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SZÁZHARMINC Új TELEK A BRINKUS LAJOS UTCÁBAN 

Jó ütemben épülnek az OTP-s lakások 
Örökzöld téma: a lakás- miatt - ebből nem lesz 1· 

helyzet. Kit ezért, kit azért, semmi, legfeljebb a har
valamilyen formában szin- madára-negyedére kerül, 
te mindenkit érint és ha kerül fedezet és az is 
foglalkoztat. Hol tart Kis- csak a terv ciklus vége 
kunhalason a hetedik öt- felé. 
éves tervidőszakra üteme- Az OTP által vállalt, 
zett családi fészkek előte- saját beruházású lakások 
remtése, az ezekhez szük- száma: 388. Jól látható: 
séges telkek előkészítése. ezek a nagyházak a Kos
A következőkben megkísé- suth II. lakótelepen, a 
reljük összefoglalni mind- Kossuth L. és a Széchenyi 
azt, ami a tanácstól ka- utcában és a Bokányi De
pott információk közül zső utca sarkán tető alatt 
lényegként kiszűrhető és vannak, s csak a belső 
j;fnyként elfogadható. szaki pari munkák befeje-

1990-ig, öt év alatt 1000- zésétől függ az átadás. 
1200 lakás elkészítését lát- A KUNÉP, mint fővál
ták megvalósíthatónak a lalkozó 80-100 otthon el
várostervezők. Mivel az készítésére tett ígéretet. 
állam e célra fordítható Az első ütemben, a Má
pénze tovább apadt, már tyás téren, 32 lakást húz- O Viszonylag UJ, ízlésesen megformált társasház a 
a kezdet kezdetén világos- nak fel; ez a munka is Sziklai Sándor téren. 
sá vált: a tervteljesítésben kielégítően halad. 
meghatározó lesz a ma- A lakossági családi há-
gánerő. Ennek ellenére 140 zas forma érinti a legtöbb engedély alapján folyik a 
új tanácsi bérlakás szere- embert: az irányszám: munka a városban. 
pel az elképzelésekben. 350-400. A tervidőszak * 
Azazhogy szerepelt, mert kb. egyharmadánál elárul A telekellátással kap-
ma már bizonyosan el- valamit az időarányos tel- csolatosan bocsássuk előre, 
mondható, hogy - a költ- jesítésről az az adat, mi- hogya nemrég jóváha
ségvetés óriási deficit je szerint jelenleg 208 építési gyott általános rendezési 

Kiutalási névjegyzék 
A lakásügyl társadalmi bizottság meg

tárgyalta és elkészítette a tanácsi bér
lakásra leginkább jogOSUltak névjegyzék 
tervezetét, amit közszemlére kl is füg
gesztettek. Miután a listára a lakosság
tóI semmilyen érszrevétel nem érkezett 
a városi tanács végrehajtó bizottsága 
azt jóváhagyta. 

HATAROZATLAN IDORE 

Három és többgyermekesel<: Radvánsz
ki Sándor (Linhardt A. u. 59 .), Bozsányi 
Sándorné (Kelebia, Kossuth L. u . 104.), 
Nagy Sarl<adi Sándor (Alsószállás 144.), 
Hanák Jánosné (Bogárzó 51.), Becze Mi
hály (Rekettye 58.). 

Kétgyermekes családok: Barbalics 
Miklós (József A. u. 13.), Dobó Józsefné 
(Nád u. 17.), Vándor Antal (Szilády A. 
u. 8.), Vörös Lászlóné (Fazekas G. u. 
115.), Magyar Zoltán (Mig K. u. 59.), 
Deli Jenőné (Felsőöregszőlők 255.), Kor
ponai Jánosné (Csiga u. 15.), Talpai 
Andrásné (Kisfaludy u. 71.), Gáspár 
György (KÖzépső ipartelep 2- 5.), 

Kuzsuch Mihály (Zrínyi u. 9.), Kolom
pár József (Vihar u. 1.), KOlompár Pi
roska (Kardos P. u. 5.), Jakab László 
(Eötvös u. 10.), Mészáros István (Haran
gos tér 18.), Kocsis Aranka (Sárkány u. 
4.), Korsós Magdolna (Míg K. u. 75.), 
KOlompár Magdolna (Tó u. 15.), Kolom
pár Gizella (Polgár u. 26.). 

MEGHATAROZOTT IDORE 
(ELOT AKARÉKOSOK) 

Katona Teréz (Semmelweis tér 15.), 
Losonczi Tiborné (Szabó E. u. 11.), 
Tóth György (Alsószállás 23/a.), Savanya 
Erika (Arpád u. 30.), Dunai Kovács 
Györgyi (Ságvári u. 21.). 

MINOSÉGI LAKASCSERE 
Meggyesi Jánosné (Kuruc vitézek te

re 42. fsz. 1.). 
A felsorolt 29 igénylőt az elkövetke

ző három évben elégítik ki, ahogy a 
lehetőségek engedik, hozzátéve : a név
jegyzéket sürgősen indokolt esetben ki
egészíthetik s így a sorrend is módo
sulhat, ám lényegesen nem változik. 

terv a Kel"tvárosban, a 
K ISZ-Iakótelepen, az Atlós 
úton, a Mátyás tér-Gim
názium utca-Bundzsák L 
utca-Sárkány utca által 
közrezárt térségben jelölte 
ki az újabb lakóterülete
ket, a többszintes építke
zés lehetőségét kínáló bel
só foghíjak mellett. 

A Brinkus Lajos utcá
ban legutóbb eladott 49 
telken már a kőművesek 
ténykednek. Ugyani tt to
vábbi 130 porta kialakítá
sán fáradoznak a tanácsi
ak, mégpedig úgy, hogy 
még az idén értékesíthe
tők legyenek. Egyébként a 
végrehajtó bizottság elmúlt 
h~ti határozata értelmé
ben a műszaki osztály 
augusztus 15-től elfogad hat 
ide jelentkezéseket, illetve 
előszerződést köthet azok
kal a vevőjelöltekkel, akik 
kötelezik magukat a vé
telár 30 százalékának 
azonnali befizetésére. 

A Sóstóról már többször 
esett szó lapunkban. Az 
elkövetkező években mint
egy 200 családi ház helyé
nek előkészítése vár itt az 
illetékesekre. 

Kispéter Imre 

DR. SZALA Y LÁSZLÓ ALEZREDES A BŰNÖZÉSRŐL 

MILYEN PÁL Y.ÁRA? 
Nem jó az, ha például egy villanyszerelő nem 

szeret villanyt szerelni, mert ő pék akart lenni, 
vagy asztalos és valamilyen oknál fogva nem lett 
az. Pedig a képessége megvan hozzá. 

Az sem jó, ha a mmdvégig eminens tanyasi kol
légista, aki a humán tárgyaKban különösen jeles
Keaett, tanárainak is meglepetést okozva, most va
lahol f'irtó környékén fuvaros az apja mellett. Az 
is elfogadhatatlan, hogy akinek helyette kocsisnak 
kellene lenni - mert felkészültsége arra érdeme
sltené - unott pofával lézeng az egyetemen, mivel 
az ö környezete értékrendjéból hiányziK, hogy ko
csis is lehetne. A tanyai gyerek esetében meg azért 
elégtelen a környezet értéKítélete, mert azt togadja 
el, hogy bölcsész nem lehet. 

