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Vihar a teho körül 
Április végéig még pótlékmentes 

. Szer.~~, .. ~gyf~!~?g~~~.~~ ... ~.~P .. a .. ~~~.~?~~.~.~.~~: ... ~~ ... ~.~~~. alatta van az előírtnak, 
azt már figyelmen kívül is 
hagyták. Igy kétezerötszá
zan hivatalból élvezik a 
mentességet. A fizetésre 
nem kötelezettek közül so
kan kaptak határozatot. 
Ok személyesen az adócso
portnál (nyugdíjszelvény
nyel) vagy levélben ren
dezhetik ügyüket. 
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indulatok megint magasra csaptak. Teho-ügyben Szabó 

Az előkészítő munka ja
nuár óta folyik, több mint 
hétezer kartont kellett át
vizsgálni. Mindenkinek 
április végéig módjában 
áll az első részletet pót
lékmentesen befizetnie, a 
határozatnak a március 15-i 
határidőre vonatkozó ré
szét nem kell figyelembe 
venni. Azért küldtek csak 
egy csekk et, mert úgy vél
ték, hogy az ilyen előre 
kiküldött papírt sqkan el
dobják, s az éves adóbe
vallások miatt a lakosok 
többsége egyébként is be
megy a tanácsra. 
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KI MENNYIT FIZET? 

A rendelet Kiskunhalas 
közigazgatási belterületére 
terjed ki. Akinek itt la
k:!sbérlete. tulajdonon.. ala
puló lakáshasználata van, 
ezen felül üdülővel, mű

hellyel üzlettel, műterem
mel, beépíthető lakó- és 
üdülőt elek ingatlannal ren
delkezik, fizetni köteles. 
Haszonélvezetnél a tulaj-

donos helyett ez a haszon
élvezőt terheli. A hozzájá
rUlás mértéke: személyi 
tulajdonú lakásonként, 
tartós használatban levő 
egyéb ingatlanonként évi 
600 forint, lakásbérleti, 
társbérleti jogviszonyon 
alapuló lakáshasználat ese
tén eVl 420 forint. Az 
adót 1987 -től 1990-ig, 4 
éven át kell fizetni. 

Sokan panaszkodnak, 

MENTESSÉG ÉS MÉRSÉKLÉS 

hogy téves, pontatlan a 
határozat, volt aki csak 
csekket kapott, de a fize
tendő öSszeg rovata üres 
volt. Sőt elhalálozottnak is 
postáztak fizetési felhívást. 
Ezekért a tanácsiak elné
zést kérnek, s továbbra is 
foglalkoznak a legkülön
félé bb kérésekkel, pana
szokkal. Csak egyfajta rek
lamációt nem tudnak vizs
gálni: volt, aki azt vitat
ta, hogy egyáltalán meg
van-e a településfejlesztési 
hozzájárulás bevezetéséhez 
szükséges számú szavazat. 

Mentesül a fizetés alól 
az, akinek az egy főre szá
mított jövedelme a meg
előző évben nem haladta 
meg a havi 2500 forintot. 
Ez amentességi jövede
lemhatár a kettő- és több
gyermekes családoknál, az 
egyedülálló, a nyugdíjas, a 
rokkant, a vak és a gyer
mekét egyedül nevelő sze
mélynél 3000 forint. 

Minden befizetett há
romezer forint után egy 
évre mentesül a fizetés 
alól az is, aki a városban 
1986 és 1990 között a mű
szaki infrastruktúra meg
valósításához pénzzel hoz
zájárult. Ezen kívül kére
lemre egyéb körülmények 
alapján mérséklés adható. 
Aki a szavazáskor kijelen
tette, hogy jövedelme Dr. Horváth Róbert 

)(' 
Van-e AIDS-fertőzött Kiskunhalason ? 

Korunk egyik legveszé
lYesebb betegsége az AIDS. 
1987. február végéig 107 
f~rtőzést és két megbete
gedést észleltek Magyaror
szágon. Az egyik beteg 
már meghalt. Vérátömlesz
tés során "kapta meg" ak
lmr, amikor még nem 
szűrték a véradókat. 

1985-ben az Egészség
ügyi MiniSztérium ren
delete alapján kivonták a 
forgalomból az addig haliz
nált külföldi vérkészítmé
nyeket, mivel AIDS-vírus
sal fertőzött is akadt kö
zöttük. Azóta a véradás
nál levett vért is egyen
ként és kötelezően AIDS
vizsgálatnak vetik alá. 
Gyakorlatilag nincs pa
zánkban veszélyben az, 
aki vérzékenysége, ver
vesztése miatt, vagy műtét 
közben vérre illetve vér
készítménYl'e szoruL 

Az utóbbi hetekben vá
rosunkban is szárnyra ka
pott az aggasztó hír, mi-

szerint találtak néhány leendő önkénteseinket : itt 
AIDS-beteget. Dr. Pusztay a véradáskor senki sem 
Györgyit, a Semmelweis fertőződhet. Egyszer' hasz
Kórház Véradóállomásának nálatos tűkkel szúrunk és 
osztályvezető főorvosát eldobunk minden szerelé
kérdeztük: igaz-e, amit be- ket is. Ha esetleg, a vizs
szélnek ? gálat során mégis kide-

- 1986. július l-eje óta rülne valakiről, hogy 
minden véradónknál, min- AIDS-vírusa van, azt bi
den véradás alkalmával zonyosan nem itt "szedte 
s~rővizsgálatot végzünk, fel". Az életmódjában ke
s az eredmény eddig még resendő az ok .. . 
negatív. Megnyugtathatok - Kik a leginkább ve-
mindenkit: valamennyi szélyeztettek? 
véradónk teljesen egészsé- - Elsősorban a homo
ges, s eddig még nem kap- szexuálisok és a kábító sze
tam hivatalos tájékozta- resek. 
tás t arról, hogy ezzel a - Ha valaki tudni sze
bajjal kezelnének a körze- retné, Nan-e AIDS-fertő
tünkhöz tartozók közül zése, hová forduljon? 
bárkit. - A Bőr- és Nemibeteg-

- Úgy tudom, az AIDS- gondozó Intézetben kérjék 
től való félelem miatt a vizsgálatot. Nincs mitől 
igencsak megcsappant a tartani uk, hiszen a folyo
véradók száma. són senkiről sem lehet 

- í gy igaz. Sokkal ke- tudni, milyen betegsége 
vesebb a véradónk, így a va n. A vizsgálat pedig a 
vér is, amire pedig nagy legnagyobb titoktartás kö
szükségünk van. Szeret- zepette folyik. 
nénk megnyugtatni régi és Hajdók Zsóka 

Hol vannak az ünnepek? 
Ha meghallom a szót, húsvét, 

a karatlanul is gyermekkorom ele
venül meg szemem előtt . .. 

