... A nyomdászok körében 
köztudott volt, hogya szedőte
rem az a Gutenberg templo
ma, és itt leveli kalappal illik 
járni. 

- Milyen feladatokat kapott 
a szakmában? 

- Mivel megfelelő nyomdai 
gyakorlatom volt, megbíztak a 
Nógrád megyei Nyomda
üzemben a termelésirányítás
saI. Feladatom az üzem újjá
szervezése és fejlesztése volt. 
E feladat sikeres teljesitése 
után felkértek a vidéki ipartele
pítés és fejlesztés munkájára 
Kiskunhalason, hogya papir
gyárban nyomdaipari részle
get szervezzek. 

- Milyen az utánpótlás? 
- Nagyon pnak tartom. 

Most is vannak tanítványaim. 
A fiatalok nevelése a hetvenes 
évektől folyamatos. Jelenleg 
például Sal/ai Anikó tanulja a 
gépmester szakmát. 

- Mit tud ez a nyomda? 
- Ellátja a városi nyomda 

szerepét is. A hagyományos 
kéziszedés mellett lino sze-

dést és újabban a fényszedés! 
is gyakoroljuk. A hagyomá
nyos nyomtatógépek mellett új 
ofszetnyomógépek is működ
nek. 

- Vol/-e valami újszerű fel
adata a közelmúltban? 

- A Halasi Tükör nyomása
nak műszaki el6készítését 
kaptam feladatul. Korábban a 
lapot a kiskunmajsai nyomdá
ban készítették magasnyo
mássaI. Most fényszedéssel 
és ofszetnyomással állít juk el6 
a lapot, s ez a minőségben je
lentős javulást eredményezett. 

- Mi a hobbija? 
- A tipográfia mellett a ker-

tészkedés. Tagja vagyok a 
Szathmári Sándor kertbarát 
körnek. Van egy 300 négy
szögöles hobbikertem gyü
mölcsfakkal, szól6vel. Itt ker
tészkadem ezen a sív6 homo
kon, ahonnan az ürge is vi
sítva hurcolta el a liát, mert re
ménytelennek látta az életet. 
Itt tanultam meg, hogyan lehet 
homokon is csodálatos kertet 
varázsolni, zöldséges és gyü
mölcsös kultúrát létesíteni. 

Lévay Kátmán 

NAPI NÉGYMILLIÓS FORGALOM A VÁROSBAN! 

Zárás et6tti kép az IBUSZ iroda el6tt 

Valuta
láz 

A /aIt.OSSág IGslu.nVIa!ut $<WIl hisz 
igal'" u új vátnszaM/)'ol< derr!ooMi~. 
kus ~ Ezón ~ ann.k.,... 
lis 8-i_ze/6$ot.", l6bb 0Z1YfI;gy... 
lIaZtek t 'I1IIIIIM ~1Ifti '" I19Y UIOISÓ 
~ .-.gy iJgOSZfIN bIMlS.ttId ~ 
~ m.n. Emeot ~ u /en t 
~ hegy ~ SOn;\II 
"*'IIIOZIak t >*os h6rom ~ 
~ A /egnag)'obb 0SII'0tIInIM u 
~ d kiI6ve. NIrrPOtU u 1/fdtIOo./tM 
hétbIn l6bb mifIl ~ Pt(JbM
lBIr msg kiiINJIdi MIf6 _4l#'I6l iJft 
~ sikemII. A"'**-. dOI
lk. SCI'*'9 "... UVWfa/an KII, ,.,. 
pot"-~ ~ ltnnr1Itf 
adlai< Iri itJ ~t Ar Uf\::áOI t/gyól:ó 
sor mial! t J*dM! szálrehf helyezMlf 
el. bSm.VniIt. nyugdijasolr sz.,.... 

Tilbb ótás S<:>tb.ttYBás után /eIl6tel! 
CSIJJt tu irI:>dIItIa btJutnI· Aki Melmes 
\/Olt. rttggM /"Itt ótlJJwr odtment. 11)'1 
d8h "IIgzen. 

