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SZÁZHARMINC Új TELEK A BIUNK US LAJOS UTCÁBAN 

JÓ ütemben épülnek az OTP-s lakások 
örökzöld téma: a lakás

helyzet. Kit ezért, kit azért, 
valamilyen formában szin
te mindenkit ér int és 
fog lalkoztat. Hol tart Kis
kunhalason a hetedik öt
éves tervidÖs7..akra üteme
zett csa ládi fészkek e161e
rem tése, az ezekhe7. szük
séges telkek előkészítése. 
A következőkben megkise
reJjük összefoglalni mind
azt, ami II tanácstól ka
pott Információk közü] 
lényegként kiszúrhetö és 
ltnyként elfogadható. 

mia It - ebből nem lesz 
semmi, legfeljebb a har
madara-negyedére kerti!, 
ha kerül fedezet és az is 
csak a tervciklus vége 
felé. 

Az OTP által vállalt, 
saját beruházású lakások 
száma: 388. Jól látható: 
ezek a nagyházak a Kos
suth ll. lakótelepen, a 
Kossuth L. és a Széchenyi 
utcában és a Bokányi De
zső utca sarkán tetö alatt 
vannak, s csak a belső 
szaki pari munkák be!eje
zésétől függ az átadás. 1990-1g, öl ev alatt 1000-

1200 lakás elkészítését lát
ták megvalooithatónak a 
várostervezők, Mivel az 
állam e célra fo rdítható 
pénze tovább apad t, már 
a kezdet kezdetén világos
sá vált: a tervteljesítésben 
meghatározó lesz a ma
g{merő. Ennek e llenére 140 
ú j tanácsi bér lakás szere
pel az elképzelésekben. 
Azazhogy szerepelt, mert 
ma már bizonyosan el
mondható, hogy - a költ
ségvetés óriási deficilje 

A KUN EP, mint rővál
lalkozó 80-100 otthon el
készítésére tett ígéretet. 
Az első ütemben, a Má
tyás té ren, 32 lakást húz
nak fel; ez a munka is 
kielégítően halad. 

o Viszonylag 
Szikla i Sándor 

UJ, ízlcsesen 
téren. 

megformáll társasház a 

A lakossági családi há
zas forma érintl a legtöbb 
embert: az iránYS7.ám: 
350-400. A tervidőszak 
kb. egyharmadánál elárul 
valamit az időarányos tel
jesítésről az az adat, mi
szerint jelenleg 208 építési 

engedély alapján rolyik a 
munka a városban. 

• 
A lelekellátással kap

csolatosan bocsássuk előre, 
hogy a nemrég jóváha
gyott általános rendezési 

Kiutalási névjegyzék 
A lak'80gyl ,'rsadalml bboltstlg meg

lli r s:yalta h e lkh:r:lte u e a tan 'csl Wr
lakás r a leglnk ' bb Jogosul lak n~vJegyz~k 
tervuel~ l , li m it k(luzemlét"e k l ls fIlg
/Ceutette k . !'ol lu!' n a IIs"r a a la kOl;!lág
uli aemmllye n ~rszre " ~le l ne m I.rkezett 
.. vA rDsl t a n ' C8 , ·égreh aJtó b lzotU'ga 
ut J6v'hagy ta . 

IIATAKOZATLA N WOKE 

lIAr o m h tö bbgyerm ekesek : Ra dd.nn
k l S'nd o r IUnha .dl A . u . U.) , UozsA n y l 
S'n dorné (Kel e bia. Kossuth I" n . IO~ .), 
Nagy S arkadi S'nd o . (AlsÓszA IIb 144.'. 
lIa n lik J'nosn é IBogJl n ó 51.), Uec~e !'o11 -
hJlly (Rekettye 58., . 

Kélgyer mekes csal'dok : 8 a r ballcs 
i\l lklÓs IJózsd A. u . Il .) . DObó JÓ?Sdn~ 
(NA d u . " . ). VA ndor A n la l (S?l ttld y A, 
u . 8.) , V(lr lls Unld n é (t"aze k lll G. u . 
115. ). Magyar Zoltán (Mig K . n. 58.1, 
De ll J e n lln é (Felsőöregu(l lll k ItSS.) . Kor
pona i J'nosn é (Cstga u . u.) . T a lpa l 
Andrbn é IKls fa ludy u . 71.', GbpJlr 
Gyö r gy (K llzé pslI Ipartele p 2-S.) , 

Kuuu<:h l\lIh4ly (Zriny i u . '.) , Ko lom
pAr J óuef (Vih ar u . I .) , Ko lomp4r )' l
ros k .. (Kardos P . u . S.), Jakab Lbztó 
(Elln 'lIs u. 10.), l\l hzAros IlIlv' n (Uaran-
1\'0 ' lér 18.) , K ocll. Aranka (Sá rká n y u . 
~ .) , KOtlÓS I\-Iagd o lna fl\Ug K. u . 7$.), 
KOlo mpár Magd Olna (Tó u . 15.1, Ko lom
pA r G ize lla (P o igA. u . :!4i.) . 

MEG IIAT AKO ZO'l"r mOR E 
(ELOT AKARf: KOS OK) 

Ka lona T erh ISemn'e1we ls tér IS ) , 
Losonczi Tiborné (Szabó t;. u . 11 .). 
TÓt h György (AISdszáll '. 2:3 a. ). Sa"anya 
Eri k a (A r pAd u . 30.) , Duna i Kovll.cS 
Gyllrgyl (S'gv'rl n . ~ I . ) . 

i\lI NOS I':G I LAKA SCS EK E 
Mel:gye 81 J á nosn é (Kur u c v itézek te' 

re U. rsz. 1.). 
A fe lSOrOlt :z9 Igén y l6t az e lköve lke

~II h Arom h ben eléll'ltIk kl, a hogy a 
le h e l(lséllek e n ll'ed lk , hozz't6ve: .. név
Jegyzéke t .. ürgllse n indo ko lt esetbe n k l
ell'é$zhhetlk J Igya sorre n d I~ m ó d o
sulhat , Am l~ nyege5en n em vA llozl k . 

terv a Kertvárosban a 
KlSZ-lakótelepen, az Atl6s 
úton, a Mátyás té r-Gim
názium utca-Bundzsák I. 
utca-Sárkány utca álta l 
közre zárt térségben jelölte 
ki az újabb lakóterülete
kel, a többszintes építke
zés lehetőségét kínáló bel
ső foghíjak mellett. 

A Brinkus Lajos utcá
ban legutóbb eladott 49 
telken már a kőművesek 
ténykednek. Ugyanitt to
vábbi 130 porta kialakítá
sán fáradoznak a tanácsi
ak, mégpedig úgy, hogy 
még az idén é r tékesíthe
tő:< legyenek. Egyébként a 
végrehajtó bizottság elmúlt 
heti határozata értelmé
ben a műszaki osztály 
augusztus 15-tő l elfogad hat 
ide jelentkezéseket, illetve 
elöslerzódést köthet azok
kal a vevőjelölte!<kel, akik 
kötelezik magukat a vé
telár 30 százalékának 
azonnali befiletésére. 