Az alig négy éves apróság, ki 
apuci kezébe csimpaszkodva kopog 
Soroksár macskakővel kirakott jár
dáján. Agyamban a Zöld erdőben 
jártam . . . című versike és nem tu
dok semmit az ünnepről. Nem is 
sejtem, hogya kereszténység leg
n agyobb ünnepét üljük - akarom 
mondani: járjuk - , h ogy Krisztus 
feltámadásának kell örvendjünk, 
h ogy vége a negyven napos böjt
nek, és újbÓl ehetünk húst. Te
szem ugra-bugra lépteimet, s ha 
apám megunja, rám emeli szesztől 
csillogó szemét és morgós kutya 
módjára ránc ba szed. 

Kétforintosokra gondolok. Szép 
sárgaréz érmékre, amiket néhol 
erőszakkal, másutt húzódozva dug
dostak zsebembe . .. 

Elértünk Terus nénihöz. Apám 
előkotorta üvegcséjét, sokáig for 
gatta szénpol'tól befeketült kezében, 
majd l'ázogatni kezdte t a rtaimát a 
néni vénülő fejére, s kellemes ün
nepeket kívánt. 

Én következtem. 
Agyam belobbant. Gyors egymás

utánban minden előszaladt, csak 
éppen az nem, amire úgy készül
tem. 1:s vtt áEtam megs..:égy nülve. 
Vizsgáltam a néne arcát. O mosoly
gott. Megingatta fejét , a pénztár
cája után nyúlt, s hogy nem akart 
boldogulni zárjával, felzokogtam és 
kirohantam az ajtón . .. 

És egyre-másra teltek a húsvétok. 
Jött a nagy költözés : főváros ból 

"le" az Alföldre. Az öregszülőkhöz 
kerültünk. Ott bizony, m ár szükség 
volt a locsolással megkeresett pénz
re, hisz cukrot csak akkor láttunk, 
ha anyámék elvétve látogatóba jöt 
tek. 

N egyed hét múlott, 
szerda van, április 8. AI
mos, maszatos reggel, ne
künk városi lustálkodók
nak inkább még korahaj
nal. A csípős szél kiváltot
ta borzongás enyhe ide
gességgel párosul: lehet, 
hogyelkéstünk? Egyálta
lán: mikor kell kimenni 
egy hetipiac ra, ha nem 
akar az ember lemaradni 
semmiről ?! 

Soha nem felejtem el, hogyan 10-
csoltunk meg egy aggastyánt, mond
ván: két forintért ezt is megtesszük. 
Meghajtotta fejét, rötyögött, s lát
szott rajta : örömet szereztünk neki. 
Nyitotta a bugyellárisát és egy-egy 
zöld tízest nyomott amarkunkba. 

Hol van mindez? 
HOl vannak a petőfis tízesek? 
Sok év eltelt. TovaWntek a szép 

ünnepek, azok, melyeken az árok
part füvében hanyatt feküdve néz
tem a suhanó bárányfelhők közt 
le-föl szárnyaló madarakat .. . 

És lassan kikoptam a húsvétolás
ból, jóllehet, ma már elmaradnak a 
húsvéti korbácsolások, a véget nem 
érő körmenetek és sajnos a kelle
mesebb hagyományok is, mint a 
komatál küldés, a cifra fonatos ka
lács. Nem teszem ki lábam emele
ti lakásom ajtaján, mert félek a 
részegektől , az ital okozta mámor
tól, hisz a magyar ember csak bor
ral tud ünnepelni, ha nem, hát pá
linkával, rummal, vagy jugó ko
nyakkal; és mert sajnálom az el
kótyavetyélt időt. Régi szállóige, 
hogy az idő pénz, napjainkban 
mégis a legújkeletűbb ... 

Két fizetés sem elég. Pótolja az 
ember szabadidejében, pihenő nap
jain, amivel tudja. Harmados sző-
lővel, pri-taminpapri~;ával, kőrr,űve~ . 
segédmunkával a mérnök, plusz 
ügyeletekkel az orvos ... 

És mindemellett érzem, érezzük: 
sok széptől esünk el. Felnőttkori 
emlékek, húsvéti ünnepi történések 
nélkül maradunk, s talán észre sem 
vesszük, hogy továbbvivői aligha, 
inkább megszakítói, megtagadói le
szünk egy sokszázéves, kedves népi 
hagyománynak. . 

Milyen kár! .. . 

Robotka István 

Végigrohanunk a csar
nokon. Az ablakokba du
gott táblácskák 6 órai kez
dést hirdetnek, az üzlet
helyiségek zöme mégis 
zárva. Az U alakú épület 
közepe táj án, a bejárat tö
vében egy nénike árválko
dik, a Piaci Arus eleven 
szobraként, aki bizakodva 
lesi időtlen idők óta a 
Vevőt, az Igazit .. . 

vetlen helyezkedés, 
szás, tollászkodás. 

pakolá- mint régen. A háztáji ból 
Érdek- való "beállítatlan" tej, az 

nincs. igen. . . Ahogy kifej ték, 

A kanyar után, a túlsó 
szárnyban furcsa látvány 
tárul fel : igen, a lengyelek, 
a "KGST-bazár". Csupa 
férfi és mintha dísszemlén 
lennének, két rendezett 
sorban - s előttük a min
denféle holmi is glédába 
állítVa - várják a szoká
sos bámész-alkusz roha
mot. 

Pillantás az udvarra: 
sok-sok üres asztal, ked-

lődő egyenlőre 
Igyunk talán, vagy 
junk valamit. 

harap- hozta a kocsi, még langyos 
volt, amikor ideért; a vá
ros másik feléből is eljöt

A Vörös Október Tsz 
tejbüféjében cirógató-tar
tózta tó kemencemeleg. Fi
nom a kifli, a bögre kakaó. 
Hatházi Lajosné 18. éve 
reggelizteti gondos háziasz
szony módj ára az össze
szűkült gyomrú piacosokat. 
Akármennyire dicsérjük, 
csak rázza a fejét, mond
ván : ez sem olyan már, 

tek érte ... 

Hét felé jár, özvegy 
Horváth Benőné jegyke
zelő kelletlenül, gyanúsan 
méregetve válaszol kérdé
seinkre, miközben gépies 
mozdulatokkal tépi le a 
szükséges színű és értékű 

(Folytatás a 2. oldalon.) 
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A NYÁRI CSÚCSRA KÉSZŰL A VÍZMŰ 
Az ivóvíz 
ugyanolyan 

mindennapos 
lételemünk, 

mint a levegő. 
Irermészetes, 

hogy van. A 
vízmű csak 
akkor jut 
eszünkbe, ha 
baj van az el
látással, vagy 

Nyomáscsökkenés lesz~ 
de vízhiány nem 

az 
Leányvállalatok 
állami gazdaságban 

Egészen elképesztő pletykákat hallhattunk az e lmúlt hón a 
pokban a város legnagyobb mezőgazdasági üzeméről . Mi igaz 
ezekből? - kérdeztük Katona Istvánt, a Kisku nhalasi Allami 
Gazdaság igazgatóját. 