J!:ze.ue azt szokás mondani: "rosszul választot
taK pályát". Ok viszont azzal érvelnek, hogy "így 
is megKeresem a kenyerem", illetve, hogy: " biz
tos az egzisztenciám". Ha elfogadhatók lennének 
ezek a válaszok, akkor már azt sem volna érde
mes leírnom, hogy ez az egyénnek sem és a tár
sadalomnak sem jó. 

Márpedig nem jó. Éppen ezért nem vagyunk -
nem lehetünk - közömbösek az iránt, hogy a pálya 
választása tartalmában és formájában milyen. A 
választás csak akkor emberi, ha egyéni is és tár
sadalmi is együtt és mindkét oldalon megfelelő. És 
ez az álláspont nálunk a termelés, a gyakorlati 
élet valós értékrendjéből fakad: moráli s fölény t 
igazol, éppen ezért igen fontos lényegi alkotó
elem. 

A pálya választhatósága tehát társadalmi ügy: 
az ember tudása, rátermettsége szerint az lehes
sen, ami szeretne. Mert ha az lesz, naponta újra
termeli, igazolja, erősIti azt az általános tételt, 
mely kimondja : gazdasági, társadalmi céljainknak 
most is és a jövőben is az értelmes emberi élet 
felel meg. 

Egy adott hivatás, mesterség választhatóságát 
még ma is sok-sok körülmény meghatározza. A 
döntés leszűkül het akár a kényszer szintjére is. 
Még óriási különbség lehet választás és választás 
között, s tudjuk: ha kényszerré szűkül, vagy má
sik oldalról egészségtelen presztizskérdés lesz, 
az rossz. Mindkettő a társadalmat hozza kény
szerhelyzetbe és devalválja igazi értékeit. 
Mindezekről most azért szólok, mert a múltkor 

egy ismerős srác azt mondta, hogy fölvették a 
műszaki egyetemre, ám semmi kedve sincs hozzá. 
Inkább autóbusz vagy kamion sofőr szeretne len
ni, már most kiválóan vezet és azt nagyon tudná 
élvezni. No meg azért is, mert alig egy hónapja 
írtuk meg, hogy Kiskunhalason nem jelentkeznek 
a fiatalok lakatosnak, esztergályosnak, hegesztő
nek, gépi forgácsolónak. 

És hamarosan új tanév kezdődik, sokszáz, pá
lya- és szakmaválasztás előtt álló, halasi általá
nos és középiskolás számára. 

Kutasi Ferenc 

A megelőzés nem csak a rendőrök dolga 
Ö ri ze tlen ül maradt há

zak, félig lehúzott redő
nyök, hevenyészve lelaka
tolt bejárati kapuk, mind 
hívogatóan integetnek a 
napközben céltalanul ődön
gők, az alkonyi szürkület
ben lopakodók felé. Dr. 
Szalay László alezredes sel, 
a Kiskunhalasi Rendőrka
pitányság vezetőjével ·be
szélgettünk. 

- Az utóbbi időben el
szaporodtak a magántulaj
d()n, valamint a közva
gyon elleni bűncselekmé
nyek. Mi ennek az oka? 

- Közismert, hogy Kis
kunhalason a bűnözésnek 
sajnos tradíciói vannak, 
ezek jelenleg is éreztetik 
hatásukat. A kiterjedt ta-

nyavilág, a tudati elmara- szinte meg sem határoz- Kifejezetten ilyennel 
dottság, az alkoholizmus ható, bár itt a lappangási nem találkoztunk, bár je-
komoly motívációként, kri- idő elég hosszú. gye i olykor-olykor fellel-
minológiai tényezőként jön - Kik az elkövetők? hetők. Ellenben egyre in-
számításba. Az iparban és - Elsősorban az alacso- kább érzékeljük a kábító-
a mezőgazdaságban meg- nyabb intelligenciával ren- szerrel kapcsolatos bűnö
erősödött a társadalmi tu- delkező lumpen elemek. A zés kibontakozását, ami a 
lajdon, egyes emberek bir- visszaesők száma igen ma- jövőre nézve figyelmezte
tokában pedig jelentős ér- gas, arányuk körülbelül tő jel. 
tékek halmozódtak fel. 15-20 százalék, a fiatal- - Hány gyanúsított ke-

- Mi jellemzi az első korúaké 10- 12, a cigány- rül rendőrkézre városunk
félév bűnözési m érlegét? I származásúaké pedig 40. A ban? 

- Az ismetté vált bűn~ zilált, laza családokban - A rendőrség - lelki-
cselekmények alakulását tengődő gyermekek és fia- ismeretes és szívós mun
illetően, a korábbi évek talkorúak veszélyeztetett- kájának köszönhetően - a 
azonos időszakához képest, sége szembetűnőbb, mint ~ezdetben ismeretlen bűn
valamelyest kedvezőbb a valaha. Megnyugtató vi- elkövetők több mint 60 
helyzet. Az esetek leggya- sz ont, hogy az úgynevezett százalékát felderíti. Az el
kori bb fajtái közé tartozik "cigány bűnözés" talán múlt félévben mintegy 
a lopás és a gépjármű el- visszaszorulóban van. kétszáz tettes kilétét és 
tulajdonítás. A gazdasági - Kiskunhalason van-e tartózkodási helyét fedez-
bűncselekmények száma szervezett bűnözés? tük fel. 

- Mit tanácsol olvasó
inknak? 

- A megelőzés nem le
het csupán a mi dolgunk, 
az embereknek is nagyobb 
gondot kell fordítaniuk sa
ját vagyoni biztonságukra, 
főleg nyáron. Azt javas
lom: távollétük idejére ér
tékes ingóságaikat vigyék 
biztos helyre. Járműveiket 
gondosan zárják le, az itt
ott elhagyott közlekedési 
eszközök könnyen megkí
sértik a tolvajokat. Meg
emIíteném azt a kiskun
halasi rossz szokást is, 
hogya családi házak kul
csait, a kiskapu melletti 
szögre akaszt ják. Legyen 
minden családtagnak saját 
kulcsa. 

- V é&"ezetül: ön szeriDt 

miként lehetne csökkente
ni a bűnelkövetések szá
mát? 

- Ha egyszer sikerült 
megállítani a folyama
tot, elképzelhető, hogy 
meg is lehet fordítani. 
Ehhez viszont javulnia 
kellene az állampolgári fe
gyelemnek, s csökkennie 
az emberi közömbösség
nek. Fordítsanak a szülők 
nagyobb gondot a gyer
meknevelésre, a családi 
összetartozás erősítésére. 
A gazdálkodó szervezetek 
pedig a társadalmi tulaj
dont a szó szoros értelmé
ben sajátjukként kezeljék 
és védelméről minden 
szempontból gondoskodja
nak. 

Beszedics ADtal 
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VAN AKI HIZLALJA - VAN AKI SZAGOLJA AZT MONDJÁK A TAXISOK : 

"Illatok" háborúja Halason 
a taxi sok 

"A zártkerti és zártker
ten kívüli külterületi föld
részleteken az állattartás 
céljára szolgáló létesít
ményt, öt darab nagyállat 
tartásáig, lakóépülettől 10 
méter védőtávolság bizto
sítása esetén a szomszédos 
lakóépülettől 50 méter vé
dőtávolság biztosítása mel
lett lehet létesíteni , illet
ve üzemeltetni". (Kiskun
halas Város Tanácsána k 
2/1987 . (V. 27.) tr. sz. ta
nácsrendelete az állatok 
tartásáról, 13. paragrafus, 
(2) bekezdés.) 