A Sootóról már többször 
eseti szó lapunkban. Az 
elkövetkező években mint
egy 200 családi ház hel.vé
nek előkészítése vár itt al 
illetékesekre. 

Kispé ter Imre 

DR. SZALA Y LÁSZLÓ ALEZREDES A BŰNÖZÉSRŐL 

MILYEN PÁLYÁRA? 
Nem jó az, ha például egy villanyszerelő nem 

szeret VIllanyt szereln i, men ő pék. akart lenni, 
vagy aSztalos és valamilyen oknál fogva nem lett 
az. Pedig a képessége megvan hozzá. 

Az sem jó, ha a mindvégig em inens tanyasi ko l
légista, akt a humán tárgyaKban különösen j eles
Keaett, tanárainak is meglepetést okozva, mOM va
lanol l'irtó környékén fuvaros az apja mellett. Az 
is elfogadhatatlan, hogy akinek helyette kocsisnak 
kellene lenni _ mer t felkészültsége arra érdeme
s Itené - unou pofával lézeng az egyetemen, m ivel 
az ő környezete értékrendjéból hiányzik, hogy ko
csis is lehetne. A tanyai gyerek esetében meg azért 
elégtelen a környezet é r teKitélete, mert azt fogadja 
el, nagy bölcsész nem lehet. 

r;ze" re azt szokás mondani: "rosszul vá lasztot
tak pályát". Ok viszont alzal érvelnek, hogy "így 
lS megKeresem a kenyerem", illetve, hogy: "biz
tos az egzisztenciám". Ha ellogadhatók 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. Eppen ezén nem vagyunk -
nem lehetünk - közömbösek az irán t, hogy a pálya 
választása tar talm ában és formájába n milyen. A 
választás csak akkor emberi, ha egyéni is és tá r 
sadalmi is együn és mindkét oldalon megfelelő. Es 
ez az á!láspont nálunk a termelés, a gyakor lati 
élet valós értékrendjéool fakad: morális fölény t 
igazol, éppen ezért igen lantos lényegi a lkotó
elem. 

A pálya választhatósága tehát társadalm i ügy: 
az ember tudása, rátermellsége szer int az lehes
sen, ami szeretne. Mert ha az lesz, naponta újra
termell, igazolja, erősül azt az á ltalános telelt, 
mely kimondja: gazdasági, társadalmi céljainknak 
most is és a jövőben is az értelmes ember i é let 
felel meg. 

Egy adott hi vatás, mesterség választhat6ságát 
még ma is sok-sok körülmény meghatározza. A 
döntés leszűkülhet akár a kényszer szi n tjére is. 
Még óriási különbség lehet választás és választás 
között, s tudjuk: ha kényszerré szűkül, vagy m á
sik oldalról egészségtelen presztizskérdés lesz, 
az rossz. Mi ndkettő a társadalmat hozza kény
szerhelyzetbe és devalválja igazi értékeit. 

Mindezekről most azér t szólok. mert a m últkor 
egy ismerős srác azt mondta, hogy fölve tték a 
műszaki egyetemre, ám semmi kedve sincs hOlzá. 
Inkább autóbusz vagy kamion sofőr szere tne len 
ni, már most kiválóan vezet és azt nagyon tud ná 
élvezni. No meg azért is, mert alig egy hóna pja 
írtuk meg, hogy Kiskunha lason nem jelentkeznek 
a fiata lok lakatosnak, esztergályosnak, hegesztő
nek, gépi forgácsolónak. 

Es hamarosan új tanév kezdődik, sokszáz, pá
lya- és szakmaválasztás előtt álló, ha lasi általá
nos és középiskolás számára. 

Kutasi Ferenc 

A megelőzés nem csak a rendőrök dolga 
OrizetJenüJ maradt há

zak, félig lehúzott redő
nyök, hevenyészve lelaka~ 
tolt bejárati kapuk, mind 
hívogatóan integetnek a 
napközben céltalanul ödön
gők, az a lkonyi szürkület
ben lopakodók relé. Dr. 
Szalay LáSzló alezredessel, 
a Kiskunhalasi Rendőrka

pitányság vezetőjével be
szélgettünk. 

- Az utóbbi Időben el
szaporodtak a magántulaj
don, valamint a közva~ 

gyon elleni bűncselekmé
nyek. l\-1i ennek az oka? 

- Közismert, hogy Kls
kunhalason a bűnözésnek 

sajnos tradíciói vannak, 
ezek jelenleg is éreztetik 
hatásukat. A kiterjedt ta-

nyavilág, a tudati elmara- szinte meg sem határoz- - Kirejezetten ilyennel 
daltság, az alkoholizmus haló, bár itt a lappangási nem találkoztunk, bár je-
komoly motívádóként, kri- idő elég hosszú. gyei olykor-olykor fellel-
minoJógiai tényezőként jön - Kik az elkövetők? hetök. Ellenben egyre in4 
Slámításba. Az iparban és - Elsősorban az alacso- kább érzékeljük a kábító-
a mezőgazdaságban meg- nyabb intelligenciával ren- szerrel kapcsolatos bűnö
erősödött a társadalmi lu- delkező lumpen elemek. A 'lés kibontakozását, ami a 
lajdon, egyes emberek bir- visszaesők száma Igen ma- jövőre nézve Cigyelmezte
tokában pedig jelentős ér- gas, a rányuk körülbelül lő jel. 
tékek halmoz6dlak feJ. 15-20 százalék, a fiatal- _ Hány gyanúsított ke-

- MI jellemzi az elsö korúaké 10-12, a cigány- rül rendörkézre városunk
rélév bű.nözési mérlegét? , §zármazásúaké pedig 40. A ban? 

- AZ Ismellé vált bún_ Zilált, laza családokban - A rendőrség - lelki-
cselekmények alakulását tengődő gyermekek és fi a- ismeretes és szívoo mun
Illetően, a korábbi évek talkorúak veszélyeztetett- kájának köszönhetően - a 
azonos idószakához képest, sége szembetűnőbb, min~ezdetben ismeretlen bűn
valamelyest kedvezőbb a va laha. Megnyugtató vl- elkövetők több mint 60 
helyzet. Az esetek leggya- szont, hogy az úgynevezett százalékát felde r íti. Az el
koribb fajtái közé tartozik "cigány bűnözés" talán múlt félévben mintegy 
a lopás és a gépjármű el- visszaszorulóban van. kétszáz lelles kilétét és 
tulajdonítás. A gazdasági - KIskunhalasan van-e tartózkodási helyét fedez-
bűncselekmények száma szervezett bűnözés? tük fel. 

- l\1it tanácsot olvasó
inknak? 

- A megelőzés nem le
het csupán a mi dolgunk, 
az embereknek is nagyobb 
gondot kell forditaniuk 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 megki
sér tik a tolvajokat. Meg
emllteném azt a kiskun
halasi rossz szokást is, 
hogy a családi házak kul
csait, a kiskapu melletti 
szögre akaszt ják. Legyen 
mi nden családtagnak saját 
kulcsa. 

- Véieze{ül: ön S'l.eriRt 

miként lehetne csökkente
ni a bűnelkövetések szá
mát? 