Ar OTP helyi ~ /Ilf ~ 
/rÜI/In ~M Ulto«JJk iti t vdl· 
raIriad.tS ~t<lY<IOb bonyoIitá$A· 
rt. mtu ak8dozó valultszAll/lás otwz 
gOntk.If. OtIj6t1tm1<t;w $<WIl "'**-. ..., 
doNr. sem SC:IIiIIIing nem W)/t. Ez*! 
csak Il*rnan ~ .. POInZIAr 
eI6lt - igaz 61< l1.ItIeMO'f j6IfeIt 
KM~, hogy t t~ 

ti lIiMIbtnIr ., tnf}tIdÓIYt t.potJ. ~. 
.t.a oIt'hI«esillbilre Alóla dMtIII!4fi mU
~ hIItOm ~ SZeméI)'Zet PIÓ" 
bMjt .. u ~ ostrooúJ. MNeI 
ifJ u ~ igy.."..,,.... .... 
tot MI mIIg)'e itJ PnjbMt ~ 
tnItUhO.r /lAnt. Gya/<Ot1. hogy u irodt 
~ ~ 6 drMOr teZÓtneIO; 

~u~MUr~ 
tdn lIIIinMgY l11l0'*I ...w- llhOlOtI 
/*lZ nMtiiI. _ dMIen ~ kIlf. hogy 

~ NtPOnM u.g l11l0'*I u. 
m6I)1 ~ ~ ..un. lZ tu /gIIn,"/I. lIIht ~ ..".,... A 

~ t/orint Wntll<~ mia" 
~IOI'MlbIa$sIIjt. 

AtrW u l/IÓtItIO' 11M lIf!Iben vMiftfron
Ion tap,oosz1tA'1tló. agysnnlen ftlUtSZ
~I NtPI ~ 1omt6tt vJJlol
lOOk \I8lItIk az eIm<lII fIt{XJI< sorin. 
Hegy mi '-' .tpri& 8 ufAn? A ~ 
ló/< s.uri"II~,_~""" 
~ ~ maid t .tlrgabn. 
ugyanIS. "'**t ti ~IAZ másfél 
M /tit ~tJ/a"11endtl19t1e1. _.-

L.tp:c"'or lUIPMr t hlrt, hogy u 
~4-l~~1IOtkI 
t lHfUI bOIddrl6 JanM ,..,.. ,.. 
/Mo. Mdozar. la VM.. KM htlUI aa
~rX.I /II -csMMm.~ 
""'-Sz*c"~H ~ 
",. .. &ón • ~ aWriSt ""-If 
~ lZ ~ fordult. Amit u .",. _ --*51 ld-

..oo~megd~t"" 

.... tut(! UtNt "tIdt...,.u üttdlz'" 
nyomán "'"'" ~ sógcrit 
NegYPM '""* PedIfI • dunllUfrin;>sI ._-

3. OLDAL 

r Minden eladó 
i 

Nemcsak a krumpli és a savanyúkáposzta jegyében 

Április elseje van, szom
bat, negyed nyolc. Orkán
szerú szél tépázza a halasi 
piac udvari bódéira kiterített 
kasmir kend6k százait. 
Ameddig a portói érdesített 
szem enál: virágok töm kele
ge, de sok a burgonya és az 
alma is. Az utóbbiak megle
póen olcsó áron: hat és tíz 
forint között. Prim6r csak itt
ott, vev6 úgyszintén. 

"I!n az~rópénz-; 
nek is öriílök~ 

Jártomban-keltemben ki
hallgatok egy rövid beszél
getést. 

- Ezért igazán kár voll a 
sok pénzt kiadni vet6krump
lira (kilónként 15 forintot). 
Kapálni, feltölteni, betakarf
tani, elvermelni, csírázni, 
hogy most meg a kutyának 
se kelljen. 

- Én az almával jártam ha
sonlóan - mondja a másik.
Inkább adtam volna el 
6sszel, amikor a szedési ak
ci6kon keresztüt is csak 8-1 O 
forintért lehetett hozzájutni. 
Ma meg fillérekért kell oda
adnom, ami eddig nem ro
hadt a nyakamra. Érdemes 
ezért küszködni vele? 