A rendeletről az érde
keltek egyáltalán nem, 
vagy csak keveset tudnak. 
Pedig a falragaszok már 
hetek óta hirdetik. Az 
idei nyáron különösen el
szabadultak az indulatok 
a város egyes pont jain, 
ahol nem tartották be az 
előírásokat. Az elmúlt hé
ten Balázs Jánosné Köjál
ellenőrrel és Forner Attila 
tanácsi illetékessel meglá
togattunk néhány állattar
tót a Vadkerti utcán , 
ahonnan az utóbbi időben 
a legtöbb bejelentés, pa
nasz érkezett. 

"Kiirtom a szomszédokat . .. " 

A Vadkerti utca 48. szá
mú ház tulajdonosa Kis 
P á l nem tud a rendeletrőL 
A bűz elviselhetetlen, a 
kocák a legyek miUióitól 
feketéllenek. Az udvaron 
trágya, fertőtlenítésnek 
nyoma sincs. Az ellenőr 
felhívja erre a figyelmet, 
s elmondja, hogy a rende
let szerint csupán öt ser
tést tarthat. Egy hét múl
va ellenőrzik, végrehajtot
ta-e az utasításokat. A 
középkorú férfi a kapuban 

már nem bírja magába 
fojtani keserűségét: 

- Mondják, miből éljek 
meg? Kettőezer-négyszáz a 
n yugdíjam, le vagyok szá
zalékolva! Egyetlen kere
seti forrásom az állattar
tás. Hozzátartozóm n"incs. 
Nem mehetek ki a tanyá
ra, mert többször rosszul 
vagyok és akkor kórházba 
kell szállí tani. Ha felj e
lentenek a szomszédok, in
kább kiirtom őket, akkor 
sem hagyom abba. 

Ha 
újra kezdhetném • • • 

Igen, ha gyerekből megint felnőtt lehetnék, 
elmennék fáradtolaj finomítónak . Nem kellene 
edényt cipelnem az autószervizbe, hogy a kien
gedett folyadék elhelyezéséről gondoskodjam. 
Alakíthatnék egy utcarendező brigádot és a 
gázvezeték lefektetése után, pár nap alatt, is
mét járhatóvá tennénk az út'testeket, hogy ne 
kell jen hónapokig féln~ a féltengely törésektől. 

Elképzelem magam savanyútej feldolgozónak. 
Csak hétvégén dolgoznék, hisz' a meleg ben 
csak a szombat délben vásárolt tej savanyodik 
meg az otthoni hűtőben. A kórház mellé meg 
szabadidő-központot építhetnék, kisszövetkezeti 
társulásban. Megoldanám a betegek fél-, vagy 
egésznapi szórakoztatását, amíg a rendelésre 
várnak. 
Mindennemű szolgáltató foglalkozást helyet

tesítő társulást alakíthatnék. Még az is elkép
zelhető, hogy hiánypótló tevékenységem alkal
masint kompenzálná a főidényben váratlanul 
bezárt szerződéses üzleteket. Lehetnék akár 
cirkuszigazgató is. Naponta megszervezhetném 
állandó műsorszámaimat a városi mozi előtt : 
verekedés, nemzetiségi kettősök, kurjongatás 
idegen nyelven. 

Mániákus köztisztasági emberként fellépve 
társadalmi munkában összesöpörhetném a fe
lüljárón a lócitromot. Jó lenne hangpénzt szed-
ni az 53-as út városi szakaszán a kamionosok-
tól, esetleg át is vontflthatnám őket a városon 
és ezért a környező házak tulajdonosai fizet
nének nekem. Ha státusz lenne, jó pénzért vál
lalnám a Sóstónál az őrangyal szerepét : ki
emelném a vízbe pisilókat és a na pi húsz li-
ter napolaj at haltáppá változtatnám. Ragyogó 
ötletnek tartom a mozgó illemhelyet. Kis csen
get tyű vel járnám a várost és könnyítenék a rá
szorulókon. Hívásra természetesen kigurulnék a 
strandra is , ha ott éppen csak egy működne a 
női wc-k közül. 

Most, hogy már régóta felnőtt vagyok, s ez 
visszacsinálhatatlan, nincs mit tenni: bosszan
kodom és hőbörgök. Kannát kerítek az olaj
cseréhez, félévenként vásárolok féltengelyeket 
és gömbc:mklókat. Hétfőnként visszaviszem a 
savanyú tejet a boltba és szépirodalmat cipe
lek a kórházi kirándulás ra. Többtucat idegőrlő 
fogyatékosságunk megszüntetésére vállalkozó
kat keresek, még akkor is, ha szinte mindne~{ 
van, kellene, hogy legyen, felelős gazdája. Bal
ga ötleteim így nőnek kínzó szükséggé . 

(poszi) 

Öt disznó nem disznó 

A szomszédban a trá
gyát helytelenül tárolják, 
de ígérik, a hét végére el
szállítják. Az egyik helyen 
öt anyadisznó, arrébb húsz 
koca. És hozzá az érvelés: 

Azért költöztünk a 
város szélére, hogy állat
tartással foglalkozzunk . 
Egyik rendelet jön a má
sik után. Ezt a mostanit 
nem ismerem, de úgy le
gyen, betart juk. Egyszer 
szorgalmazzák, aztán be
tiltják. Ki érti ezt? Aztán 
majd ne minket okoljanak, 
ha egy év múlva kevés 
sertés lesz a piacon! 

Végigjárjuk a Vadkerti 
utcát. Az utolsó háznál 
nagy ól, ablakai n ventillá
torok. Az indulatos házi
gazdát az ellenőrök csak 
nehezen tudják lecsillapí
tani. 

- Hogy ne lennék ide
ges! Tavaly hivatalos en
gedélyt kaptam a tanács
tól negyven disznóra. Egy 
csomó pénzem fekszik a 
beruházásban. Ha csak 
ötöt lehet, lemondhatnak 
az állattartókról. Ennyiért 
nem piszkítom be a ke
zem! méltatlankodik 
Szaszkó József. 

Elűz a bűz 

"A zártkerti és zártker
ten kívüli külterületi föld
részleteken, a mindenkori 
belterületi lakóterület ha
tárától mért 200 méteren 
belül, továbbá a Sóstó kör
nyéki zártkerti ingatlano
kon trágyát vagy silót sza
badon tárolni tilos." (14. 
paragrafus (4) bekezdés). 

Milliós értékű házak kö
zött búj nak meg az egy
kori tanyavilág maradvá
nyai. A bozóttal, fákkal 

körülvett parasztházaknál 
százszámra nevelik a szár
nyasokat, tucatszám a 
négylábúakat. A kórház 
sertéstelepe alig 150 mé
terre van az utolsó ház
tól. A környék eldugott 
disznóólaitól esténként 
nem lehet ablakot n yitni. 
Pedig az állattartók be
tartják a Köjál előírásait. 
Ettől függetlenül a bűz és 
a legyek áradata itt is el
viselhetetlen. 