- Kétségtelenül igen je
len tős szervezet-korszerű
sítést hajtottunk végre -

zett tevékenységek domi
nálnak. 

kényelmetlen -
séget okoz a csőtörés miatti útfelbontás. Pedig, ma már 
egyre kevesebb a jó ivóvíz és egyre többe kerül eljut
tatása a fogyasztókhoz. Kiskunhalason és még hetven 
tEJepülésen a Dél-Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat 
feladata a zavartalan vízellátás. Erről kérdeztük Csa
bankó Gézát, a kiskunhalasi üzemmérnökség vezetőjét: 

- A város ellátásáról 
három vízműtelepről 14 
mélyfúrású kút gondosko
dik. A kutak tól a szivaty
tyúk 102 kilométer hosszú 
vezetékhálózaton keresztül 
nyomják a vizet. A háló
zatra 6162 bekötés csatla
kozik. Ezen kívül 138 köz
kutunk is van. A rendszer
hez tartozik még egy 400 
köbméteres magastározó a 
Széchenyi úton és egy 1000 
köbméteres térszíni tározó 
a III. számú telepen. 

- Milyen a hálozat álla
pota? 

Kiskunhalason 1958 
óta van vezetékes ivóvíz. 
Így, egyes részeken olyan 
25-30 éves csövek és sze
rel vények vannak, amelye
ket rossz állapotuk miatt 
már ki kell cserélni. Az 
agresszív talajvíz különö
sen a horganyzott bekötő
vezetékeket tette tönkre. 
Ma már műanyag csöveket 
építünk be. Tavaly 184 
csőtörés volt a legrégibb 
szakaszokon. 

- Hogyan ingadozik a 
város vízrogyasdása és mi
lyen a termelőkapaeitások 
kihasználtsága? 

- A vízfogyasztást je
lentősen befolyásolja az 
időjárás. Az évszakos in
gadozások mellett a fo
gyasztásnak napi csúcsai is 
vannak, reggel 6-tól 9-ig 
és délután 17 -től 21 óráig. 
A vízművek kapacitását a 
várható legnagyobb fo
gyasztásra kell kiépíteni, 
még akkor is, ha ez a 
csúcs egy évben csak né
hány napot, vagy hetet je
lent. Sőt, valójában még 
ennél is nagyobbra, hogy 
néhány évig bővítés nélkül 
követhesse az igények nö
vekedését. A kiskunhalasi 
vízmű által jelenleg kiter
nrrelhető víz: 12 ezer 600 
köbméter naponta. Tavaly 
a kánikula egyes napjai
ban ezt a mennyiséget el 
is juttattuk a fogyasztók
hoz. Évente átlagos an 52-
53 százalékos a kapacitás
kihasznál tság. 

- Hogyan készülnek fel 
az idei nyárra? 

- Február óta folynak 
az előkészületek és április 
30-ig valamennyi munkát 
be kell fejezni. Felül kel
lett vizsgáin i a kutak gépi 
és elektromos berendezése
it, a biztonsági készleteket, 

el kellett végezni a háló
zatmosatásokat és -fertőt
lenítéseket. Az üzemelteté
si utasítások ban előírtuk, 
hogy a napi csúcsok között 
a magastározót és a tér
színi tározót fel kell tölte
ni. A strandmedencék is 
csak éjszaka kaphatnak vi
zet. Optimálisan a "terme
lés" 25-30 százalékának 
nrregfelelő nagyságú tároló 
kellene ahhoz, hogy az éj
szakai, csendesebb mű
szakban, a kutakat maxi
málisan kihasználva, vizet 
tartalékolhassunk a táro
lókban. Jelenleg azonban 
csak 11 százalék a tároló
terünk. Vízhiánnyal a 
csúcsidőszakban sem kell 
számolnunk, de minden 
erőfeszítésünk ellenére is 
előfordulhat, hogy egyes 
napokon a negyedik és a 
magasabb emeleteken több 
oran keresztül nyomás
csökkenés lesz. 

A fejlesztésről a vállalat 
igazgatójával, Szalai Jó
zseffel beszélgettünk: 

Csúcsidőszakban a 
vízmű már teljesítőképes
sége határán van . Milyen 
tervek vannak a további 
vízigények kielégítésére? 

- Orvendetesen nagy a 
városban az építkezések 
száma. Minden egyes új 
bekötés azonban tovább 
növeli a potepciális v íz 
hiányt. A víztermelő ké 
pesség és az ellátó rend-

A PIACON~ 9-IG 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

bilétát, s nyújtja markát 
a helypénz ért. 

- Gyenge forgalonrr lesz? 
- Semmi. Ez nenrr piac. 

Se pénz, se áru, minden
bŐl kevés van. 

- Mindenből? 
- Csak a lengyel a sol,. 

Azokat kéne elzavarni. 
Nézzék meg a kereskedő
inket, asátrasokat. Drágán 
bérlik a placcot és egész 
nap a kutya se néz felé
jük 

- Mégis csak megérheti 
nekik, ha ki tartanak . . . 

Következik a fekete, a 
Dunatájj Vendéglátó büfé
jéből. Laza is, langyos is, 
a kiszolgálás viszont szi
vélyes, hát lecsorog vala
hogy. Közben Horváthnéra 
leszünk figyelmesek, felénk 
tart. Tekintete egyszerre 
szomorkás és szigorú. Ké
ri: igazoljul{ nrragunkat. 
Neki ugyan eszébe nem 
jutott volna, úgy küldték 
utánunk. Személyink lát
tán megnyugszik, s hogy 
vonásai enyhülnek, föllé
legzünk mi is: megúsz
tuk . . . 

Vinkó Sándorné, a büfé 
vezetője mosolyog, ő tudja 
nrriért. Amúgy sok oka nem 
lehet a vidámság ra, hisz' 
kuncsaftok csak elvétve 
zaklatják. Kávét, úgy lát
szik máshol is mérnek, 
egyébbel meg alig-alig 
szolgálhat. Tizenkét év 
alatt, feleli, meg szokta, 
hogy késik a kenyér, a 
péksütemény. Minden ál
dott nap ki kell nyitniuk, 
s még jó, hogy ketten van-

nak, elszórakoztat ják egy
mást. 