Az egyik asztalon Komlós 
Imréné rendezgeti az aszta
lon a virágjait. Egy részük 
cserepes, de inkább paIan
ták. Kicsit odébb maroknyi 
spenót, néhány tojás. 

- Megéri ezeket az apró
ságokat kihozni? - kérde-

"Csak egy pár pa
pucsa! vettem" " 

Ahogy telik az id6, néme
Iyest szaporodnak a vásár
lók, lassan telnek a kosarak. 
Tipegve idős emberpár tón 
szembe velem. 

- Sikerűlt a bevásárlás?
szólítom meg óket óvatosan. 

- Csak egy pár papucsot 
vettem - mondja a néni. - cl 
itt mellettem nem a férjem, 
csak a segilőm, mert nehe
zen járok. A szociális olihon
ból jöttünk ki a lábbeli miall 
és már megyünk is vissza. 
Nekünk aranyoskám már 
nem kell élelmiszert vásárol
nunk, ott bent mekapjuk a ré
szünke!. Bár kellene! 

Percek óta figyelem, köve
tem az id6s nénit, bollal, kis 
kosarával a kezében járja az 
utcákat, mindent megnéz, 
de nem vesz semmit. 

- Mit tetszik keresni? - ér
deklódöm. 

- Erre a hosszú hétvégére 
szeretnék valami f6znivalót, 
csak nagyon drága minden, 
legalábbis az én pénztárcám
hoz - mondja. - Magányos 
vagyok, a férjem meghalt, 6 
utana kapok kevés járadékot, 
amiből szinte semmire sem 
telik. Ne haragudjon, de meg
mondaná, hogy maguk miért 
moleszlálják kérdéseikkel 
mostanában a magamfajta 
öregeket? Hiába írnak le bár
mit, az a mi helyzetünkön 
úgyse változtat. 

'em. ;Acaamok, az csarnok 
- Mit tehetek mást? - kér-

dez vissza. - 73 éves va
gyok, a férjem 80, egy nyug
díjból élünk, jól.iőn hozzá ez 
a pár forint. Én az aprópénz
nek is örülök, no meg van 
időm elég. 

Siet6sre fogom a dolgot, ál
vágva az asztalok között má
ris a csarnokban vagyok. Hi
ába, a csarnok, az csarnok. 
Nem fúj a szél, szebbek az 
áruk, s mintha az emberek is 

Lévay Kilimán fotól 

Szabó Ferenc felvétele 

tömöttebb szatrokkal, het y
kébben járkálnának fel s alá. 

A Vörös Október Tsz zöld
ségboltjának kirakata roska
dozik a szebbnél szebb pri
m6r6kt6l. Egyetlen hely a 
piacon, ahol paradicsom 
kapható, kilónként 360-ért. 
Gyönyörú a paprika, igaz, 
darabonként lS-t 8-ért. 

- Honnan szerzi be az 
árut?- kérdezem Balázs Im
réné boltvezet6t. 

- A szegedi Zöldért-t61 
vásárolok már jó ideje és 
nagyon etégedell vagyok a 
min6séggel. 

- Most fél tiz van. Mennyi 
paradicsomot adott el reg
geltó/ idáig? 

- Egy kilót, de természete
sen azt is apródonként. 

Az AFÉSZ 35-ös boltja 
(közismerten "füstölt" bolt) 
előtt senki, úgyszintén a reg
gelizőben sem. Pedig az ab
lakban g6zölög a friss hurka, 
10 dekánként 7,7D-ért, a kol
bász 27-ért. Madzagon lógó 
füstölt húsok, szalonnák, 
kolbászok kínálják magukat, 
de kinek? 

A Bajai Új Élet Tsz halbon
ját Takács Viktorné éppen 
zárja, amikor odaérek. 