Rö!ögös reggelek 

- Ha nem mozdul a le
vegő, kibírhatatlan a szag. 
A kórház sertéstelepe egy 
a sok közüL Nézzen körül! 
Néhány tanya itt maradt, 
a trágya az udvaron, a 
malacok ordítozására éb
redünk reggelente. Gürcöl
tünk, hogy kijussunk a 
betonerdőből. Idetettük 
minden fillérünket, s kide
rül, hogy ez még rosszabb 
- mutat körül K. L , aki 
megkér: ne írjuk ki a ne
vét. - Voltunk már több 
fórumon! A kisajátítás 
nem egyszerű dolog. Aki 
15 évvel ezelőtt épített itt 
nagy tanyát, bolond lenne 
a Kertváros miatt lebon
tani, s a z állattartást meg
szüntetni. 

Körbejárjuk a Kertváros 
szélét. Nincs nagy légmoz
gás, de így is érezni min
denütt a savanyú trágya
szagot. Az egyik dűlőúton 
idős bácsi tOlja kerépárját. 

- Nekem fiam fel sem 
tűnik, én tanyán nőttem 
fel. Négy órakor keltem és 
este ll -kor feküdtem. A 
munkán járt az eszem, 
nem azon, hogy milyen 
szaga van az udvari ga
nénak .. . 

Az építkezések fOlyta
tódnak és lassan körülve
szik a disznóólakat. A 
környéken büdösödik a le
vegő és ennek nem csak 
a sok jószág az oka . . . 

Posztobán yi László 

Lassan három éve, hogy 
a Volán taxiszolgálat pos 
ta előtti parkolóhelye mel
lett új taxiállomás nyílt. 
A Halas, a Csipke után a 
Sóstó taxi bővíti a kíná
latot, s növeli a konku
renciát. Az öt tagú volá
nos társasággal együtt hu
szonhárom fő- és mellék
foglalkozás ú taxis enyhít a 
szállítási gondokon. Mosta
nában viszont egyre töb
bükben merül fel a kér
dés: - Nem vagyunk egy 
kicsi t sokan ? 

- Én két éve taxizom 
- mondja Balogh Ödön . 
- Kezdetben nem panasz-
kodtam, mert ha hajtot
tam, ment az üzlet. Na
ponta lezavartam 10- 12 
órát. Mióta megszaporod
tunk, van úgy, hogy 20 
órát is dolgozom, s a ke
resetem így sem több. A 
megyében egyetlen halasi 
mére tű városban sem ad 
tak ki ennyi engedélyt. Az 
utazóközönségnek persze 
jó, de mi megesszük egy
mást a placcon. Úgy tu
dom, a közeljövőben is
mét gyarapodunk. 

Egyszerre két taxi is ér
kezik a parkolóba. Forgó 
Béla nem leplezi bosszú
ságát. 

- Másfél órát várakoz
tam és most lett egy 18 
forintos fuvarom. Nem is 
cw dálom! Ebben az őrült 
melegben kinek van kedve 
autózni? Ilyenkor legin
kább a főállásúak dolgoz
nak, mert akik mellékfog
lalkozásként űzik a taxi
zást, csak este jönnek elő . 
Akkor jobban megy a bolt. 
Érkezési sorrendben oszt
juk be a kuncsaftokat. Ez 
egy íratlan szabály, de 
vannak, akik fütyülnek 
rá. 

Az utasokról nem szíve
sen beszélnek. Többször is 
visszatérek a témára, vé
gül az egyik "Csipkés" 
Krémery Kolos kifakad: 

- Látta ezt a fiút? Be
ült és azt mondta, vigyem 
ki a Tavaszba. Mikor a 
Park Aruházhoz értünk 
megszólalt : "Öreg, ne ha
ragudj , a másiK nadrág
zsebemben hagytam a 
pénzem". Olcsó trükk, már 
nem az első eset. Megáll-

tam, kitettem , de egy tize
sem legalább úszott. Kár 
felj elen téssel kísérletezni, 
csak az idő megy el rá. 

- A múlt héten jön 
egy bácsi, bemondja a 
szőlője címét meséli 
Balogh Ödön Oda-
érünk, a fuvar 72 forint. 
Előkotor a zsebéből egy 
kerek. huszas t. Csodálko
zik a tarifán. Avegen 
kiderül, hogy utoljára a 
hetvenes évek elején taxi
zott. Ovatosságból néha 
kérem a fiatalokat, mutas
sák meg, van-e pénzük. 
Párszor szerencsém volt. 
Ilyenkor leadjuk egymás
nak a drótot. 

Nincs a városnak olyan 
pontja, ahol ne találkoz
nánk üzletekben, fa lraga
szokon, vállalati portákon 
öntapadós taxis címkéveL 
Látványos üzleti harc ez, 
amely az utazóközönség 
tájékoztatására is szolgál. 

- Mi kell az indulás-
hoz? kíváncsiskodom 
tovább. 

- Kocsi, hivatásos jo
gosítvány, CB, és nem árt , 
ha egy-két szórakozóhely
re adót is telepít. Ez mi
nimum 200 ezer forint. 

Milyen viszonyban 
vannak a Volán taxival ? 

- Nincs harc közöttünk. 
Ha sok az utas, értesítjük 
egymást CB-n, legyen az 
bármelyik csapat. 

Kik vannak jobb 
helyzetben? A főállásúak, 
vagy a mellékfoglalkozá
súak? 

- Hasonlók az adóter
hek. Mindkettőnek kemé
nyen meg kell dolgoznia a 
pénzéért .. . 

- Gondolom, az augusz
tusi fizetőparkolással az 
önök helyzete is megválto
zik. 

Igen. Éves bérletet 
kellene váltanunk. A Vo
lán helye biztos, de kérde
zem én, mi lesz velünk? 
A 17 gép kocs i ra mindössze 
öt parkoló jut! 

Kétórás beszélgetésünk 
alatt a három taxisnak 
négy fuvarja volt. A bevé
tel : 18, 20, 25 és 43 forint. 
Délután négy és hat óra 
között az autóban 42 fokot 
mértek. 

P . L. 

LAI(ÓTELEPI ESZTÉTIKA 
Ime, s zűkebb pátriám, az Erdei Ferenc tér. A képek het tűnődni : a tér hét épülete közül, miért a tanácsi 

önmagukért beszélnek, vagy inkább : rendőr után ki- lakások oldala a legotrombább, miért éppen az ottani 
áItanak. Akárkik is a tettes ek - feltehetően persze kamraablak van betörve, évek óta? A rend kedvéért 
gyerekek -, itt élnek, ebben a környezetben nevel- hozzáteszem: nem a teljesebb panoráma miatt szag
ked nek, elképzelhetjük, milyen felnőttekké. Felelősök gatták le, majdhogynem körös-körül, a játszótér drót
yagyunk hát mindannyian. Azon pedig külön is el le- fonatá t. (Posztobányi-Som os) 
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Eltelt azóta 43 
, 
ev ... 