- Ha egyszer s ikerült 
megállftanl a folyam a
tot, elképzelhető, hogy 
meg is lehet ford ítani. 
Ehhez viszont javulni a 
kellene az állampolgári fe 
gyelemnek, s csökkenn ie 
az emberi közömbösség
nek. Fordítsanak a szülők 
nagyobb gondot a gyer
meknevelésre, a családi 
összetartozás erősítésére. 
A gazdál kodó szervezetek 
pedig a társadalmi tula j
don t a szó szoros é r te lmé
ben sajátj ukkén t kezeljék 
és védelméről minden 
szempontból gondoskodja
nak. 

BeS'l.edics ARIal 
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VAN AKI HIZLALJA - VAN AKI SZAGOLJA AZT MONDJÁK A TAXISOK: 

"Illatol~" háborúja Halason 
a taxi sok 

,.A zártkerti es zártker· 
ten kfvüll külterület! föld· 
rész!et.eken az áJlattartAs 
céljára szolgáló letesít· 
meny t, öt darab nagy6ltat 
tartásáig, lak6épüleUől 10 
meter védőtávolsAg bizto· 
sUása esetén a szomszédos 
lak6épülettől 50 méter ve
dötávolság biztosítása mel· 
lett lehet létesiteni , illet· 
ve üzemeltetni". (Kiskun· 
haJas Város Tanácsának 
211987. (V. 27.) tr. lIZ. ta· 
nácsrendelete az ftllatok 
tartálláról, 13. paragrafull, 
(2) bekezdés.} 

A rendelet ről az érde· 
keltek egyáltalán nem, 
valD' csak keveset tudnak. 
Pedig a falragaszok mAr 
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 BaJáu J ánosne Köjál· 
ellenőrrel és .' orDer Ati lla 
tanácsi lIJetékessel meglá· 
togatlunk néhány állattar· 
tót a Vadkerti utcán , 
ahonnan az utóbbi időben 
a legtöbb bejelentés, pa
nas7. érkezett. 

" Kiirtom a szomszédokat .. " 
A Vadkerti utca 48. szá· 

mú ház tulajdonosa Kis 
Pál nem tud a rendeletről. 
A búz elviselhetetlen, a 
kocák a legyek millióitól 
feketéllenek. Az udvaron 
trágya, fertöllenftésnek 
nyoma sinclI. Az ellenőr 
felhlvja erre a figyelmet , 
li elmondja, hogy a rende· 
let szerint csupán öt ser· 
tést tarthat. Egy hét múl· 
va ellenőrzik , végrehajtot· 
ta·e az utaliftásokat A 
középkorú férr! a kapuban 

már nem bírja magába 
Cojtani keserűségét: 

- Mondják, miből éljek 
meg? Kettőe7.er-négyszáz a 
nyugdíjam, le vagyok szá· 
zalékolva! Egyetlen kere· 
seH forrásom az álla~tar· 
tás. Hozzá.tartoWm ninclI. 
Nem mehetek ki a tahyd· 
ra, mert többször rosszul 
vagyok és akkor kórházba 
kell szállftani. Ha felje· 
len tenek a szomszédok. in· 
kább kiirtom öket, akkor 
sem hagyom abba. 

Ha 
újra kezdhetném ... 

Igen, ha gyerekből megint (elnőtt lehetnék, 
elmennék fá radtolaj finomltÓnak. Nem kellene 
edényt cipelnem az lI.utÓSzervizbe, hogy akien· 
geden folyadék elhelyezéséről gondoskodjam. 
Alakíthatnék egy utcarendez6 brigádot és a 
gázvezeték lefektetése után, pár nap alatt, is· 
mét járhatóvá tennénk az úttesteket, hogy ne 
kelljen hónapokig félni a féltengely tÖrésekt61. 

Elképzelem magam savanyútej Celdolgozónak. 
Csak hétvégén dolgoznék, hisz· amelegben 
csak a szombat délben vásárolt tej savanyodik 
meg az otthoni hútÖben. A kórház mellé meg 
szabad idő-központot építhetnék, kisszövetkezeti 
társulásban. Megoldanám a betegek fél-, vagy 
egésznapi szórakoztatását, amig a rendelésre 
varnak. 

Mindennemú szolgáltató foglalkozást helyet· 
tesítő társulást alakíthatnék. Még az is elkép· 
zelhető, hogy hlAnypótló tevékenységem alkal· 
masint kompenzálná a főidényben váratlanul 
bezárt szerzOdéses üzleteket. Lehetnék akár 
ci rkuszigazgató ls. Naponta megszervezhetném 
állandó müsorszámaimat a városi mozi előn: 
verekedés, nemzetiségi kettŐ5ök, kur jongatás 
idegen nyelven. 

Mániákus köztisztasági emberként fellépve 
társadalmi munkában összesöpörhetném a fe
Iüljárón a IÓCitromot. Jó lenne hangpénzt S7.ed· 
ni az 53-as út városi szakas7.án a kamion05Ok· 
tól, esetleg át ls vontathatnám öket a városon 
és ezért a környew házak tulajdonosa! fizet· 
nének nekem. Ha státusz lenne, jó pénzért vál· 
lalnám a Sóstónál az őrangyal szerepét: ki· 
emelném a vizbe pisilókat és a napi húsz li· 
ter napolajat haltáppá valtoztatnám. Ragyogó 
ölletnek tartom a mozgó illemhelyet. Kis csen
gettyilvel Járnám a várost és könnyítenék a rá· 
szorulókon. Hívásra természetesen kigurulnék a 
slrandra is, ha ott éppen csak egy milködne a 
női wc-k közül. 

Most, hogy már régóta felnőtt vagyok, s ez 
visszacsinálhataUan, nincs mil tenni: bosszan· 
kodom és h6börgÖk. Kannát kerítek az olaj
cs'-'!réhez, félévenként vásárolok féttengelyeket 
és gömbC3uklókat. Hétfőnként visszaviszem a 
savanyú tejet a boltba és szépirodalrnat ci pe. 
lek a kórházi kirándulásra. Többtucat idegőrlő 
logyatékosllágunk megszüntetésére vállalkozó-
kat keresek. még akkor ls, ha s7.lnte mindne~~ 
van, kellene, hogy legyen, felelős gazdája. Bal
ga ötletelm Igy nőnek kfnzó szüklléggé. 

(poszi) 

Öt disznó nem disznó 

A szomszédban a trá· 
gyát helytelenül tftroJják, 
de ígérlk, a hét végére el· 
szftllltJák. A7. egyik helyen 
öt anyadisznó, arrébb húsz 
koca. es hozzá az érvelés: 

- Azért költöztünk a 
város szélére, hogy állat· 
tartAssai foglalko1,zunk. 
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 I 

Végigjárjuk a Vadkerti 
utcát. Az utolsó háznál 
nagy ól. ablakain ventillá· 
torok. Az Indulatos házi· 
gazdát az ellenőrök csak 
nehezen tudják lecsJllapí· 
tani. 

- Hogy ne lennék ide· 
ges! Tavaly hivatalos en
gedélyt kaptam a tanács
tói negyven d!lIznÓra. Egy 
csomó pénzem fekszik a 
beruházdsban. Ha csak 
ötöt lehet, lemondhatnak 
az állatlartókról. Ennyiért 
nem piszkítom be a ke· 
zem! méltatlankodlk 
SZ8S'tk6 J 6ne!. 