Egy mázsát tessék 
fölírni - szól a felhozatalt 
összegző asszonynak az 
ülléSi Kondász Gyula. Vé
letlenül elegyedünk be
szélgetésbe: elkapta fél
hangos megjegyzésünket, 
mellyel hűtőházinak vél
tük almáit. Tiltakozik. Sa
ját termés és kamrában 
tartja, gondosan megvá
lasztott hőmérsékleten, pá
rás levegőben. Az ered
mény - túlzás nélkül le
nyűgöző. A ládákban sorjá
zó gyümölcsöt akárha most 
szedték volna le a fáról, 
bőre fényes, feszes, a leve 
majd' kicsordul. Az ára is 
elfogadható. Igaza van a 
gazdának, nem érdemes 
vállalni a pesti, vagy még 
távolabbi fuvar tortúráit. 

A kerítésbe épülve két 
maszek sütögeti, első pil
lantásra: békése n, pecse
nyéjét. Korgó gyomrú ven
dég ben szinte soha nincs 
hiány. Melyiket választa
nánk, ha úgy alakulna? 
Az árjegyzék, sajnos, nem 
segít: mindketten ugyan
annyiért nrrérik a finomsá
gokat. Megtudjuk: egyikük 
csak piacnapokon árul, 
egyébként vásározik, a 
másiknak ez a telephelye. 
Nem panaszkodhatnak, ál
landó vevőkörük van, s re
mek helyük. A strand és 
a kórház felé menet egy
aránt útba esnek Nem 
csak a látogatók fogyaszta
nak, de az éhgyomorral 
vérvételre berendeit páci-

ensek is itt laknak jÓl a 
kórházi viszontagságok 
után. 

És a két "szomszédvár" 
mégsem akar megfér ni 
egymás nrrellett. A hajdan
volt két jóbarát nincs be
szélőviszonyban. Megvan a 
nem túl hízelgő véleményük 
egymás . portékájáról. Ki 
érti ezt? Netán a létező 
konkurencia idegesíti eny
nyire őket? ! 

- Gyönge-savanyú ez a 
mai piac - fordUl felénk, 
karján üres szatyorral Di
cső Imréné. - Semmi sem 
akar "menni". Persze ko
ratavasszal ilyen. No, meg 
a fizetés is fogyóban, a 
nyugdíjasok pedig amúgy 
is szűken vásárolnak. Én 
megjelenek itt minden hé
ten. Az öreg már csak kí
váncsi · fajta. Nem vesz 
semmit, de hogy ne unat
kozzon, jártatja a lábát -
és a száját. Úgy l1ézem: 
csak jön-megy, téblábol a 
nép. Nagy a drágaság, 
minden feljebb ugrott. Egy 
darab fokhagymáért tíz fo
rintot kérnek ... 

Tóth Antalné előtt négy 
kis rakás jácint - külön
külön az 1, a 2, a 3 és a 
4 forintosok -, némi örök
zöld és pár tojás. Tóth An
talné 72 éves, szűkszavú 
fáradt és vigasztalhatatla
nul szomorú. Tizenkét év
vel ezelőtt hagyta el a 
férje, 48 éves fiát, aki 
rokkantnyugdíjas, öt éve 
ágytálazza. A fiú 2900 fo
rintos nyugdíj ából és a ta
nács szociális segélyéből 

--------~-- - --- - --------

" " I hlln.gzott a válasz. -, ~ 
szer fejlesztése, bovlt~se I kozo.s v~gyon" me~oszt~sa
alapvetően a városi t,an~cs I v~l Januar l -tol ket ~eany
feladata. A III. számu V1Z- vallalatot hoztunk letre. 
műtelepen megkezdődik Hogy mi késztetett ben
egy új kút fúrása, azonban I nünket a szervezet meg
ez már csak az 1988-as osztására ? Közismert, hogy 
gondokat enyhítheti. Való- a~ ado~tságaink révén gaz
színűleg jövőre ugyanitt I dalkodasunkat meghataro
elkezdődhet egy 1000 köb- zó szőlő-bor vertikum or
méteres térszíni tározó szágosan is komoly gon
építése. A telep , fejlesztése dokkal küzd. Egy ember
további 2 kút megfúrásá- II öltő óta nem volt egymás 
val és egy harmadik 1000 után három ilyen kemény 
köbméteres tározó épitésé- tél, ami sajnos alaposan 
vel fejeződik be. Ezek - visszavetette a korszerű 
pénz hiányában még nagyüzemi szőlőtermesz-
csak tervek. tést. Ezzel együtt jár a 

- Sok panasz van a víz szeszes italok értékesítésé
minőségére, a magas vas- nél a hagyományos KGST
tartalomra. piac beszűkülése, ami a 

- Az ivóvíz vastartalma kisebb hozamok ellenére is 
az egészségre nem káros. belföldi túlkínálatot okoz. 
A III. szám ú vízműtelepen Az elmondottak következ
jelenleg már dolgozik a té ben nyereségünk tavaly 
vastalanító. A víz minősé- a megszokottnál jóval sze
ge érezhetően csak akkor rényebb volt. 
javul, ha majd valamennyi A vállalati tanács hozzá
kutunk vize ilyen szűrő kön járulásával meghozott dön
keresztül jut a hálózatba. tés értelmében szinte min
A II-es telepen a tartályok den , a szőlő-bor vertikum
már készen vannak, tól jól elkülöníthető tevé
technológia azonban még kenységet leválasztottunk 
nincs. Várhatóan 1990 után az anyavállalatról. Így a 
már az összes ivóvizünk Halasi Farmer Mezőgazda
jó minőségű, vas- és man- sági Leányvállalat a szán
gánmentes lesz. Emellett tóföldi növénytermesztés, a 
még rengeteg pénz kellene húsmarha és sertéságazat, 
a szennyvízelvezetés és valamint az erdészet gaz
-tisztítás, valamint a fürdő dája lett. A kunfehértói 
fejlesztésére. És akkor székhelyű Borászati Mel
még egyéb közművekről lék termék-feldolgozó Le-
nem is be~zéltünk... ányvállalat vegyes profil-

Nagy Arpád jában pedig a nevében jel-

o Tóth 
Antalné 
illatos 
jácin t_ 

jaival . .. 

(havi 1100 forint) · élnek. 
És persze abból, ami a ház 
körüli kis kertből össze
jön. Tóth Antalnénak nincs 
kedve velünk - és mással 
sem diskurálni, neki 
árulni kell, pénzt kell ke
resni, egy keveset legalább, 
aztán rohanni haza, ellátni 
egy magatehetetlen, beteg 
embert. 