Városszerte járja már 
jóideje a hír : végre lesz 
talán Halason helyi rádió, 
s lesz városi tévé-adás is, 
ha a kommunikáció istene 
másképp nem akarja. Ci
terazene és piaci hir, sza
valóest vagy orgonahang
verseny, tanácsülési tájé
koztató, meg növényápolá
si szaktanácsadás hangjai
képei szállhatnának a he
lyi éteren át mindazok
hoz, akik szorongató vagy 
reményt keltő információ
ért most a rövidhullárnot 
csavargat ják, vagy a pé
cSiek, szegediek és újvidé
ki ek adását hallgatják-né
zik - jobb híján. Régi re
ménye már a város népé
nek, hogy Sóstóján, szél
malmán és Csipkeházán 
kívül egyszer valóban he-

lyi érdekű érdekessége is 
legyen, s mit tagadjuk: a 
pOlgári világ hajdani büsz
Ke előnyeinek egyike, a 
helyi tájékoztatás pompás 
lehetősége teremtődne meg 
e mindenkori eszköztárral. 

A halasiak reményeinek 
támogatása érdekében egy 

hely történészek által 
sem igen ismert - régi 
híradás részletét emeljük 
ki ehelyütt. Ha nem is 
több ez bátorító szónál 
vagy megerősítésnél, ada
lékKént sem érdektelen. A 
Tömegkommunikációs Ku
tatóközpont egyik munka
társának, Szekfű András
nak segítségével akadtunk 
rá az ismertetés re, s ha 
nem is az egész cikket, 
néhány részletét szívesen 
tárjuk olvasóink elé: 

"Kiskunhalas város vezetősége nagy elhatározással 
és anyagi áldozattal oldotta meg, hogy a város határá
ban mintegy 3500 tanyán szétszorva élő és túlnyomóan 
mezőgazdasági munkával foglalkozó gazdának minél 
hamarabb adja tudomására azokat a hireket, amelyek
nek késői kézhezvétele komoly hátrányokat jelentene. 

Segítségül hívták a rádiót, mint az emberi teremtő
erő egyik legcsodálatosabb alkotását. A gondolat meg
született és a szapora kísérleti adások után a nehéz 
idők ellenére is ott tartanak már, hogya gondos és 
felelős városi urak néhány hónapon belül közel 20 
tczer tanyai gazda érdeklődését szolgálják ki az éter 
szárnyán. 

A tanyai rádió központja a városháza emeletének 
túronyerkélyén van és a torony tetején áll a sugár
zást végző 35 méter magas antenna is. 

Kathona Mihály polgármester a családfő büszkesé
gével és örömével magyarázza mikrofonunknak, hogy 
a város adóberendezésének hatósugara 50-60 kilomé-
1 ernyi távolságra nyúlik, így a határ legtávolabb dol
gozó gazdáját is eléri. A központi berendezésben már 
minden készen áll és ezután a vevőkészülékek nagy 
részének felszerelése folyik. ( . .. ) 

Kimondhatatlanul hálásak ezért az áldásért a vá
rostól messze élő homoki magyarok és akiknek tanyá
jára nem jutott még el a hang, alig várja a vevő ké
s.<:ülék mielőbbi érkezését. ( ... ) Az óriási határnak 
egyelőre 30 különböző pontján, javarészt pusztai isko
lákban és tanyaközpontokban állít ják fel a vevőberen
dezéseket. ( . .. ) Az életrevaló gondolat, amely Hala
son és kiterjedt tanyavilágában immár testet öltött, 
{lem marad elszigetelt példa. Az építés ideje a latt igen 
sok hasonló körülmények között élő város fordult 
r'a gy érdeklődéssel az új berendezés és annak építői 
lelé. Bizonyos, hogy a jövőben sokan fogják követni 
Kiskunhalas példáját, a tanulni és termelni vágyó ta
nyavilág magyarjainak őszinte örömére". (Rádióélet, 
1944. október 23.) 

A cikket kísérő MTI-fo
tó Galambos Mihály bá
csit ábrázolja, amint a 
"csudamasinán" hallgatja 
a mezőgazdasági tanácso
kat. Az őszhajú, kajlabaj
szú öregember aggódó és 
elmélyült arccal hajol egy 
hangszóró-forma tányér 
fölé, mintha bizony szorí
taná a gond, hogy elfelej
tette a borsót megkapálni. 

A kis hangszórócska ta
lán még megvan valahol 
a Galambos-tanya régi 

lomjai között, s ha nincs, 
van helyette sztereo-rádió 
ott is, meg a szomszédok
nál is. Megvan még a vá
rosháza tornya és erkélye 
is. Ezek szerint már csak 
(?) a "gondos és felelős 
városi urak" nagy elhatá
rozása kell ahhoz, hogy a 
tanulni, szórakozni és tá
jékozódni vágyó dolgos 
tanyai emberek őszinte 
öröme megújhodjék. S nem 
kevésbé a városlakóké ... 

Gergely András 

I. OLDAL 

APA ÉS FIA: A NÉPMŰVÉSZET MESTEREI 

Szíjszobrászok 
"Tisztelettel értesítem a 

nagyérdemű közönséget, 
hogy Szűcs Benő Mélykúti 
úti házában szíjgyártómű
helyt nyitottam. Elvállalok 
megrendeléseket, mint ja
vításokat, gyorsan és pon
tosan. Kérem a nagyérde
mű közönség szíves párt
fogását. Tóth Abonyi Ba
lázs szíjgyártó". 

Ez volt az első publiká
ció a Tólh Abonyi szíj
gyártó dinasztiáról a Ha
lasi újság 1923. május 12-i 
számában. A hajdani hir
dető fia és unokája is hű 
maradt a mesterségéhez. S 
nemcsak ahhoz, hisz' 
mindkettőjüket Balázsnak 
hívják. 
Idős Tóth Abonyi Ba

lázst otthonában kerestük 
fel. A régi parasztház idil
li környezet a házi múze
umnak, ahol a két "szaki" 
szemkápráztató alkotásai 
láthatók. 

- Eredetileg faesztergá
lyos akartam lenni, de 
apám lelkesedése munka
szeretete és a műhelyben 
töltött idő meghatározta 
életemet. 1948-ban tettem 
mestervizsgát és még ab
ban az esztendőben a Kos
suth Akadémia szíjgyártó
ja lettem. Az ötvenes 
években lovak ezreitől 
szabadultak meg, így csök
kent a kereslet, és persze 
nehezebb lett a megélhetés 
is a szakmában. 1952-től a 
vasútnál dolgoztam, majd 
1954-ben a BM-be kerül
tem. Onnan mentem nyug
díjba 1986-ban. 

- Mikor érezte Balázs 
bácsi, hogy amit csinál, az 
már nem csupán egyszerű 
lószerszám? 

- A hetvenes években 
kezdtem el, saját fantázi
ám szerint, lószerszámokat 
rajzolgatni. Segített a fiam 
is. Lassan kialakult jelleg
zetes motívumvilágunk, 
melyet azóta is követünk. 
Persze nem tudunk mindig 
újakat készíteni, a meg
rendelésekből ma már 
nem lehetne megélni. Né
hány téesz és állami gaz
daság régi "szereléseit" 
hozzuk rendbe alkalman
ként. 

A szíjgyártó tudo
mányt az édesapjától ta
nulta. Volt-e akitől a mes
terfogásokat is elleshette ? 