- Jó piacom voll - büsz
kélkedik Takácsné. - Kevés 
halat kaptam, de nagyon 
szépek voltak, némelyik a 
három kilót is meghaladta. 

Ha valaki azt gondolná, 
hogy a halasi hetipiac kizáró
lag a krumpli, az alma, a sa
vanyúkáposzta jegyében te
lik el, az nagyon téved. Elvi
tathatatlanul van a piacnak 
vásári, bazari hangulata is. A 
zöldségeken és kotlóstyú
kon kivül árulnak virágcsere
peket, fakanalat, randibu
gyit, játékot, bizsut, a bejá
ratnál kulcsot másolnak. 
Vagy pajzán szövegek kel te
leénekelt divatos (de inkább 
divatjamúlt) Mjug6" magnó
kazettákat, lemezeket. 

Távozóban - kikapcsoló
dásként - pár percig bele
hallgatok két "men6" kazet
taárus dobhártyAt repeszt6, 
szívet tipró zenei párbajába. 
Az egyik oldalról: ~Add ide a 
didit, a didit nem adom ... ~ 
c[mú nóta rezegteti a leve
g6t. Nincs időm kivámi, hogy 
mi lett a huza-vona vége. 

Kovács Pál 



Világegyetemről tizenkét évesen 
- a" Tükörben" pontosan 

A tehetség megnyilatkozása 
tizenkét éves korban nem min
dennapi dolog. BOszke az 
ilyen gyermekére a család, ba
rátok, nevelő, Iskola egyaránt. 
Kiemelkedő képességú gyer
mekekről Irt igen rokonszen
ves módon a március 31 -i 
számban Lévay Kálmán. Az 
Untererikrel<, Oiivérés Kornél 
csillagászati ismeretei lehel
ségre utalnak. Ezt el6adAsuk
kal igazolták is. Hollósi Simon 
ls elismerésre ménó tel}esU· 
ményt produkán. Mégis, mikor 
a róluk szóló tudósltást oIvas-

ták, szomorúan kellett tudo
másul venniük, hogy megfosz
lották őket iskolájuktól, a Fel
sóvárosi Általános Iskolától és 
látszólag iskolaváltoztatásra 
ítélték őket. Egyedül Mez6 
Csaba öröme lehetettleljes. 

Remélem Balázs Gergely 
és Klein Tamás kiknek szivből 
gratulálok, és további sikere
ket kívánok - nem szomorúak 
az újság lrói baki miatt. 

A Feloovárosi Általános Is
kOla köszöni tanulóinak; Unla
rer OIivémek, Unterer Kornél· 
nak, Hollósi Simonnak és 

Mező Csabának a szép telte
sltményt sok sikert kivánva to
vábbi tanulmányaikhoz. Büsz
kék vagyunk rájukl 

Balogh István csillagász kí
váló pedagógiai érzékkel Is
merle lel a gyermekek nyila
dozÓ lehetségél, és kiemel
kedő szakmai ludásával seglli 
annak kiteljesedését. lelkes. 
hozzáér1ő, eredményes ok
tat6-neveló munkájáért 10-
gadja iskolánk kaszOnelél és 
elismerését. 

Or. Gszelmann Ádám 

Torony volt, de nem pokoli SZÚR 
Halason Csak gyakorlat 

- Aprilis 6-'n - reggel 9 
óra tájban az Itt lakók nem 
kis rladalm'ra IOzoltóko
cslk jelentek meg a Bocs
kai utca hat éa nyolC eme
letea épületei kOzOttl té
ren, amelyekból teljes 
harci díszbe öltözOtt fOrge 
túzoltók ugrottak kl, s 
kezdték töm161ket a tOz.
csapokra c_tlakoztatni. 
Kötben az egyik 'PO~ 
hatodik emeleta fe" pedig 
gépezetes tolólétre kú
szott egyre feljebb. A tOz
oltóparancanok rádión 
adott utasítá .. 1 nyomán a 
tuzolt6k fürge Igyekezet
tel tették dolgukat. Fűst 
azonban seholaem volt. A 
bámészkodó jár6kel6k 
száma k6zben n6ttön n6tt, 
a Izgatottan kérdezt6k 
egyrnistól, hogy ml tar
tént. Voltak Olyan .. jólérte-