Lassan három éve, hogy 
a Volán taxiszolgálat pos
la elötti parkolóhelye mel
lett új taxiállomás nyílt. 
A Halas, a Csipke utti.n a 
Sóstó taxi bővlti a kíná
latot, s növeli a konku
renciát. Az öt tagú volá
nos társasággal együtt hu
szonhárom fő- és mellék· 
loglalkozású taxis enyhit a 
lI7.állítási gondokon. Mosta
nában viszont egyre töb· 
bükben merül lel a kér· 
dés: - Nem vagyunk egy 
kicsit sokan'! 

_ en két éve laxl7.0m 
- mondja Ba logh ö dön. 
_ Kezdetben nem panasz
kodtam, mert ha hajtot· 
tam, ment az üzlet. Na
ponta lezavartam 10-12 

________ -,-____ -,-_________ Iórát. Mióta megszaporod· 
tunk, van úgy, hogy 20 

Elűz a bűz órát is dolg07.0m, s a ke· 

"A zártkerti es zártker· 
ten kivüli küiterületi föld· 
részleteken, a mindenkori 
belterületi lakóterület ha
tárától mért 200 méteren 
belül, továbbá a Sóstó kör
nyéki 7.ár tkertl ingaUano· 
kon trágyát vagy silót sza
badon tárolni tilos." (14. 
paragrafus (4) bekezdés). 

Milliós értékü házak kö· 
zött búj nak meg az egy
kori tanyavilág maradvá· 
nyal. A bozóltal, 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 nyitni. 
Pedig az állaltartók be· 
tartják a Köjál előírásaIt. 
Ettől függetlenül a búz és 
a legyek áradata itt is el
viselhetetlen. 

Röfögős reggelek 

- Ha nem mozdul a le· 
vegő, kibírhatatlan a szag. 
A kórház sertéstelepe egy 
a sok közül. Nézzen körül! 
Néhány tanya itt maradt, 
a lrágya az udvaron, a 
malacok ordítozásárn éb
redünk reggelente. Gürcöl· 
tünk, hogy kijUssunk a 
betonerdőböl. Idetettük 
minden fillérünket, s kide
rül, hogy ez még ross7..abb 
- mutat körül K. L, aki 
megkér: ne írjuk kl a ne· 
vét. - Voltunk már több 
fórumon! A kisajátítás 
nem egyszerll dolog. Aki 
15 évvel ezelőtt épftett itt 
nagy tanyát, bolond lenne 
a Kert város miatt lebon
tani, s az ti.llattartást meg
szüntelni. 

Körbejárjuk a Kertváros 
szélét. Nincs nagy légmoz· 
gás, de így is érezni min· 
den ült a savanyú trágya· 
szagot. Az egyik dúlőúton 
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 (oly ta
tódnak és lassan körülve
szik a disznÓÓlakat. A 
környéken büdösödik a le· 
vegő éli ennek nem csak 
a sok jószág az oka ... 

I'oszla bányl l .ászló 

resetem így sem több. A 
megyében egyetlen halasi 
mérelú városban sem ad· 
tak ki ennyi engedélyt. Az 
utazóközönségnek persze 
jó, de mi megesszük egy· 
mást a placcon. Ogy tu· 
dom, a közeljövőben is
mét gyarapodunk. 

Egyszerre két taxi is ér
kezik a parkolóba. Forgó 
Béla nem leple7.1 bosszú· 
ságát. 

- Másfél órát várakoz· 
tam és most lelt egy 18 
forintos fuvarom. Nem is 
c~odálom ! Ebben az őrült 
melegben kinek van kedve 
autózni? Hyenkor legin· 
kább a főállásúak dolgoz
nak, mert akik mellékfog
lalkozásként ilzík a taxi
.. .állt, csak este jönnek elő. 
Akkor jobban megy a bolt. 
€rkezési sorrendben OSzl
juk be a kuncsaflokat. Ez 
egy ira tlan s7.abály, de 
vannak, akik fütyülnek 
,á. 

Az utasok ról nem szive· 
sen beszélnek. Többször ls 
visszatérek a témti.ra. vé· 
gül az egyik "Csipkés·' 
Krémery Kolos kUakad: 

- Látta ezt a fiút? B~· 
ült és azt mondta, vigyem 
kl a Tavaszba. Mi kor a 
Park Aruházhoz értünk 
megszólalt: "Oreg, ne ha
ragudj, a másiK nadrti.g· 
zsebemben hagytam a 
pénzem·'. Olcsó trükk, már 
nem az első eset. Megáll· 

tam, kitettem, de egy tlze
sem legalább úszott. Kár 
feljelentéssel kísérletezn!, 
csak az Idő megy el rá. 

_ A múlt héten jön 
egy bácsi, bemondja a 
szölöje cimét - meséli 
Balogh Odön -. Oda
érünk, a fuvar 12 forint. 
Előkotor a zsebéből egy 
kerek huszast. Csodálko· 
zik a tarifAn. A végén 
kiderül, hogy utoljAra a 
hetvenes évek elején taxi· 
ZOtl. Ovatosságból néha 
kérem a fiatalokat, mutas
sák meg, van-e pénzük. 
PárS7.or szerencsém volt. 
Ilyenkor leadjuk egymás· 
nak a drótot. 

Nincs a vál'osnak olyan 
pontja, ahol ne talá lkoz· 
nánk ü7.!etekben, falraga· 
szakon, vállalati portákon 
öntapadós taxis címkével. 
Látványos üzleti harc ez, 
amely az utazóközönség 
tájékoztatAsára is lIzolgál. 

- Mi kell az indulás· 
hoz? kiváncsiskodom 
tovább. 

_ Kocsi, hivatásos jo
gosílvány, CB, és nem árt, 
ha egy·két szórakozóhely· 
re adót is telepít. Ez ml· 
nimum 200 ezer forint. 

Milyen viszonyban 
vannak a Volán taxival? 

_ Nincs harc közöttünk. 
Ha sok az Ulall, értesítjük 
egymást CB-n, legyen az 
bármelyik Clapat. 

K ik vannak jobb 
helyzetben'! A föállásúak, 
vagy amellékfoglalkozá· 
súak? 

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

_ Gondolom, az augusz· 
tusi fjzetőparkolással az 
önök helyzete is megválto
zik. 

- Igen. I=::ves bérletet 
kellene váltanunk. A Vo· 
lán helye biztos, de kérde. 
zem én, mi lesz velünk? 
A 17 gépkocsira mindössze 
öt parkoló jut! 

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

P . L. 