- Nekem Eigberg Ödön 
aranykoszorús nyergesmes
ter volt a tanítóm. Ma 

már a környékbeli nagy szíjgyártók ki
haltak. Régen Halason sok mester élt. 
Kreuzer, Csenki, Nagy M. Elek, Derr 
József, hogy csak a legnevesebbeket 
említsem. Mára ketten maradtunk, a 
fiammal. Mi is inkább akkor kerülünk 
reflektorfénybe, amikor lovasversenyek 
vannak. 

- Látogat ják-e a házimúzeumot? 
- Az érdeklődők előtt az ajtóm min-

dig nyitva áll. Szívesen látok bárkit, 
még turistacsoportokat is. Nincs na
gyobb gyönyörűségem annál, ha a lá
togatót csodálattal tölti el az, amit a 
múlt emlékeként a jövőnek őrzÜnk. 

A látogatók könyvében Amerikától 
Szovjetunióig, Hollandiától az NSZK-ig 
sok ország képviselteti magát. 

A kiállítások szervezésében a KFV 
Kiskunsági üzeme vállalt nagy szerepet, 
Rajnai Miklós értő közreműködésével. 
tgy jutott el az anyag Budapestre, 
Nagykanizsára és Szegedre. Bemutat
koztak a megye művelődési intézmé
ményeiben is. Jó lenne munkásságuk 
termését intézményesen közkinccsé ten
ni. Alkotásaik immár pótolhatatlan ré
szei a város iparművészeti hagyományá
nak, s jelenének. 

-posztobányi- (Somos László felvételei) 

Magyar bajnok lett 
ahatárőrség lovascsapata 

Az idén a hortobágyi 
nemzetközi lovasnapok ke
retében rendezték meg a 
magyar csapatbajnokságot. 
A kiskunhalasi határőrség 
lovascsapata díjugratásban 
elnyerte a bajnoki címet. 
A jó hír hallatán keres
tük fel Dózsa Károly szá
zadost, a lovasiskola pa
rancsnokát. 

- Hogyan á llt össze ez 
a nagyszerű gárda? 

- Valamennyien máshol 
kezdték. Varró József 
hadnagy, a csapat legré
gibb tagja, ifjúsági lovas
ként indult Budapesten. 
1964-ben itt nálunk lett 
hiv:;ttásos. A díjugratásban 
már háromszor volt ma
gyar bajnok. Bálint László 
törzsőrmester Mezőszilason 
ismerkedett a lovaglással. 
1985-ben került Halasra, 
azóta "profi". Még abban 
az esztendőben a varsói 
hadseregbajnokságon győ
zött díjugratásban. Her
czog Emil határőr sorkato
nai szolgálatát tölti Hala
son. A Kaposvári Mező
gazdasági Főiskola lovasa
ként kezdte sportpályafu
tását. Korábban ifjúsági 
válogatott kerettag volt. 
Pátkai János határőr, mi
előtt "leigazoltuk", a Bólyi 
Mezőgazdasági Kombinát-

ban versenyezett, majd if
júsági válogatott kerettag 
lett. Jelenleg ő is sorka
tona. 

- Miként készülnek a 
"fellépésekre"? 

- Naponta edzik saját 
lovukat és mintegy más
fél órát foglalkoznak má
sik négy-öt lóval. Ezen kí
vül természetesen igen 
fontos az idomító munka 
is, valamint a tematikus 
ugró tréning. Ezt levezető 
gyakorlatok követik, me
lyek sétával érnek véget. 
Hetenként egyszer terep
lovaglás is szerepel a prog
ramban, a Varga-dombok 
táján. 

Milyen kiegészítő 
sportokat űznek a fiűk? 

- Szívesen fociznak kis
pályán, vagy kézilabdáz
nak, röplabdáznak. Ese
tenként úszással lazít ják 
izmaikat. 

- A hortobágyi sikerről 
Varró József hadnagy be
szélt : 

- J ó formában voltunk, 
nyerni akartunk. Nekem 
és Bálint Lászlónak sike
rült hibapont nélkül tel
jesíteni a gyakorlatot, 
Herczog Emil pedig négy 
hibaponttal ugyancsak jól 
vette az akadályokat. Te
kintettel arra, hogy a sza-

bályok értelmében a négy 
fős csapatból csak a há
rom legjobb eredményét 
kell figyelembe venni, 
Pátkai János teljesítménye 
nélkül is az élen kötöt
tünk ki: így alaposan meg
lept ük legesélyesebb ellen
felünket, a Budapesti Lo
vas Klub együttesét. 

- Mire készülnek most? 
- kérdeztük ism ét Dózsa 
Károlyt. 

- A felnőtt Európa Baj
nokság augusztus 26. és 30. 
között lesz a svájci Szt. 
Gallenben. Ezen a váloga
tott keret tagjaként részt 
vesz Varró József, Szikrá
zó nevű lovával. Hamaro
san Jugoszláviába utazunk, 
két barátságos vetélkedőre. 
Az egyik színhely Pozsero
vác, szeptember 4-6-ig, a 
másiké Bácskatopolya 
szeptember ll-13-ig. Kis
hunhalason szeptember 18. 
és 20. között az Országos 
Tenyészbajnokságon, majd 
szeptember 25- 27-én az 
Országos Ifjúsági Bajnok
ságon állunk rajthoz. Az 
ősz közepén megint ka
punk négyéves csikókat és 
hozzálátunk a betanításuk
hoz. El tudjuk tehát fog
lalni magunkat a közeljö
vőben is. 

Lévay Kálmán 



"HÁTSÓ OLDAL" 
Díszhalak és -madarak a szürke panelek között 

Nyolc éves volt Böröck 
P éter, amikor az ablakon 
berepült hozzájuk egy el
szabadult papagáj. A kis 
madár ápolása, gondozása 
olyan érdeklődést váltott 
ki belőle, mely mostanra 
szenvedéllyé erősödött. 
Igaz, azóta jópár esztendő 
eltelt, mezőgazdasági mér
nöki diplomát is szerzett, 
féléve mégis úgy döntött: 
ezentúl kizárólag kedvte
lésének él, megosztva a 
madár- és kisállattartás 
örömét másokkal is. 

A Bem utcában az év 
elején nyitotta meg dísz
madár- és díszhalkereskedé
sét, igen nagy érdeklődés 
közepette. A 20 négyzetmé
ternyi üzletben igazi ak
váriumi, madárház i han
gulat uralkodik, a vásárlók 
és kíváncsiskodók zöme 14 
éven aluli. 

OTP 

Mint elmesélte: kiállított 
mintegy félmilliós készlete 
az elmúlt másfél évtized 
gyűjtő munkájának gyü
mölcse. Negyven féle dísz
halat, minden méretű és 
űrtartalmú akvárium ot, 
emellett hüllőket, madara
kat kínál, valamint a ne
kik való táplálékokat, és 
so~{-sok kiegészítő eszközt. 
Amire különösen büszke: 
ámit, beleértve az állato
kat is, kivétel nélkül saját 
kezűleg "állítja elő". Ott
hon. kis halastavaiban sza
porítja a halakat, madár
házakban költeti ki a kis 
szárnyasokat, kertben ter
meli meg a magokat, s a 
hal eledelt. Ö készíti az ak
váriumokat is, csak az 
üveget szerzi be hozzá. 