Klstermel6k flgyeleml 
A zsanai Egyetértéa Mg. Tl z 
vállalkoz6kat kere. Hevesi 
z61ddohány termeszté.,e. 
Term6területel él palantát a 
tsz biztosit ja. Érdeklódnl a 
f68gazatvezeI6nél, vagy a 
kiskunhalasi Oohanybe
vált6 Ozemben. (x) 

sOlt" járÓkel6k, akik tudni 
vélték, hogy egy hatodik 
emeleti lakasban az ott
hon hagyott gyerekek 
gyufaval jalszottak, fel
gyujtott'k a laké at, • moat 
a tazolt6k azon Igyekez
nek, hogy az erkélyen ke
resztül kimentsék 6ket. 
Szerencsére ebból Hmml 
Mm volt 19u, mert • t. 
Iasi tilzolt6k a " segits&-
gOkra" sietett kalocsai tár
saikkal együtt csak tOzol
tásl gyakortatot végeztek. 
Az. ilyen gyakortatok min
dannyiunk megnyugtatá
"111 szolgálnak, hogy né
lunk a televlzloban kanl
multban látott .. Pokoli I~ 
rooy" címú filmben látot
tak ne Ism81l6dhesaenek 
meg. 

-kocsfs-

A Felsővárosi Általános 
Iskolában szabadtéri hang
versenyt ad a Magyar Nép
hadsereg Kalocsai Fúvósze
nekara 1989. ápri lis 2O-an 18 
órakor. 

Belépódíj 30 forint. A be
vételt az Iskola lan szerek 
beszerzésére ford ítja. 

A szfnészek és újság
Irók rangadójára 1989. 
április 30-an délel6tt , O 
órakor kerol sor a KAC 
sporttelepén. 

Alátvanyosnak (gér. 
kezd mérkdzést vidam, 
zenés músor fúszerezi. 

A sz(nészválogatott ke
rete: Komt6s András, Ju
hasz Jácint, Eperjes Ká
roly, Zana Józsaf, Nem· 
csák Károly. Hidvégi MIk
lós, Solymos Antal, Cs. 
Németh Lajos, Várkonyi 
András, Egressy Béni, 
Rudolf Péter, Juhasz Atti
la, Zana Zoltán, ScheIin
ger Gábor, Laklóth Ala
dár, Papp János, Korog
nai Károly és Szóke Pál. 

A Halasi Tak6rcsapata: 
F6Id1 Lajos, Hámori Zol· 
tán, Hámori Imre, dr. Hor
váth Róbert, Ladóczkllst
ván, Oláh András, Ro
botka István, Illetve meg
hfvtuk rlportslanyainkat 
ls: Szabó Károly, Szaba
dos János, Kastyják Já
nos, dr. Perényi Rezs6, 
Rádi Zoltán, dr. Jerémiás 
Attila, Kiss László, Pintér 
Imre, Mészáros Tibor és 
Szóke Sándor. 

SAROKBA SZORíTVA 

Fohász 
Csókolom, tessék már meghallgatni enge

met! Jó, tudom aláirtam a 86s-Nagymaros 
elleni tiltakozó levelet de ez nem bún. Ja, 
igen, hogy kételyeim vannak a vllágkiállftás
sal kapcsolatban ls? Jó, rendben, visszayo
nom, bár Ilyen alálrásgyújtókkel még nem ta· 
lálkozt8m. Nem, tessék elhinni nekem a Kos
suth utcai butiksorhoz nincs kőz(Jm, én itt la
kom az 53-as út mellett. Nem én fogom sza
golni a zs iros lángosi/latot. A sóstól telkek ki
váltképpen nem érdekelnek, hisz nincs 
p6nzem rá. Jaj ne tessék már mondani a vá
rosi k6zvécét, dehogy szóltam egy szót is. 
Biztos jó lesz, ha meg leszek szorulva. A kór
ház? Én nem szóltam egy szót sem az biz
tos. Nem vagyok érdekelve. Tetszik lárni 

