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P6nteken a Vasas  Szakszerve-
zetek fovdrosi sz6khfaaban 67.
alkalommal  tartottak  meg  az
Epit6k Napja iinneps696t, me-
lyen a kormanyzat es az figazat
kepvisel6i tiintett6k ki a szak-
ma  legjobbjait.  Az  elismertek
k6z6tt volt Httczek Sdrrdor,  a
Merkbau  Kft.   6pitesvezet6je,
mindenki Sanyi bacsija.

Jinius   els6   vasinapja,   imma-
ron  66  esztendeje  az  ipit6k  Nap-
ja.  A jeles  alkalom  kapcsan  tartot-
tak  egy  iinneps6get  a  fovarosban,
ahol  az  agazatban  dolgoz6k  mum-
kajat  ismertek  el.  A   rendezv6nyen
megnyit6besz6debenazrijonnanfel-
ant Informaci6s ds Technol6giai Mi-
niszt6rium  (ITM)  anamtitkira, D7..
GU6rgu Ldszz6  azt hangsulyozta,
hogyahazai6pit6iparregionalis6sz-
szevet6sben is j61 teljesit. Hazinkon
kiviil ugyanis mind6ssze Lengyelor-
szag  tudta  meghaladni  a  2oio-ben

Osszetett-   hit
Van mdydithk,
amelynek-:.-neg-

jdend6se .;.i bar
tdrekszik-   szer-

#%#66#gg-
fidyta sirkyoz6sra - lehctetky. Az'6l'etper:zeegy6rtelmfisiti±kbz-

besz6d  t6mdi±.  Az  6lethal§]zetek
neh6zsdye,  ho"vyeds6ge  .#agy-
jdb6l  m6rhet6  6s  ett6l fugg6en
kap hdyet ae els6 vagy a bels6
oldalakon.
Azdjs&gctmlapj6n6sbeis6szi-

nes   lapjain   egg   6lettapaszta-
lot  boles  gondolatait  ohaslut-
jck.Thbbetsz6ntuckDr.Ixpgyel
J6nos   k6rhizi   orvosigdegat6-
ual  t6rt6nt  besz€lget6siintre  a
szckottn61. Nrfutott 6s nerferinl6
€lerfutoz6ftdid±eggteljesszakmai
6s szem6lyes p6lga bemutatds6n
kereszti}.1  kinftyulc  porfu6  rova-
tunkban. Az emberi let eg3fik el-
s6dkegesszerep6tasegtts6gnyfty-
tdsban  16tja,  crmelkyel  6  maga
tellfess6ggel  azonosuit.  Szckmal
drtalom leTme? Ne;in hiszem.
A  pedag6gusnapi  elismer6sek

isazegymdsrafigyel6sfontossdr
96thangstikyozzck.Eztakiemeit
figyelmetegyfrobenegyszerazck
hanjck, aktic a irindermapjc[ihal
a  fehoveho6  genendci6  tudds-
sat  ual6  fekertezds6uel,  helyes
titra terel6s6vel toltik, 6ridsi th-
releTTrmel,    felkesrfelt     szalcmal
kompetenct6ual.    Ha    valahol,
hfr{ az cklatdsban tdrgleg mds-
r6l sem sz6lnck a rn.indermapok,
mint  a  segits6gr6l  uagy  armak
elmaraddsdr61.
A segits6g hidrydra ini6 p€1da

a toit6nelem legnagyobb nftyir-
tdsa,  a  Halokauszt. A gyalckat
megt6rt6rit6n   udiloztathi   nem
lehel,  de  ahogy  a  lwlasi  meg-
end€kez6sen  tbrt6ut,  az  egyun-
6rz6s, az 6ldozatck lesnd:rmazot~
taival ual6 k6zds end6kez6s lelki
sebeket gy6gytl 6s a „soha t6bb6
ttyct" fezadat6i er6siti. A vil6g-
ban keletkez6 hirek nem diztat6-
alc, de nem tehedindc mdst, mint
awiaKiskunhadsizstd6Hitkbz-
s6gben  a  tortchehi  egyldeck
kepviseb6it6lthangzott.Arri6sz~
szegezue  az  ember  hire  szerin-
ti 6letwezet6st 6s a remdyked6st
iineri. Ez a mindermapifainkban
a segits6g.                                RI
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Miniszteri elismer6s
Huczek Sandornak