LAKÓTELEPI ESZTÉTIKA 
Ime, szúkebb pátriám, az Erdei Ferenc tér. A képek het túnOdni: a tér hét épülete közül, miért a tanácsi 

önmagukért bellzélnek, vagy inkább: rendőr után ki· lakások oldala a legotrombább, miért éppen az ottani 
állanak. Akárkik ls a tettesek _ feltehetően persze kamraablak van betörve, évek óta? A rend kedvéért 
GYerekek -, lU élnek, ebben a környezetben nevel· hoz7.áteszem : nem a teljesebb panoráma miatt szag· 
icednek, elképzelhetjük, milyen felnőttekké. FeleiÖSök ~alták le, majdhogynem körös-körül, a Játszótér drót
,·agyunk hát mindannyian. Azon pedig külön is el le· fonatát. (Posztobányl-Somos) 
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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 
masképp nem akarja. CI· 
terazene és piaci hir, sza· 
val6est vagy orgona hang· 
verseny, tanácsülési tajé· 
koztató, meg növényápolá· 
si szaktanácsadás hangjai· 
képei szállhatnának a he· 
Iyi éteren át mindazok· 
hoz, akik szorongató vagy 
reményt keltő információ
ért most a rövidhullámot 
csavargat ják, vagy a pé
csiek, szegediek és újvidé· 
kiek adását hallgatják-né
zik - jobb híján. Régi re
ménye már a város népé
nek, hogy Sóstóján, szél· 
malmán és Csipkeházán 
kívül egyszer valóban he-

Iyi érdekű érdekessége is 
legyen, s mi t tagadjuk:: a 
polgári világ hajdani büsz
Ke előnyeinek egyike, a 
helyi tájékoztatás pompás 
lehetősége teremtődne meg 
e mindenkori eszköztárral. 

A halasi ak reményeinek 
támogatása érdekében egy 

nelytörténészek 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 ismertetésre, s ha 
nem is az egész cikket, 
néhány részletét szívesen 
tárjuk olvasóink elé: 

" Kiskunhalas város vezetősége nagy elhatározással 
és anyagi áldozattal oldotta meg, hogya város határá
ban mintegy 3500 tanyán szétszorva élő és túlnyomóan 
mezőgazdaságI munkával foglalkozó gazdának minél 
hamarabb adja tudomására azok:at 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 kisérleti adások után a nehéz 
idők ellenéte is ott tartanak már, hogy a gondos és 
felelős varosi urak néhány hónapon belül közel 20 
t:1.er tanyai gazda érdeklődését szolgálják ki az éter 
S7,.árnyán. 

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

Kathona Mihály polgármester a családfő büszkesé
gévei és örömével magyarázza mikrofonunknak, hogy 
II város adóberendezésének hatósugara 50-60 kilomé
lernyi távolságra nyúlik, így a határ legtávolabb dol
I:.OZÓ gazdáját is eléri. A központi berendezésben már 
minden készen áll és ezután a vevőkészüJékek nagy 
részének felszerelése [olyik. ( ... ) 

Kimondhatatlanul hálásak ezért az áldásért a vá~ 
rostól messze élő homoki magyarok és akiknek tanyá
~ára nem jutott még el a hang, alig várja a vevőké
s.l.ülék mielőbbi érkezését. ( ... ) Az óriási határnak 
egyelőre 30 killönböző pontj án, javarészt pusztai isko
lákban és tanya központok ban állitják [el a vevőberen
dezéseket. ( ... ) Az életrevaló gondolat, amely Hala
son és kiterjedt tanyavilágában immár testet öltött, 
Jl.em marad elszigetelt példa. Az ép(tés ideje alatt igen 
sok hasonló körülmények Itözölt élő város fordult 
,.agy érdeklődéssel az új berendezés és annak épitöi 
lelé. Bizonyos, hogy a jövőben sokan fogják követni 
Kiskunhalas példáját, a tanulni és termelni vágyó ta
nyavilág magyarjainak őszinte örömére· '. (Rádióélet, 
InH. október 23.) 

A cikket kisérő MTI-fo- Iomjai között , s ha nincs, 
tó Ga lambos Mihály bá- van helyette sztereo-rádió 
cslt ábrázolja, amint a ott is, meg a szomszédok
"csudamasinán" hallgatja nál is. Megvan még a vá
a mezőgazdasági tanácso- rosháza tornya és erkélye 
kat. AZ őszhajú , kajla baj- is. Elek szerint miiI' csak 
szú öregember aggódó és (?) a "gondos és felelős 

városi urak· ' nagy elhatá
elmélyült arccal hajol egy rozása kell ahhoz, hogy a 
hangszóró-[orma tányér tanulni, szórakozni és tá
fölé, mintha bizony szori- jékozódni vágyó dolgos 
tana a gond, hogy elfelej- tanyai emberek őszinte 
tette a borsót megkapálni. öröme megújhodjék. S nem 

A kis hangszór6cska ta- kevésbé a városlakóké. 
lán még megvan valahol 
a Galambos-tanya régi Gergely András 

l. OLDAL 

APA ÉS :FIA: A NÉPMŰVÉSZET MESTEREI 

Szíjszobrászok 
"Tisztelette! értesílern a 

nagyérdemű közönséget, 
hogy Szűcs Benő Mélykúti 
úti há7.ában szíjgyártómű

helyt nyitottam. Elvállalok 
megrendeléseket, mint ja
vításokat, gyorsan és pon
tosan. Kérem a nagyérde
mű közönség szíves párt
fogását. Tóth Abonyi Ba
lázs szijgyártó· ' . 

Ez volt az első publiká
ció a Tóth Abonyi szíj
gyártó dinasztiáról a Ha
lasi Ujság Hl23. május 12-i 
számában. A hajdani hir
dető fia és unokája is hű 
maradt a mesterségéhez. S 
nemcsak ahhoz, hisz' 
mindkettőjüket Balúzsnak 
hivják. 

IdÓS Tólh Abonyi Ba
lázsi otthonában kerestük 
fel. A régi parasztház idil
li környezet a házi múze
umnak, ahol a két "szaki"' 
szemkápráztató alkotásai 
láthatók. 

- Eredetileg faesztergá
Iyos akartam lenni, de 
apám lelkesedése munka
szeretete és a műhelyben 
töltött idő meghatározta 
életemet. 1946-ban tettem 
mestervizsgát és még ab
ban az esztendöben a Kos
suth Akadémia szfjgyártó
ja lettem. Az ötvenes 
években lovak ezreitől 
szabadultak meg, így csök
keni a kereslet, és persze 
nehezebb lett a megélhetés 
is a szakmában. 1952-lől a 
vasútnál dolgoztam, majd 
1954-ben a BM-be kerűl· 
tem. Onnan mentem nyug
dijba ID66-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. Segitetl a fiam 
is. Lassan kialakult jelleg
zetes motivumvilágunk, 
melyet azóta is követünk. 
Persze nem tudunk mindig 
újakat késziteni, a meg
rendelésekból ma már 
nem lehetne megélni. Né
hány téesz és állami gaz
daság régi "szerelései!"' 
h07.zuk rendbe alkalman
ként. 

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

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

már a környékbeli nagy szíjgyártók ki
haltak. Régen Halason sok mester élt. 
Kreuzer, Csenki. Nagy 1\1 . Elek, Derr 
József, hogy csak a legnevesebbeket 
említsem. Mára ketten maradtunk, a 
fiammal. Mi is inkább akkor kerülünk 
reflektorfénybe, amikor lovasversenyek 
vannak. 