még élek. Hogy én szóltam volna valamit 
akárkiróIls a tanácson? Biztos hazudik aki 
mondta. A hentesekr61 tényleg oom. A z(Jld
séges mafflát csak a meséból lsmerem. Na 
ne tessék már vicceln; ezekkel a csúszópén
zakkeI. Nem frtam én semmi féle papirost 
alá. Ja, hogy sokan meggazdagodtak az 
utóbbi id6ben? Hát ezt sem én vettem észre. 
Ilietve nem nekem kellene észrevennem. 
Mondhatom? Ugyan már, ne tessék engem 
meggyanúsftani, hogy alternatfv vagyok. 
Apám az volt. Egyetlen alrernalfv vsn most 
az Ismeretségi k6r(jmb6n, az ls a közleke
d6nkben levd villanyk~. Na ugye, hogy 
rendes ember vagyok. Teccik I. tnl? Akkor 
volna egy kérdésem. Nem Irok újra Onnek 
csókolom, csak kérem, újfsnt 65 mII/y alázat
tal: - /egyenek szfvesek vigyék már valahova 
máshová a benzinkút mell8tti, mindig újra
éIedÓ csimbumdrkuszt ... 

-nyll-

Kulturális ajánlat (aprilis 30-ig) 

FÁKLYA FlUlSZlHHÁZ 
ÁprIli. , ......... ÓraktIr PirOSkI 61 • 

FarIuIa 2(l()O..ben (magylll). 6 .. 8 ór.-
kor;AlnerQj~( ___ )_ 

, 5-1,"," .. ótakof: PIroska ... F ... · 
.... 2000-ben (""'Ilya<). 6 .. 8 bfakor' 
Voharos ~(angoI) 

17_' ..... 4 61 1 órakor: Bar..,.. 
(oIasz-Iomerilo;a. ). 
2O-23-~ n 4, 6 61 6 óntkor: s..,t..ra 

(amerikai) 
2 ..... 4, 6 .. 8 órakor: Az uj I61deSÍlr 

(magyar, 
H-2t-«1 4, 6 61 8 órakor- Krokodil 

DUndM II. (ausztril) 
3O-'n 4, 8 65 8 tinikor, en- (ame!\.. , 

GOZOH ISTVÁN MtNaOoESI HÁZ 
Aprt ... , ..... 14 tnkor: ClramatikJ.OI; 

l'W6háL 20 Iifakof' DiszIo6. 
l$-4r11 5órakor &7_kUl.~· 

101 kIrWlIUU. 20 6nIkof' Diszkó. 
21 .... 2O/ifakoc o..zkó. 
22-«!8I1_kkAl.1<ifindI.IIM Sz~ 

... 1 8 6rakor;~1dutIjII. 
2,,"," 18 ÓrIIkCr' E~ 
V~ ~1It. PMádi And:Ir -_. 

2S-M 18 ÓráQr: A FOrTU-Oj Tük6f 
KUl 61 az MOF helyi sz_ ........ 
k6z0t~ . • Milnc:f'Ien1óI napjM'Ik-
19 .• V-"g &kzó AnIi"Ib. 

H-M II" 10.30 /ifakoc ovodb 1lW
let . .A l\M:Irn kiSmal8IC. . A V,*- a.b-
~""*>r" 

2&-tn 18 óra1<or 8IT-es klub •• Milrejl a 

Sportműsor 
(április 28-ig) 

labdarúgás 
Megyell. osztály, VII. fordu

ló, ápriliS 16., 16 óra, városi 
sportpálya : KiskunhaJas-Ka· 
lOCSa (eI6tte, 14 6rakor: ifjú
sági mérkőzés) . 

VIII. lorduló, ápri lis 23 .. 16 
6ra, városi sportpálya: Kiskun
haJas--Harta (elótte, 14 órakor: 
ifjúsági mérkőzés) . 

Magyal II. osztály, VIII. for
duló, április 22., 16 óra, Gábor 
Aron laktanya pályája: Hon
véd Gábor Áron-Tiszaalpár. 