- Ot forint a paprika 
és a paradicsom - kínálja 
a palántákat Kispál Géza 
Rúzsáról. Akad, aki hatot 
kér érte. Én minél előbb 
végezni szeretnék. Ha el
viszik az összeset, négyért 
a maguké. 

Kiderül még: otthon a 
család 30 négyzetméternyi 
fólia alatt mintegy tízezer 
palántát nevel. Ennek a 
szezonja eltarthat a hónap 
végéig. Allandó árus he
lye van a halasi piacon és 
ez jobb, mint a szegedi. 

Csáki Ferencné piac
gondnok tömören jónak 
minősíti a mai piacot. Bár 

- teszi hozzá rögtön -
ilyenkor sokkalta gazda
gabb szokott lenni. Az idei 
időjárás miatt a felhozatal 
így is a csodával határos. 
Bőségesen kínálnak ubor
kát, retket, paradicsomo t, 
paprikát, csak éppen 
magasak az árak. Hiába, 
rengeteget kellett fűteni a 
primőrre. A paradicsom 
200 forint , tavaly április 
elején 150 volt, a saláta 
10-12, az uborka 80, nem 
kibirhatalan. A 3 dekás 
zöldpaprika legfelső ára: 
12 forint. 

Kilenc óra. Amennyire 
fel tudjuk mérni: most te
tőzik a nyüzsgés. Elgyö
nyörködünk még a szanki 
Pál Ferencné egyhetes, 
üdesárga kislibáiban, kis
kacsáiban és csibéiben, 
búcsúzóul pedig három szál 
jácintot kérünk Tóth An
talnétól. Négyet akar adni 
l2-ért, egyet visszateszünk 
Illata a kocsiban hazáig 
kísér, s még napokig a ha
lasi piacra emlékeztet ... 

(kormos'-kutasi) 

Az átszervezéstől azt 
várjuk, hogy az eddig oly
kor talán nem kellő rangot 
és lehetőséget kapott "kis 
ágazatok" élnek a teljes 
önállóság adta előnyökkel 
és eredményességüket köz
vetlenül mérve jobban ki
aknázzák tartalékaikat. 
Annál is inkább, hiszen a 
kisebb, s így áttekinthe
tóbb szervezet lehetővé te
szi az eddiginél gyorsabb 
reagálás t a változo külső 
könilményekre. A vállalati 
döntések kevesebb közve
títéssel, egyenesebb úton 
jutnak el a végrehajtók
hOz. 

A tisztább profilú leány
vállalatoknál ugyanakkor 
minden szinten jelentősen 
javulhat az egyéni érde
keltség, anrri nálunk ma az 
előrelépés egyik legfont@
sabb záloga. Nem utolsó 
sorban a szervezeti korsze
rűsités a kertészetet, a bo
rászatot és a szolgáltatö 
kerületet átfogó, az állami 
gazdaság termelési értéké
nek csaknem 70 százalékát 
adó anyavállalatot is arra 
ösztönzi, hogy hatékonyab
ban bánj on az eszközökkel 
és a munkaerővel. 

Hangsúlyoznom kell, 
hogy az új szervezet nem 
jelenti a Kiskunhalasi Al
lami Gazdaság felbomlását, 
szétdarabolását. Kétségte
len, hogy a leányvállalat 
egy cégen belül a legna
gyobb önállósággal rendel
kező egység - saját irá
nyítással, vállalati jogosít
ványokkal, saját mérleggel, 
mégis a gazdaság szerves 
része marad és természe
tesen ezernyi szállal kötő
dik ,az anyavállalathoz -
mondotta Katona István. 

És hogyan látják a 
jövőt a leányvállalatok 
igazgatói? 

Fer enczi Imre (Halasi 
Farmer) : 

- A hatékonyság növe
lése érdekében a kerülete
ket megszüntettük. Az 
ágazati irányítás nagyobb 
önállóságot jelent, ugyan
akkor a számonkérést is 
jobban lehetővé teszi. A 
húsmarha ágazat pozíciója 
sajnos tavaly romlott, ami 
a veszteségek mérséklésé
re, az állomány fokozatos 
csökkentésére késztet ben
nünket. 

Szántóföldön az árunö
vények részarányát kíván
juk növeini. Nagyobb lesz 
a napraforgó vetésterülete, 
ismét megjelenik az olaj
retek, sőt a dinnye is. A 
sertéstartás évek óta jöve
delmező, fő célunk: ennek 
megtartása, ami a háztáj ik 
jobb kiszolgálásával érhető 
el. Mindenképpen nyeresé
ges gazdálkodást várunk, 
amiben fontos szerep jut 
majd erdészetünknek is. 

Baráti Péter (Kunfehér
tó, borászat): 

- Az évek óta tartó 
krónikus alapanyaghiány 
miatt a hagyományos bor
kősav- és szeszgyártás 
csökken, ugyanakkor a bo
rászati tevékenységek köre 
kiszélesedik. A kapacitások 
teljesebb kihasználása ér
dekében új termékkel is 
próbálkozunk, reméljük si
kerrel. A korábbinál szo
rosabb kapcsolatot alakí
tunk ki a gyógyszer- és 
kozmetikai iparral. Fehér
je üzemünktől is jó telje
sítményt remélünk 1987-
ben. 

Kovács Im re 
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I(luh nyugdíjasoknak 
Felhős az égbolt 
csillagdánk felett 

Úgy indult a beszélge- szervatóriumban zseblám

Mindössze négy szoba. Mint egy népesebb családnak. 
Bár annál többen töltik itt idejüket, mégsem tekint
hető szűknek a hely. Mindenki kényelmes, nyugodt 
körülmények között pihznhet, szórakozhat. S ha az 
előbbi hasonlatnál maradunk, a hangulat valóban csa
ládias. A nemrégiben átadott nyugdíjas klubba látogat
tunk el, a Szil~dy utcában. 

Negyvenvalahányan jönnek el ide naponta. Egy csa
ládi házat alakítottak át számukra: társalgó, ebédlő, 
férfi és női pihenő kapott benne helyet. Reggel nyolc
kor nyitnak - itt van a gondozó központ is - és dél
után négykor zárnak. A vezető, Gazsó Béláné mondta : 

, tés, hogy Balogh István pánál figyeli karóráján a 
csillagászról írok, aztán a pontos időt, mert nem 
végén már tudtam, nem futja egy 800 forintos falj · 
róla, érte kell szólnom. órára . .. 