- Lálogatják-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 kiállitások slervezésében a KFV 
Kiskunsági Ozeme vállalt nagy szerepet, 
Rajnai Miklós értő közreműködésével. 
fgy jutott el az anyag Budapestre, 
Nagykani1.sára és S7..egedre. Bemuun· 
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 jelen ének. 

-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 dmel. 
A jó hfr hallatán keres· 
tük fel Dózsa Károly szá
zadost, a lovasiskola pa
rancsnokát. 

- Hogyan á llt össze ez 
a nagyszerü gárda? 

- Valamennyien máshol 
kezdték. Varró József 
hadnagy, a csapat legré
gibb tagja, ifjúsági lovas
ként indult Budapesten. 
1964-ben itt nálunk lett 
hivatásos. A díjugratásban 
már háromszor volt ma
gyar bajnok. Bá lint László 
törzsőrmester Me-~őszllason 
ismerkedett a lovaglással. 
1965-ben került Halasra, 
azóta "proCi". Még abban 
az esztendőben a varsói 
hadseregbajnokságon győ· 
zön díjugratásban. Her
ezog Emil határőr sorkato
nal szolgálatát tölti Hala
son. A Kaposvári Mező· 
gazdasági Főiskola lovasa
ként kezdte sportpályafu
tását. Korábban ifjúsági 
válogatott kerettag volt. 
Pá tkai János határőr ml· 
előtt "Ieigazoltuk", a 'BÓlYi 
Mezógazdasági Kombinát· 

ban versenyezett, majd ][. 
júsági válogatott kerettag 
lelt. Jelenleg lS is sorka
tona. 

- 1\lIként 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 
láján. 

Milyen kiegészítő 
sportoka t üznek a f iuk? 

- Szivesen fociznak kis
pályán, vagy kézi\abdáz
nak, röplabdáznak. Ese
tenként úszással lazít ják 
izmaikat. 

- A hortobágyi s lkerröl 
Varró Jó .. .scf hadnagy be· 
széll : 

- Jó formában voltunk, 
nyerni akartunk. Nekem 
és Bálint Lászlónak sike
rillt hibapont nélkül tel
jesíteni a gyakorlatot, 
Herczog Emil pedig négy 
hibaponttal ugyancsak jól 
veHe az akadályokat. Te
kintettel arl·a, hoi)' 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: igy alaposan meg
leptük legesélyesebb ellen· 
felünket, a Budapesti Lo
vas Klub együttesét. 

- Mire készülnek mos t? 
- ké rdeztük ismét Dó7,sa 
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 J ózsef, Szikrá
zó nevő lovával. Hamaro
san Jugoszláviába utazunk, 
két barátságos vetélkedőre. 
Az egyik színhely P07.se.ro
vác, szeptember 4-6-ig, a 
másiké Bácskatopolya 
szeptember 11-I3-ig. Kis
hunhalason szeptember 18. 
és 20. között az Országos 
Tenyészbajnokságon, majd 
szeptember 25-27-én az 
OrS7.ágos Hjúsági Bajnok
ságon állunk rajthoz. Az 
ősz közepén megint ka
punk négyéves csikókat és 
hozzálátunk a betanításuk
hoz. EI tudjuk tehát fog· 
laln l magunkat a közeljö
vőben is. 

Lévay Kálmán 



"HATSÓ OLDAL" 
Díszhalak és -madarak a sziirke panelek között 

Nyolc éves volt Böröck 
Péte r, amikor az ablakon 
berepült hozzájuk egy el-
87.abadult papagáj. A kis 
madár ápolása, gondozása 
olyan érdekl6dést váltott 
kl belőle, mely mostanra 
szenvedéllye erősödött. 
Igaz, nzóla jópár cSllendő 
eltel t , mezőgazdasági mér
nöki d iplomAt ls szerzett, 
féléve mégis ugy döntött: 
c7.entúl kizárólag kedvte
lesének él, megosztva a 
madár- és kisállattartás 
örömét másokkal ls. 

A Bem utcában az év 
elején nyitolta meg dlsz
madár- és diszhalkereskedé
sét, igen nagy érdeklődés 
közepette. A 20 négyzetmé
ternyi üzletben Igazi ak
váriumi, madárházi han
gulat uralkodik, II vásárlók 
és kíváncsiskodók zome 14 
éven aluli. 

Mint elmesélte: kiállított 
min tegy fé lmilliós készletc 
az e lmúlt másfél évtized 
gyűjtő munkájának gyü
mölcse. Negyven (éle disz
halnt. mInden méretti és 
űrtartalmú akváriumot, 
emellett hUlIőket, madara
kat kínál , valamint a ne
kik val6 tápialékokat. és 
so~(-sok kiegészítő eszközt. 
Amil'e kUlönösen büszke: 
áruit, beleértve az állato
kat is, kIvétel nélkül saját 
kezűleg .,állitja elő". 011-
hon. kis halastavaiban 5708-
poritja a halakat. mudar
házakban költeti ki a kis 
szárnyasokat, kertben ter
meU meg a magoka t, s II 

haleledelt. Ö készíti az ak
várlumokat is. csak az 
üveget szerzi be h07.7Á. 

A napl 8 órás nyit\latar
tás a lalt piheni ki magá l, 
mert az előkészítés az ete-

- Szintén parkolási díjra? 
_ Iren . Uosszabb ideig szere lnék vá rakozni a UIi-

slik lerén . (Z!ák Bé la rajza) 

o A város i könyvlli.rban új zenei részle, virja az é r 
dek lődőke t . A csaknem kétezer e,ysé,n yl ha ngzóanyag 
90 százaléka lemez _ komolyzene, Irodalmi feldolgo
t ások, n yelv i-oktatási s egédanyagok. m eseleme'lek - a 
többi kazetta. A ronotéka hat Cfla lornája hétköznap 
l l- tól n óráig haszná lható. (Somos László relvetele) 

tés. és a szapodtás még 
legalább ugyanennyi Időt 
vesz igénybe. Legnagyobb 
gondja, hogy Igen zsúfolt 
II helyiség. a rengeteg ér
deklódónek néha sorba 
kell állni. A városi gyere
kekben felkeltette az 
Igényt a kis helyen, napi 
5 percn yi gondozással tar t
ható k isállatok iránt, 
melyek egyben diszei is a 
lakásnak. KilJönösen ked
velt és kereseti .,árucikke·· 
a 15 fajta, saját tenyészté_ 
sú aranyhai, valamint az 
afrikai sügér. 

Igéretescn halad a ki
gyóneveléssel, te r \lezl ár
talmiltlan órláskigyók á ru
sltAsál. Ezekhez kaphalÓ kellékeket, tartozékokat -
lesz nála tenger i malac, és csallkat _ klnálja majd 
ny úl, szó\lal a szükséges a feltehetően kibő\lhelt 
láplálék is. Szándékában üzletben. 
áll a horgászok ked \Iében 
is járni: a legkü]önfélébb H. R. 

A CSEL 
A,. alébbl történelet . nnak bl:tonydl'ul adum köz_ 

re, hO,y létn nek méc noll"atkéu aUló""k. 1101 
nfmelyekben olyannyira lúlbu>;Ol a .HljIO~zl.nd~k , 
hOIlY nem i. mernek akad'lyt ... 