Kézilabda 
Április 16., 10.30 óra, gim

názium pályája: KAC-Kiskun
majsa (megyai I. osztályú baj
nokság, női) . EI6tte, 9.30 Óra· 
kor: ifjúsági mérkőzés. 

Ápritis 23., 10.30 6ra, gim. 
názlum pályája: KAc-Gara 
(magyei I. osztályú bajnokság, 
férfi) . 

Diáksport 
Április 14. , 15., 8 óra, városi 

sportpálya : Garbai Kupa 
(megnyitó az Ipari Szakmun
kásképző pályáján). 

Subadld6sport 
APrilis 22., 9 6ra, KISKUN 

PACBA tut6próbája (nevezés 
8 órától a TEXCOOP gyára 
előtt) . 

~. vel4ll<ed6,~ 

20 ÓfallOr' O!szkó 
2Nn M~ l<UIjL Ki"inóuIU 
~. 2OÓfakor. 0INI<6. 

ÁLTAL4.N OS 
MOVELOOÉSIKOZPCNT 

Áprm, , .... 20 Or'kor A FlC:ObOI
uondf: Mlrtk6zelbln . E~ 8.I/ogh 
/.tv" ~. Helye CIlIagialat! 

"""~"""'" 20 órakor, A BeIIHIUO 1WnCe<tjI. _LMIn 
• o..... JIWII'n' " •• T .. lle1t Sedi ' cllrlli 
nrogyIIrneztlk tIÓ btmutIl6jIo 

17..., 18 ÓtIkOf, SDIá:IY Aron NéPId
kskoII. A demokrKII ..., ...... ,....,.. 
~ cl ...... ~ 11ft v~ 

.-........ -21 .... 15 Or*", F~...ster tr· 
tl1ifonN,gI. A Sz~ MInI SzInped Mó
adHa 186rako1 Lar.SaonIJohnklnl· 
dll ~ kor-ootr1,II. 18 tnkor: 
A~ÁrOn~~ 
~ heIyz ... EJ6dj, ~ 

~ .• v6rQIj""'~"" 
..... 10 6rII<Ot" HIIIIi Sz.., A boá· 
~ul~~ .... kII· 
~iM,r6k"~etI· 
"",,. ....... 1IIdMI. le<IM müIoolI rusz. 
_ A r.ndIzv6ny helyi KlIk ........ "'-JURIHOVlTS N IKI.OS urrOFlOHi.Z 

Aprtll. , • ..." NyIM ulkkOrl.-..ok. 
2o-«l l ' Ófakof' $ZOITIIZ6cIoIU ,M • _. 
21"" 14 30 OrIkOr OrOSI: nYtM kilit 

""-:z2.jn 16 ÓfIkOf: Oiszkó. 
21..., 10 6rakOI, CSiPkehUi 0Y0CIá0I< 

az útI6r6hizban. 
Júlh, .. 25-t6I ~1ZI1.II )-I; ~ 

n6me1 nreM tibor lesz KunIehIl!16n , 
ItezdOknek, hlIlldóknak egyar"''' RHz· 
... eIj d l) 2200 loonl. Jelentkezni április 
3().ig az ~ban lehel. 

VASUTASOK MOVEI.60~SI HÁZA v_ 
Áp. l1I. 1",," 18 Or. kor' vide6k1ub 20 

OrIkoIc COnIn. bartMor (-'1<10) 
15-«1 20 Orlkor: ~ ld do (I-oorogkon., 
17"" 20 6rakOI, MeZ1e1en OkOl (ame... , 
, .... 20 Ófakor. Négy IOYIS (~ -, , ... 20 ÓfIkOf: 0rIklAI grÓInO (_ ,., 
2o-«l 20 órakor: RendOrHg megkO

lZOnI (OIU.Z) 
21. 20 OraI<lIr: lo.rxl.lSbord6ly p..-.u

ban (1fInaI) 
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