Néhány éve a tömeg- A közismerten nyugodt 
kommunikáció bőségesen természetű CSillagász te
tár j a elénk a villanysze- kmtete akkor borul el iga
relőből lett csillagász éle- zán, amikor a közelmúlt
tét, munkásságát. Azóta beli Kréta-szigeti HALLEY 
mindannyiunk Baloghpis- expedícióról kérdeztem. 
tája országos - sőt: nem- Szakmai meghívóval <. 
zetközi hírnévre tett zsebében a kilencezer fo-
szert. rintos részvételi díjért há-

A tagsági díj 150 fo
rint, az étkezésért külön 
kell fizetni. Van aki 66, 
Van aki 301 forintot térit 
az ebédért, de a 2490 fo
rintos nyugdíj alattiak 
semmit. Gyakoriak itt a 
kulturális rendezvények, a 
TIT-előadások, a vetítések 
és minden csütörtökön or
vosi vizsgálaton vehetnek 
r'észt az idős emberek. 

A legidősebb "vendég" a 
85 éves Máriás András, a 
legfiatalabb Váradi József, 
55 éves. Itt tudnak mosni, 
vasalni, fürödni, mondják. 
Névnapot, születésnapot 
Közösen ünnepelnek. Me
het nek moziba, színházba 
és kirándulni is. Jól érzik 
magukat. Aki pedig meg
betegszik, lakására viszik 
az ebédet és rendszeresen 
látogatják. 

o Balra: Horváth Szép Benő és felesége. 

Gondoltam, a Gózon Ist- zalt, ám támogatást sehol 
ván Művelődési Központ- sem kapott. Talán érthető. 
ban, ahol csillagász stá- milyen alkalmat szalasz
tuszt kapott, előtanulmány- tott(unk) el, ha hozzáte
ként megnézem videón a szem: ilyen programon 
róla készült és A hét mű- részt venni egy emberöltő 
sorában sugárzott riportot. alatt csupán egYszer van 
MAr nincs meg, letörölték: lehetőség. A nagy patrónus 
valami "fontosabb"(?!) dr. Kulin György profesz
anyag felvételéhez kellett szor, aki mindig is féltő 
éppen az a kazetta. gonddal viseltetett a hala-

Mi mással tölthetik 
még napjaikat? 

- Olvasással, tévénézés
seI, rádió- és lemez hallga
tással. 

- Kik járhatnak ide? 
- Elsősorban a magá-

nyosok, akik társaságra, 
programokra vágynak. De 
vannak itt házaspárok is. 
Az biztos: már most szűk 
a klub, sokan érdeklődnek 
még. 

Sok vállalat, szövetkezet, 
intézmény szocialista bri
gádja nyújt segítséget, főleg 
munkával, illetVe annak 
ellenértékével. 

- Két gyerekem volt, a 
fiam két éve halt meg -
hallottam Máriás Bandi 
bácsitól. - Négy unokám 
és ugyanennyi déciunokám 
is van . Járok hozzájuk, de 
ők sem érnek rá mindig. A 

társaság meg hiányzik, 
egyedül nem JO. A felesé
gem hat évvel ezelőtt ha
gyott itt. Hál' istennek, az 
egészségemmel nincs baj. 
Ide szívesen járok. Tíz 
óra körül bejövök, kártyá
zom, megebédelek, beszél
getek és kora délután ha
zamegyek. 

Egy asztalnál özvegy 
Gusztos Sándorné, Albert 
Józsefné, Janovics János 
és felesége (ők is túl a 
nyolcvanon), Tassi György, 

A [(EDÉLYBORZOLÓ PUMA * 

"Irigylem a Szerzőt, 
mégpedig azt, aki találko
zott a pumával. Csodálatos 
élmény lehetett kora reg
gel egy pumával csevegni 
az erdőben ... 

Miért gondolom a kora 
reggelt?! Csakis ebben a 
napszakban történhetett a 
találkozás, hisz ha a cikk 
lroJa a reggeli órákban 
nem az erdőben bóklászik, 
akkor bizonyára otthon 
hallgatja a rádiót. Abból 
pedig megtud hatta volna, 
hogy kár a pumát a va
dászokkal egYütt emleget
ni. A reggeli hírekben 
ugyanis egy neves jogász 
közölte a tényt, miszerint 
a vadászok a pumát nem 
lőhetik le. Ez bizony ren
delet, méghozzá szinte tör
vényerejű, amin lehet vi
tatkozni, hogy JO vagy 
rossz, csak nem érdemes 
mert attól a puma még vi
dáman éli világát. 

Szóval, ~lég lett volna 
bekapcsolnia a rádiót 
(melyből a tranzisztoros 
típus még a Szarkás-De
beáki erdőben is hallgat
ható, és ontja az informá
ciót, ugyanis villany sem 
kell hozzá), s máris tudo
mására jutott VOlna, hogy 
a szegény vadász nem te
het semmit. 

Hiába találkozna akár a 
legjobb, legfejlettebb pu
mával is, a "durranó bot"
jával nem ott és akkor 
durrant, amikor akar, és 
nem arra, amire kedve 
szottyan, hanem csak ami
re engedélye van. 

Apropó! A "úurranó 
bot" kifejezés azt azért bi
zonyítja, hogy aT. Szer
ző, mielőtt leült volna mű
vét megírni, előzetesen ti.
,ékozódott a vadászatról, 
legalább is annyit, hogy a 
VUK című mesefilmet 

meg'nézte, és már ez is 
valami. 

Vártam azért, hogy a 
cikkben lesz valami jó 
ötlet vagy javaslat, de 
nem lett. Nekem viszont 
van, íme: 

1. A T. Szerző, ha már 
ilyen jó barátságba keve
redett a pumával, akkor 
számíthat rá, hogy az visz
szaadja a vizitet. Namár
most ! Ez esetben próbál
ja megtanítani apumát 
gépírni. Ha ez sikerül, ak
kor a puma attól kezdve 
ontani fogja az ilyen jel
legű riportokat és békében 
hagyja a birkákat, mert, 
szerintem, ami a gépen és 
a papíro n kívül ehhez 
szükséges, annyi a pumá
nak is van. Arra azért vi
gyázni kell, hogy senki ne 
nézzen rá, mint borjú az 
új kapura, mert a borjú 
idegesíti, ezt már többször 
bizonyította. 

Igen Tisztelt Vadász Úr! 

2. Ha a puma nem jön 
be, akkor sincs baj, mert 
a cikk szerzője még elme
het a Szarkás-Debeáki er
dőbe, hisz ő tudja, hol ta
lálható. Itt két eset lehet: 

2/a. Nincs ott II puma. 
Akkor üljön le és várjon. 
Esetleg vágjon egy botot, 
még ha nem is lesz dur
ranó, mégis az övé. Csak 
vigyázzon, mert nemhogy 
az ő botja, de még a ka
panyél is elsülhet . . . ! 