A napi 8 órás n yitvatar
tás alatt piheni ki magát, 
mert az előkészítés az ete-

5ZEM~LV' j(ÖLC~ 

- Szintén parkolási díjra? 
- I gen . Hosszabb ideig szeretnék várakozn i a Hő-

sök terén. (Zsák Béla rajza) 

o A városi könyvtárban ú j zen ei részleg varJa az ér
deklődőket. A csaknem kétezer egységnyi hangzóanyag 
90 százaléka lemez - komolyzene, iroda lmi feldolgo
zások, n yelvi-oktatási segédanyagok, meselemezek - a 
többi kazetta. A fonotéka hat csatornája hétköznap 
13-tól 17 óráig használható. (Som os László felvétele) 

tés, és a szaporítás még 
legalább ugyanennyi időt 
vesz igénybe. Legnagyobb 
gondja, hogy igen zsúfolt 
a helyiség, a rengeteg ér
deklődőnek néha sorba 
kell állni. A városi gyere
kekben felkeltette az 
igényt a kis helyen, napi 
5 percnyi gondozással tart
ható kisállatok iránt, 
melyek egyben díszei is a 
lakásnak. Különösen ked
velt és keresett "árucikke" 
a 15 fajta, saját tenyészté
sű aranyhal, valamint az 
afrikai sügér. 

fgéretesen halad a kí
gyóneveléssel, tervezi ár
talmatlan óriáskígyók ám
sítását. Ezekhez kapható kellékeket, tartozékokat _ 
lesz nála tengeri malac, és csali kat - kínálja majd 
nyúl, szóval a szükséges a feltehetően ki bővített 
táplálék is. Szándékában üzletben. 
áll a horgászok kedvében 
is járni : a legkülönfélébb H. R. 

A CSEL 
Az alábbi történetet annak bizonyságául adom köz 

re, hogy léteznek még szolgálatkész autósok, söt 
némelyekben olyannyira tÚlbuzog a segítőszándél<, 
hogy nem ismernek akadályt ... 

Kislmnhalasi ismerősöm - dOlga végeztével - a 
késő esti órákban Kecskeméten rekedt. Vonat s busz
járat már nem lévén, egyetlen választása maradt: 
kiállni az útszélre, ami az éjszakában e lég reményte
len idötöltés. Félórás karlengetés után mégis fé-kezett 
mellette egy trabantos fiatalember, aki Soltvadkertre 
tartott. De - és itt tört fel a buzgalom - útközben 
felajánlotta: szívesen elintézi, hogy azonnal tovább 
utazhasson. Kivitte stopposát Vadkert határába, ott 
fölnyitotta a motorháztetőt, s energikusan leintette 
az első személygépkocsit, ami történetesen szintén 
Trabant volt. Rövid szóváltás és ismerősöm máris 
halasi otthona felé roboghatott. 

A cseire csak később, a kocsiban - az ötleten jót 
mulatva - derült fény. "Kiskunhalasiak vagyunk, 
de lerobbantunk. Az egyik barátomat elküldtem sze
relöért, a másikat meg, legyen szíves, vigye haza, 
hogy értesíthesse a családot: későn érkezünk, más 
baj nincs." Ezzel a mesével vette rá könnyedén a 
fuvarra autóstársát a soltvadkerti fiú. 

- káef -

A kasszáhól totózott 
A gabonaforgalmi vál

lalat Tuba utcai boltjában 
JUlllUS 26 -án leltárt ren
deltek el, miután az üz
letvezető t, Takács Lajos 
kiskunhalasi lakost soroza
tos fegyelemsértés miatt 
elbocsátották. A vizsgáló
dás során az ellenőrök 76 
ezer 113 forin t hiányt ta
lállak, így került az ügy 
a kiskunhalasi rendőrkapi -
tányságra. 

A kihallgatást vezető 
rendőrtiszt előtt lehajto tt 
fejű fiatalember ül. Hu
szonnyolc éves, büntetlen 
előéletű. Beismerő vallo
mást tesz: 

Megszédültem, hogy 
állandóan pénz van a ke
zem ügyében. Láttam, má
sok boldogulnak, költekez
nek, nekem meg a házas
ságom is tönkrement. Nem 

kerestem sokat, de né
hányszor jutott némi bor
ravaló is. Aztán jött az 
ötlet: megpróbálom a to
tót . Kellett hozzá tőke, ezt 
vettem el a kasszából. 
Bíztam benne: egyszer 
csak "bejön". De nincs 
nekem szerencsém.. . Az 
első héten háromezret ját
szottam meg, volt két 11-
esem, de csak 102 forin
tot fizetett. Aztán újból 
próbálkoztam, de mindig 
pórul jártam. A végén sej 
tettem: hamarosan befel
legzik a játéknak. 
get vetnek a játéknak. 

Nem iszik, nem dohány
zik, most mégis kér egy 
szál cigarettát. Kettőt be
leszív és elnyomja. Ké
sőbb kiderül: a pénz nagy 
részét - mintegy 40 ezer 
forintot - eltotózta. Hogy 
mi lett a többi vel? 

Nagylábon éltem. 

IPARDON~ Lassan a testtel! 
Megvettem a primőr ubor
kát, paradicsomot, meg 
vittem egy-két ajándékot 
is a volt feleségemnek. 
Egy kicsit talán többet 

Nem kis idegi megpróbáltatás a 
városi sztk-ban végig ülni - vagy 
állni egy napot. Betegen - korgó 
gyomorral, szomjazva - még las
sabban telnek az órák. 

A kartonozó tortúráján sikeresen 
túljutva, már csak a "bűvös" or
vosi szoba küszöbét kellene vala
hogy átlépni. De hogyan? Túl sok 
a várakozó. Fürkésző pillantások 
keresik az ismerős fehér köpenye
seket. Nem beszélgető partner kell 
- az úgyis akad. Hanem, hogy az 
elkeveredett kartonok megnyugta
tóan és mielőbb a helyükre csúsz
szanak. 

A magárahagyott kliens kivárja 
a "végét", esetleg, ha bír, elmegy 
másnap is. Közben tájékozódik az 
intézmény rendszabályai felől. Van 
olvasnivaló bőven. E lsősorban ön-

m érsékletre figyelmeztető, esetleg 
tiltó, avagy útbaigazító táblácskák, 
falragaszok. A szemészet előtt nap 
mint nap rendes tömeg várakozik. 
Az ajtóra kitűzött kis fehér papí
ron a következő sorokkal "nyugtat
ják meg" a türelmetlenkedőket : 
"Betegeinket nem érkezési sorrend
ben, hanem rendelőnk munkarend
je szerint szólítj uk be." 

Önkéntelenül is felvetődik az 
emberekben néhány kérdés. Mire 
számíthat például egy szürke "át
lag-beteg"? Hány órától érdemes 
még várni? Egyáltalán: be fogják 
hívni? Végül pedig: milyen lehet 
az a munkarend, amely a legter
mészetesebbnek, legigazságosabb
nak tűnő sorrendet mellőzve, önké
nyesen válogat? 