mutatott 6pit6ipari kiboes6jtdsat. Az
thneps6gen   miniszteri   elismerfest
vehetett  at  Huczck  Sindor,  a  kis-
kunhalasi  Merkbau  Kft.  6pitesveze-
t6je.   A dijazottr6l megtudtulky hogy
1953-ban  sztiletett  Kisszallason,  az
altalanos   iskola   elv6gz6se   utin   a
kecskem6ti   Ipari   Szalunun]dskep-
z6 Intezetben tanult, ott szerzett j6l
megfelelt min6sitessel k6mfives k6-

pesitdst.   ig7o-tin  a  Bacs6pszerrfel,
majd  Kiskunhalas  6s  k6my6kenek
meghatdroz6, jelent6s 6pit6ipari c6-

96rfel,aKun6prfelhelyezkedettel.Itt
egy6v[izedenatvoltk6rfuvesbrigad-
vezet5. A rendszervaltast k6vetden a
kezd6 vallalkozdsk6nt indul6 Merk-
bau Kft.. volt az 6letht k6vetkez6 al-
Thmdsa. A kezdeti id6szakban, majd
ivckkel kds6bb,  az ezredfordul6 ta-

j6kan ism6t - szakmai ismereteinek
sz61esitese Oflj&b61 - a c6g n6metor-
szagikirendelts6geintev6kenykedett
k6mftyes brigadvezetckcht. A vana-
1at irinti hds696t, munka irinti elks-
telezetts696t mi sem bizonvitja job-
ban, hogy a k6zel hdrom 6vtizedrvi
itt elt6ltott id6 utan - nyugdijazdsa
mellett-amainapiger6sitiac6gki-
vitelez6s {izletagat 6pitesvezetck6nt.

- Ert6kes p6ldet mutat szckmab6-
ti tarsal szdmdra azzal, hogy a fi-
atal  k6mfroeskent  dolgozTri  kezde
ember hogyan fejREbtt kbzel 5o 6u
szalanfrban eit6itbtt id6 alatt min-
denki  „Sc[rtyi bhesijdLjd",  c[melg  el-
nevez6s nemcsck a kordra utal, ha-
nem  az  irdnta  mutatott  tisztelet
id/ejez6se is - olvashat6 a kitiintetett
m6ltatisiban.                    J4ger L.

K6t6ras parkolas a piacnal
A k6zelmultban sziiletett d6ntds aIT6l, hogy a piacnapokon a
k6my6kbeli parkol6helyeken bevezetik a ket6ris limitet. Ezt az
tizemeltet6Pezsg6Bt.kezdem6nyezteavdroshazanal,annakel-
lenere,hogyakorlatozasmdr61,nagyonsckanm6gnemvettek
r6la tudomdst.

Sokan  hosszabb  id6re  otthagytck
az aut6ikat, 6s az arusok is el6szere-
tettelparkoltattakottajarmtiveiket,
ez6rt fontos volt atgondolni a kiala-
kult helyzetet. A piacot tizemeltet6
Pezsg6 Bt. is jelz6ssel 61t a vdrosha-
za fel6,  a  szakbizottsag pedig d6n-
test hozott. Bevezett6k, hogy a szer-
dan{6nt  6s  szombatonkent  reggel

5 6s deli 12 6ra k6z6tt a piac k6rii-
li parkol6helyeken is ket6ris korla-
tozas lesz. A rendelkez6s mutt szer-
da 6ta 61, de sokan meg nem vettek
r61a  tudomdst.  Ald hosszabb  id6re
szeretne meganni, annak a ket6rds
z6nan  kiviil  es6  Semmelweis  t6ri,
illetve  a  Bib6-gimnazium  melletti
nagyparkol6kat javasoljck.  Az  in-

sckpedigaMagyarutcat-mindket
oldalt -, illetve a Majus 1. t6ri b6l-
cs6devel szemk6zti - a piaccsarnok
6pulete m696tti - szakaszt hasznal-
hatjck, igy biztositva lesz az aru ki-
6s bepakoldsa is.
A  parkolasi   rend   megvaltozasat

Parkas Ddnfez alpolgarmester je-
lentette be.  Voltak olyan lakossagi
jelzdsek, amely szerint t6bben az6rt
nem  kerest6k  fel  a  halasi  piacot,
inert  a  parkolisi  anomalialK  miatt
nem tudtak hol leanni. A rem6nyck
szerint  a  ket6rds  limit  megoldja  a
probl6mat.                                     FE