2/ b. Ott lesz a puma. Ez 
esetben közölje vele, hogy 
l"losszabb interjút akar k~
szíteni, hasonló stílusban. 
Szerintem a puma inkábl' 
öngyilkos lesz! Ha viszont 
a puma mégsem akasztan~ 
fel magát, akkor elő ken 
venni a szóban forgó új
ságcikket és megetetni a 
pumával. Ha le bírja 
nyelni, szerintem el is 
pusztUl tőle. " 

Dr. Zsubori Zoltán 
vadász 

Oszintén köszönöm levelét, h.iszen nem mindig ada

tik meg, hogy a megjelent cikkre válasz érkezik a 

szerzőnek. On viszont szinte csípőből tüzelt, önérzet
tel és iróniával töltött lövedékével, bár megértem. A 
pumára nem tüzelhet, jól jön egy kis pótcselekvés. 

l\'rost elárulom: az On nevét is láttam a puma listáján 
~S már sajnálom is, hogy nem értesítettem erről. Ha 
megmarná Ont, meg azt hihetné, én uszítottam OnrE:. 

Valóban megbeSzéltem egy második találkozót is vele s 

bizonyára el is jön, ha a vadőrt sikerül elkerülnie, 

(mert ue;yebár ő azért lelőheti) . Az elágazásnál talál
Kozunk majd. Természetesen csak akkor, ha nem be

tegedett meg a cikkem től. Bár tú!sagosan nem féltem, 
neki , föltehetően, van humorérzéke ... 

Rispéter Imre 

• Az első számban megjelent humoros kis írással nem kíván
tunk élcelödni és indulatokat kavarni. A fenti szóváltással a 
puma-ügyet lezártnak tekintjük. legfeljebb a nagyvad elejté
séről szeretnénk még beszámolni - de minél előbb. - A szerk. 

Török Imre és Szép Mik
lós ült. Kártyáztak. Nem 
messze tőlük egy házaspár: 
Horváth Szép Benő és fe
lesége. Pontosan fél évszá
zada vannak együtt, 3700 
forintból élnek, a papa 
kissé beteges, Wdő- és 
szívasztmás. Alig bír járni, 
de jön, mert jól érzi ma
gát. Amíg pihenget, a ma
ma a konyhában segít. 

Hát így élnek itt a ha
lasi öregek ... 

(temesi) 

MUNKAHELYI OLIMPIA 

Kezdetnek 
nem rossz 
A téli munkahelyi olim

piát először rendezte meg 
a KISZ városi bizottsága, 
a városi szakszervezeti bi
zottság és a városi tanács 
ifjúsági és sportosztálY;l. 
Újdonságát az adta, hogy 
négy sportág - asztalite
nisz, sakk, teke, tollaslab
da - összesített eredménye 
"lapján a legeredménye· 
sebb üzem, intézmény egy 
évre elnyerte az e célra 
alapított vándorserleget. 

A versenyt küró·k törek
vését dicséri, hogy a nők 
részére is meghirdették 
mind a négy sportágban a 
vetéU<edőt. Mint utólag ki
derült: az összesített pont
versenyt az a csapat nyer
te - de a dobogós helye
zésel< is azoknak jutottak 
- , akik a leginkább moz
gósítani tudták a nőket. S 
még egy érdekesség: a 
négy hónapon át tartó 
versenysorozaton 23 mun
kahely csapatai vettek 
részt. 

A végeredmény: 

ASZTALITE ISZ 

Nők: L papíripari vállalat, 
2. városi tanács, 3. TEX
COOP. Férfiak: l . kórház, 
2. pedagógusok, 3. városi 
tanács, 3. áfész. 

SAKK 
Nők: l. városi tanács, 2. 
kórház, 3. úttöröház. f'ér
fiak: l. á llami gazdaság, 2. 
faiparI szövetkezet, 3. vá
rosi tanács. 

TEKE 
Nők: l. Ganz-MAVAG, 2. 
állami gazdaság, 3. faipari 
szövetkezet. Férfiak: l. 
Ganz-MAvAG, 2. városi 
tanács. 

TOLLASLABDA 
Nők: l. faipari szövetkezet, 
2. 'fEXCOOP, 3. kórház. 
Férfiak: l. kórház, 2. 
KIOSZ mozgássé rült inté
~et, 3. Ikarus. 

ÖSSZEStTETT PONT· 
VEJ;tSENY: l. városi ta
nács (53 ponttal) , 2. kór
ház (40 pont), 3. Ganz_ 
MAVAG (36 pont), 4. fa
ipari szövetkezet (29 pont), 
5. állami gazdaság (23 
IJont), 6. pedagógusok csa
pata (15 pont). 

Arvay Mihály 

A professzionista műsze- ,i csillagvizsgáló és an
rekkel felszerelt halasi ob- nak nagyreményű kezelője 
szervatóriumot ezrek kere- iránt, is szomorÚan kons
sik fel évente hazánk és tatálja a gondfelhők tor
Európa minden részéből. nyosulását. 
Az alatta levő, egyszobás Balogh István már ed
lakásban tanácselnökünk dig is hírnevet szerzett 
megértő segédletével való- Kiskunhalasnak, amiről 
színűleg természettudomá- egyebek között tanúskodik 
nyi stúdió létesül, szolgál- a "Tudományért" kitünte
va a felnövekvő nemzedék tés is, ezt tavaly az or
term ~szettudományos is- szágban csupán ketten ve
mereteinek gyarapítás át. hették át. A tudományért, 
Csillagászunk pedig járja valamennyiünk szellemi 
az iskolákat, a környező épüléséért dolgozik. Kár 
településeket, hogy izgal- lenne figyelmét, energiá
mas és rejtélyes szakmájá- ját az obszervatórium ho
val megismertesse a di- vatartozására, fenntartásá
ákokat. Úgy néz ki tehát, ra, mindennapi apró ' gon
minden a legnagyobb dok megoldására fecsérelni. 
rendben a halasi Csillagda A patronálások, ada ko
körül. És mégsem, sajnos. zá sok és téglajegyek soka-

Ahogy csillapUl a tévé, ságában olykor li'lfeletlke
a rádió és a sajtó kíváncsi- zünk meglévő értékeinkrő~ 
sága, mintha némelyeknek alapvető érdekeinkről. Ba
kezdene kellemetlenné vál- logh István az általa épí
ni ez a csillagda. Van tett csillagdában akar te
hozzáértő gazdája, csak vékenykedni és utódot ne
éppen a mecénás hiányzik: velni Európában egyedül
a művelődési központ úgy állt alkotásáhOZ. El kelle
tűnik, legszívesebben meg- ne dönteni: mennyire fon
szabaduina tőle. Nincs tos ez nekünk, mert így 
pénz a "működtetésére", utóla!; túlságosan színes
az alapvető műszerek szá- nek . tűnik a körülötte 
mának növelésére, illetve nemrég fölvert por, mint
a már ott levők karban- ha nem is a városból, ha
tartására. A télen szétfa- nem a tejútról sugározta 
gyott barométer például volna adását a televízió ... 
használhatatlan, s Balogh 
István esténként az ob- PosztobánYi László 

Időszerű növényvédelem 
A hosszú, szigorú tél el

lenére a gyümölcsösökben 
és szőlőkben a betegségek 
és a kártevők áttelelő 
alakjai nem pusztultak el, 
tömeges fellépésül : re szá
míthatunk. Ezért utt, ahol 
a kora tavaszi, úgynevezett 
lemosó permetez~"t még 
nem végeztük el, haladék
talanul hajtsuk végre azt. 
Ez alapvetően meghatároz
za és megalapozza egész 
eVl növényvédelmi mun
kánk eredményességét. A 
Novenda, a Neopol, a Bá
riumpoliszulfid és a Nevi
kén alkalmazható e célra. 