Kh lm nhalasl Ismer6!JÖm - dOlla vél\"uth'd _ a 
kh6 eS11 ór' kban Kecskeméten rekedt. Vonat • bua,. · 
l'rat m' r nem Ih'én, elyeUen v" llI1.t.l.sa maradt : 
kl'"nl lU útnélre, ami lU é.jnak' ban d~l reményte
len 111610118. F~ l<lrb karle0l\"e th uuln m I ls fékeult 
m~ lIelle ellY trabantos fiatalember, aki Soltvadkertre 
lartott . D e - éti III törl fel a bu:tllaJom _ ulkö"he n 
1" IIIJ"ololla: u h'esen eLtn téz l, h0 I\"Y awnnal lov' bb 
ulllthanon. KIvUte ~ loPpo5át Vadkert hall. raba, ott 
fölnyltoua a motorh'zteIOI, • enUll"l kuu " lelnteUe 
a:t elso) uemélYll"é pkoCIIIt, a mi UlrIénelesen n inlén 
Trabant "Olt. Hlhid nóvl.!t.l.a ft IsmerOslIm ""rll 
hala~1 ollhoaa fell! roboghatoll . 

A CIIeire uak kuli bb, a "oalbsn - u öUelen lól 
mulatva _ derIl II fény. " KI, kunhala.lak "agyunk, 
de lerobhantunk. Az elyl" bar'tomat eik Il Idiem ne· 
rellié. I, a m'slkat mel. lell"yen n l ""'., vlll"ye h.u, 
hOIlY ~.t.,. lthe •• e a esall.dot: későn érke:tilnk, mh 
ba j nlne •. " E1<zel a metlé ~'e l velltl rA könnyed"'n II 
fuvarra autó"".'t a soltvadkertl fi d . 

- k'd -

A kasszából totózott 
A gabonaforgalmi vál

lalat Tuba utcai boltjában 
júni us 26-án leltárt ren
deltek cl, miutún az üz
letvezető', Takács Lajos 
kiskunhalasi lakost soroza
tos fegyelemsértés miatt 
elbocsátották. A \lizsgáló
dás során az elle:1órök 76 
ezer 113 forint hiányt ta
ló l ~ak, így került az ügy 
II kiskunhalasi rendórkapi
tányságl"a. 

A kihallgatást vezetö 
rendőrt!szt e lőn lehajtott 
feju fiatalember ül. Hu
s1.Onnyolc éves, büntetlen 
el6életü. Beismerő vallo
mást tesz : 

Megszé<lüllem, hogy 
állandóan pénz \lan a ke
zem ügyében. Láttam, má
sok boldogulnak, köllekez
nek, nekem meg II házas
ságom is tönkrement. Nem 

kerestem sokat, de né
hányszor jutott némi bor
ravaló is. Aztán jött az 
ötlel: megpróbálom a to
tÓI. Kellett hozzá tőke, ezt 
vettem el a kasszáb61. 
Bíztam benne: egyS7.er 
csak "bejön". De nincs 
nekem szerencsém... Az 
első héten húromczl'et ját
szottam meg, volt két 11 -
esem, de csak 102 forin
tot fizetett. Aztán újból 
próbálkoztam. de mindig 
pórul jártam. A végén sej
teltem: hamarosan bereI
Iejzik II játéknak. 
gel vetnek a játéknak. 

Nem Iszik, nem dohány
zik, most mégis kér egy 
szál cigarettát. Kettőt be
lesziv és eln yom ja. Ké· 
sóbb kiderül: a pénz nagy 
részét - mintegy 40 ezer 
forintot - eltot6zta. Hogy 
ml lett a többivel? 

Nagylábon éltem. 

I PARDON .!.I Lassan a testtel! 
Megveltem a primőr ubor
kát , paradicsomot, meg 
vittem eg)'-két ajándékot 
is n VOll feleségemnek. 
Egy kicsit ta lá n többet 

Nem kis idegi megpróbáltatás n 
városi sztk-ban végig Ulnl - vagy 
álln i egy napot. Betegen - korgó 
gyomorral, szomjazva - még las
sabban telnek az órák. 

A kar tonozó tor túráján !ikeresen 
tú lj u tva. már csak a "bíi\lÓS" or
\losi szoba küszöbét kellene vala
hogy á t lép nI. De hogyan? Túl sok 
a várakozó. FUrkész6 p illantások 
keresik az Ismer6s fehér köpenye
seket. Nem beszélgető partner kell 
- az úgyis akad. Hanem, hogy az 
e lkeveredett kar tonok megnyugta
tóan és mlel6bb a helyükre csúsz
szanak. 

A magárahagyott kliens kivárja 
a ,,\légét", esetleg, ha bir, elmegy 
másnap ls. Közben tájékozódi k az 
intézm é ny rendszabályai felő l . Van 
olvasnivaló bő\len. Els6sorban ön_ 

E 

mérsékletre figyelmeztető, esetleg 
tiltó, avagy ú tbaigazító táblácskák, 
falragaszok . A szemészet előtt nap 
mint nap rendes tömeg várakozik. 
Az ajtóra k!lúzöU kis fehér papí
ron a következő sorokka l "nyugIat
ják meg" a tUrelmútlenked6ket: 
.. Betegelnket nem érkezési sorrend
ben, hanem rendelőnk mu n ka rend
je szerint szólltjuk be." 

Önké n telenü l is fel\letődik az 
emberekben néhány kérdés. Mire 
számíthat például egy szürke "át
lag-beteg"? Hány órától érdemes 
még várni? Egyáltalán: be rogják 
hívni? Végül pedig: milyen lehet 
az a munkarend, amely a legter
mészelescbbnek, legigazságosabb
nak tünő sorrendet meIl6z\le, önké
nyesen \Iálogat? 

- ács-

szórnkoztam akkoriban. 
Aztán, a le llározáskor , 
kaptam két órát, hogy 
szedjem össze a pénZl és 
fizessem be. A barátok, 
persze, akkor már eitön
tek mel1őlem. Pedig szinte 
naponta részesedtek ök ls 
az e lemeit két-háromezer 
forintból. Már v isszafIzet
tem 14 ezret. Tudom, ez 
nem túlságosan enyh(tő 
körülmény, miként az sem, 
hogy nagyon megbántam az 
egészet. Nem nekem való 
dolog pénzzel bánni ... 

Alálrja a jegyzőkönyvet. 
A rendőrtIsz t másnapra 
vlssznrend e li. Nehezen 
egyeznek meg az Időpont
ban, mert a közlekedés
rendészeire ls bere ndelték, 
ittas vezetés miatt ... 

- nyil -

KULTURÁLIS KíNÁLAT 
(augusztus 23-ig) 

. ·A KLV A . · ILMSZI/'Io' II AZ 
AUKUU IUI l'U, 8 és , óro

kor. AloffiSzerelem (anllol). 
~1_1I'~n 4 ta • oukor : 

Tox ta a Mélyséa: Uu (olllll~), 
I órakor: A .árkény közbelép 
(hOng-kOnlll). 

II-;!,n S e. I 6rakor : Gya
núUan lIyakornok (francial. 

ll-Ion 6 6rokor: TrUkkÖl! ha
lál (amertkal). 