- ács -

szórakoztam akkoriban. 
Aztán, a leltározáskor, 
kaptam két óráit, hogy 
szedj em össze a pénzt és 
fizessem be. A barátok, 
persze, akkor már eltűn
tek mellőlem. Pedig szinte 
naponta részesedtek ők is 
az elemelt két-háromezer 
forintból. Már visszafizet
tem 14 ezret. Tudom, ez 
nem túlságosan enyhítő 
körülmény, miként az sem, 
hogy nagyon megbántam az 
egészet. Nem nekem való 
dolog pénzzel bánni ... 

Aláírja a jegyzőkönyvet. 

A rendőrtiszt másnapra 
visszarendeli . Nehezen 
egyeznek meg az időpont
ban, mert a közlekedés
rendészetre is berendelték, 
ittas vezetés miatt ... 

- nyil -

I(ULTURÁLIS KÍNÁLAT 
(augusztus 23-ig) 

F AKLYA FILMSzINHAz 
Augusztus 7-én 6 és B óra

kor. Alomszerelem (angol). 
8-9-l0-11-én 4 és 6 órakor: 

Tox és a Mélység Ura (olasz), 
B órakor: A sárkány közbelép 
(hong-kongi) . 

l2-én 6 és 8 órakor: Gya
nútlan gyakornok (francia). 

13-án 6 órakor: Trükkös ha
lál (amerikai). 

H-15-l6-án 4 órakor: Do
nald kacsa nyári kalandjai 
(amerikai rajzfilm). 

14- l5-l6-l7-én 6 és B óra
kor: Trü kkös halál (amerikai) . 

l8-án 6 és 8 órakor: 222-es 
járat (szovjet) . 

19- 20-án 6 és B órakor: 
Filmmúzeum. Egy élni vágyó 
asszony (amerikai). 

21-én 6 és 8 órakor: öld meg 
a Sógunt (japán). 

22-23-án 4 órakor: A bátor 
lovacska (argentin), 6 órakor: 
Szamurájok és banditák l-II. 
(japán). 

KERTMOZIK 
Augusztus 7-én 20 óra 3(1 

perckor a II. Rákóczi Ferenc 
Mezőgazdasági Szakközépisko
lában: Trükkös halál (ame
rikai). 

lO-én 20 óra 30 perckor a 
a Kertvárosban és a szakmun
kásképző intézetben : Trükkös 
halál (amerikai). 

H-én 20 óra 30 perckor: a 
mezőgazdasági szakközépisko
lában: Rázós futam (ausztrál) . 

l7-én 20 ó r a 30 perckor a 
Kertvárosban és a szakmun
káSképző intézetben: Rázós 
futam (ausztrál). 

21-én 20 óra 3(1 perckor: a 
mezőgaZdasági szakközépisko
lában: Pat Garrot és Billy, a 
kölyök (amerikai). 

24-én 20 óra 30 perckor a 
Kertvárosban : Pat Garrot és 
Billy, a kölyök (amerikai). 

GOZON ISTVAN 
MűVELŰD€SI KÖZPONT 

Augusztus 8-án 16 órakor: 
Magányosok klubja. Társasjá
ték, zenehallgatás. 

l2-én 10 órakor: Játszómű
hely. Játékok vízparti növé
nyekből. 

l5-én: Magányosok klubja. 
Kirándulás Gyulára. 

19-én 17 órakor: Játszómű
hely. Makramé. 

22-én 16 órakor: Magányosok 
klubja. Fagylaltdélután. 

ALTALANOS 
MűVELŰD€SI K Ö ZPONT 

Az intézmény építkezés mi
att zárva. 

JURINOVITS MIKLOS 
ÚTrÖRŰHAZ 

Minden nap 10 órától: Vár 
a játékvár címmel alkotónap, 
játéknap, sportnap, videózás. 

VASUTASOK 
SZAKSZERVEZETE 
MűVELŰD€SI HAZA 

Augusztus l-én, 8-án, 15-én, 
22-én és 29-én 19 órától 23 órá
ig: ifjúsági táncest. 

29-én 8 órától: vasutas terü
leti asztalitenisz bajnokság. 

SZAKSZERVEZETEK 
SZAKMAKÖZl B IZOTTSAGA 
Nosztalgia filmsorozat nyug-

díjasoknak: auguszuS la-én 
17 órakor: Gyöngyvirágtól 
lombhullásig (magyar). 

l7-én 17 órakor: Herkules
fürdői emlék (magyar). 

Minden hétfő n és kedden 
számitógépes programozás, sa
ját elképzelés szerint. 

VAROSI K ÖNYVTAR 
Nyitva: hétfőtől péntekig 

9-19 óráig, szombaton 8-15 
óráig. 

TH ORMA JANOS MÚZEUM 
Halas a kiskun mezőváros, 

illetve Thorma Képcsarnok -
állandó kiálUtások. Megtekint
hetők : naponta 10-18 óráig. 
A múzeum hétfőn zárva tart. 

GYűJTEM€NYEK H AZ A 
(BO kányi Dezső utca) 

Váci György, a könyvkötő
mester ; Csorba Tibor festmé
nyei; Munkásmozgalmi emlé
kek című kiállítások. Megte
kinthetők : 10-18 óráig, hétfő n 
szünnap. 

(71;-)1< Ö/(& 7 
- SZEMÉLYI HfR. Kuti Sándort, az Ikarus 

kiskunhalasi gyárának igazgatóját másirányú 
foglalkoztatása miatt - egy svájci cég kelet
európai képviselője lett - június l -jei hatály
Iyal beosztásából felmentették. Tóth Pált, a 
gyár főmérnökét egyidejűleg megbízták az igaz
gatói munkakör ellátásával. 

- Hirdetőtiblák. A tanács legutóbbi ülésén 
bejelentették, hogy megteremtik a kulturált és 
hatékony hirdetési lehetőséget a városban. A 
kommunális üzem tevékenységi körét e feladat
tal kibővítik, a Park áruház melletti kispiacon 
pedig máris felállítottak egy hirdetőtáblát. 

- ERDÖTELEPíTÉ.3. A zöldterületek nagy
ságát tekintve Kiskunhalas Bács-Kiskun maso
dik városa, bár elégedettek még ezzel a 40 
ezer hektárral sem lehetünk. A közeljövőben 
véderdő létesül a sportpálya és a Dongér fő
csatorna, a Felszabadulási Emlékpark és a 
Dongér között, valamint a vasútvonal mellett 
és a vásártér környékén. 

Gyermekfodrászat. A városban jelenleg 
gyermekfodrászat nyitására sem a szolgáltató
ipari szövetkezet, sem kisiparos nem vállalko
zik. E hasábokon szeretnénk elismerésünket ki 
fejezni annak az üzletnek, amelyben ezentúl 
minden időben - tehát szombaton is - haj
landók a gyerekek haját rendbe tenni. 

@fala5i~ a 
A Dél-Bács-Klskun Megyel Vízmű Vállalat, 

a Kiskunhalasi Allami Gazdaság, 
a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat, 

a Kiskunhalasi Vörös Október 
és Vörös Szikra Tsz lapja 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság 
A szerkesztőbizottság vezetőj e: F öldi Lajos 

Felelős szerkesztő: Kutasi Ferenc 
A szerkesztőség címe: 

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17. - Telefon: 22-144 
Kiadja: a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat 

Felelős kiadó: Forgács P éter Igazgató 
87 0699 Petőfi Nyomda Kiskunmajsa 

Felelős vezető: Vlkor J á n os 
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