14-I5-li-'n • órakor: DO
nald kacsa nyA" kalandjai 
(amutkal raj~tIIm). 

14-1S __ 1$-I1 _én • ta , 6ra
kor: TrilkkÖl! hal" l.mertkaJ). 

ll-Ion , ts • 6rakor: Ut-es 
JArDI Iszol·Jel). 

U--2t·'n • ts • 6rakor: 
Fllmmuzeum. EIY ~Inl vAly6 
asnony (amerikaI). 

~ I -én ti &I B órakor: öld mell 
a SOllum (lopén). 

U- t3" n ( 6rakor: A b'tor 
10vaCllka (arllenlln) .• órokor: 
SzamurAjok &I bandl\6k I-II. 
(JapIon) . 

KERT MOZ IK 
i\.UguSuu5 7·én UI óra :10 

perekor a II. 'Uk~i Ferenc 
Me:t6,azdadgi SUlkkO:l:~pI5ko
I'ban: TriikkÖII haiti (ame
rika\). 

I O-~n 111 óra 30 perckor II 
II KertvArosbAn (I;s n 5zakmun
kAKképző In tézetben: TrUkkÖ!i 
halál (amertkal). 

U-én :HI 6ra 30 perckor: a 
metőllatda$élll uakkOZéplsko
Iloban : RbÓII futam (aunmlll. 

ll-én fO óra JI perckor a 
Kertvárosban és a lzakmun
kliaképz6 Intúetben: RbŐ! 
futam (auntrál). 

ZI-én 20 óra 30 perckor: a 
mez611azdaslilll azakközéplsko
lában: pat Carrot tos Billy, a 
kölyök (lImerIkaI) . 

ZI-én 20 óra 30 perckor a 
KertvAroaban: pat CArmt és 
UUly. a kölyök (amerIkai). 

GOZON ISTVA N 
M OVEL002 S1 KOZPOl'o"T 

AUI USttua '-'n 18 6rakor: 
Maglonyosok klubja. TAI"P5J'
lék. zenehalJaatás. 

II-én IG 6rakor: Játszóm"
hely. Jétékok vfzpan.J növé
nyekböl. 

u-én : Magényosok klubja. 
Klnindulés Gyullira. 

If-én II Ór.kor: JétAzómll
hely. Makramé. 

U-én 1ft órakor: Magényosok 
klubja. .'alYlaltdélutén. 

ALTALANOS 
M O\ ' ELO Df.:SI KOZPONT 

At Intézmény építkezés ml
alt zárva. 

J URINOVITS MIKLOS 
OTTOROMAZ 

Minden nap ID órntól: V'r 
• !Atékv4r eimmel alkOtóna!), 
Jét Imap, lPOrtnap. vldeözh. 

VASUTASOK 
SZAKSZERvBZ .... • .. n : 

M OVI::I.OOf.:SI U AZA 
Augul ztU. I-én, '-'n, n·~n , 

U-én h n-én 19 órlilól :u ór'
III: UJUda:1 tlIncest. 

n·éo 8 órétóI: vasutas tertl
leli antallt.enlu bajnoksAK. 

SZ,\K SZERVEZETE K 
8 Z AKMAKOZI BIZOTTSÁGA 
NetsZI.IJ.lI. mmsoTOUt nyug

diJasokn.1o:: aUlfuuul II·En 
II 6rakor: Gyönllyvlr',,"ól 
10mbhull'slg (magyar). 

n_én 11 órakor : Herkules
ftlrdOI tlml~k (magyar). 

MInden h~tfOn és kedden 
némllóg~J>et: pro!lramod~, la
l" e.lképu:lé:!l nennt . 

vAROSI KON1' VTÁR 
NyIIva: hétfOtOI péolekl" 

'-'1' 6r"" IIwmbatOn 1-15 
6nilg. 

TIIOHI'IA JÁNOS /lrtOZt:UlU 
Halu • kiskun mez6véfOll. 

lllelve Thonna Képcsarnok -
énAndó klilLlléllOk. Mellteklnt
hetOk: naponta 111--11 ór'Ia:. 
A muuum h~uon drva tari. 

ClV OJTEMf.:NVEK HAZA 
(BOkAnyI Oe7.ső utca) 

Véel György, a könyvkötő
mester: Ctorba Tibor feslmé
nyd: Munkismozgalml emlé
kek dmll kll.l1f1bok. Meile
klnthet6k: 10-1' óráig, hétfOn 
Izllnnap. 

(11lJI<ŐR& 1 
_ SZEMeLYI HIR. Kuti Sá ndort . az Ikarus 

kiskunhalasi gyárának igazgatóját mási rá n yú 
roglalkoztntása miatt _ egy svájci cég kelet
európai kép\llselője lelt - jUnlus l-jei ha lály
lyal beosztásából felmentették. Tóth I'áll, II 
gyár fómérnökét egyidejÜ leg megb(ztúk az igaz
gatói munkakör ellátásával. 

- Hirdetó t :i blák_ A tanács legutóbbi ülésén 
bejelenteuék, hogy megteremtik a kulturált és 
hatékony hirdetési lehetőséget a városban. A 
kommunális üzem levékenységi körét e feladat
tal kibőviUk, 1\ Park á ruház melletti kispiacon 
ped ig máris felállítottak egy hi rdetőtáblát. 

- EROÖTELEP ITF;3. A zöldterü!etek nagy
ságát tekintve Kiskunhalas Bács-Kiskun máso
dik városa, bá r elégedettek még ezzel a 40 
ezer hek tárral !em lehetünk. A közeljövőben 
véderdő létesOl a sportpálya és a Dongér fó
csatorna, a Felszabadu lási Emlékpark és a 
Dongér között. \la lamint a vasútvonal m elle tt 
és a vásártér környékén. 

Gyerme kfodrászat. A városban jelenleg 
gyermekfodrAszat nyitására sem a szolgáltató
ipari szövetkezet, sem kisiparos nem vállalko
zik. E hasábokon szeretnénk elismerésünket ki
fejezni annak az üzletnek, amelyben ezen túl 
minden Időben - tehát szombaton ls _ haj
landók a gyerekek ha ját rend be lenni. 

A Dél-Bics-Klskun Melyel Vllmll V'Halat, 
a Kiskunhalasi AIIami Cnd ... " 

a Kllkunh.lasl Daromtlfeldol11016 V,"lIalat. 
a KUikunh.lasl VOr& Oklóber 
ti vorea S,.I.kra Tlz lapj. 

SurkNzlI a nerkesz.tOblzottd, 
A l~erkNII6blzott.dg vezetOje: FOldl l.a}oJ 

FeleIcSa lzerke:szt6: KUIaaI Ferenc 
A lZerkesztŐ5~1 elme: 

&400 KIskunhalas, Közt' l"1Iadg u. 11. - Telefon: U-IH 
Kiadja: a Klskunh.lasl Baromtlfeldol,oló V'lIalat 

FelelŐ5 kl.dó: Forl'a Péler Ilazlató 
81 08" pelőfl Nyomda Kiskunmajsa 

FeldcSa vezetO: Vlkor J'nOI 
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