Rügypattanáskor, illetve 
azt követően a gyümölcsö
sökben lisztharmat ellen a 
kollid kén tartalmú szere
ken túlmenően a Karatha
ne FN -57 és LC, az Afu
gán, a Chinoin Fundazol, a 
Rubigán, a Saprol, a Nim
ród címkéjű készítménye
ket használjuk. Az egyéb 
betegségek ellen ajánlott 
készítmények: a Zineb, az 
Antracol, a Dithane M-45, 
a Polyram Combi, és az 
Orthocid. A rovarkártevők 
BI-58, Sinoratox, Metation, 
Sumithion, Nexion, Safi
don, Unifosz és Anthio 
néven ismert szerekkel 
tarthatók távol. A levél
tetvek ellen a Piri mor a 
legjobb. 

A betegségek és a kár
tevők irtására alkalmazott 
szereket egymással kever
ve, egymenetben juttasuk 
ki a megvédendő felületre. 
Külön-külön készítsünk az 
egyes szerekből először 
törzsoldatot és azután ke
verjük azokat össze. 

A szőlőrügyek boncolá
sa alkalmával tömeges le
vélatka népesség jelenlétét 
állapítottuk meg. Ezért 
nagy kártételre kell szá
mítani. Most időszerű a 
szőlőtőkék lemosó perme
tezése. A Novenda nem
csak az atkákat pusztítja 
el, de a szőlőilonca her
nyói, a gyapjas pajzstetű 
lárvái és a kendermagbo
gár ellen is hatásos. 

A szőlő fakadása után, 
az úgynevezett 2-3 leve
les állapotban a Mitac, a 
BI-58 és a Sinoratox el
nevezés ű szerek valamelyi
két alkalmazzuk. Felhasz
nálásuk előtt gondosan ol, 
vassuk el a csomagolóbur
kolaton feltüntetett tudni
valókat. 

Saját magunk, embertár
saink és környezetünk 
megvédése érdekében az 
előírt munkaegészségügyi 
óvórendszabályokat mara
déktalanul tartsuk be. 

Szűcs József 



" HÁTSÓ 
" OLDAL 

Nyári tábor a strandon 
A nyan vakáció nagy 

része sok gyermek számá
ra a céltalan lődörgés t, 

magárahagyatottságot, 
unalmat jelenti. A szabad
idő felÜgyelet melletti, mé
gis kötetlen, egészséges és 
hasznos eltöltésére nyújt 
lehetőséget a kiskunhalasi 
straJildfürdő. 

A tervek szerint június 
15-től augusztus 28-ig ál
talános iskolások részére 
pedagógusok vezette tábort 
kíván szervezni a vízmű 
vállalat. Egy-egy turnus 
hétfőtől-péntekig tartana. 
A pedagógusok reggel 7:' 

Pácban 
Végre kellemes nap

sütés, enyhe szellő, ide
ális horgászidő. Az is
kolában most kaptuk 
meg a tavaszi szünetet, 
amit igencsak vártunk 
és már meg is érdemel
tük. Nosza, gyerünk pe
cázni! Bot, csali, kis
szék, kis vödör', kerék
pár - minden rendben. 
Néhány giliszta az 
üvegbe és már mehe
tünk is apuval ki, Sós
tóra. 

től 17 oralg vigyáznak a 
gyerekekre. Napközben le
het strandolni, úszni, fo
cizni, teniszezni, pingpon
gozni. A vízmű klubban 
olvasásra, televíziózásra, 
rexezésre, videózásra, 
nyelvtanulásra is van le
hetőség. Esetleg - a peda
gógusok vállalkozókedvé
től függően - képzőművé
szeti vagy néptánc foglal
kozásokra is sor kerülhet. 
A kicsik a játszótéren és 
közös játékokkal tölthetik 
el az időt. A tábor részt
vevői a vízmű üzemi ét
kezdéjében ebédelnének, 

délután 4 órakor pedig 
uzsonnát kapnának. 

Egy turnus ba 30-40 di
ákot várnak, három peda
gógus mellé. A részvételi 
díj - az ellátással együtt 
- öt napra 500 forint. A 
napközit csak kellő érdek
lődés mellett szervezik 
meg. Kérik a szülőket, 
hogy előzetes igényfelmé
rés céljából, minden köte
lezettség nélkül, jelent
kezzenek a für~ő pénztá
ránál, ha előreláthatólag 
igénybe szeretnék venni 
ezt az új szolgáltatást. 

N. Á. 

Gyanúsan csendes a 
környék. Autó sehol, sőt 
horgász se, látótávon 
belül. Csak egy figyel
meztető tábla, rajta a 
sziiiveg: "Haltelepítés, 
április 5-l2-ig tilos a 
horgászás !" 

o - Jé, itt csak a sátrak változtak, az utakra ráisme
rek! (Varga István rajza) 

. Kedves bácsik, miért 
pont' a tavaszi szünet 
alatt - s nem előtte 

vagy utána kell ezt 
csinálni? 

H. R. 
kisdiák 

- UTCANEVEKET 
KERESNEK. Újabb 
130-150 családi házas 
telek kialakítását 
kezdték meg a Brin
kus Lajos utca észa
ki oldalán, ahol hét 
új utca és két tér 
lesz. A tanács kéri a 
lakosokat, hogy az 
utcák és terek nevé
re vonatkozó javas
lataikat mielőbb jut
tassák el a tanács
elnökhöz. 

AZ ITALOZÁS ÁRA 

A Kőolaj- és Földgá:lbányászatj Vállalat ve
zérigazgatója úgy döntött, hogy azt a dolgozót, 
aki a munkahelyen szeszesital t fogyaszt, azon
nali hatállyal el kell bocsájtani. A KFV kiskun_ 
sági üzemének 1200 fős kolIektívájában te~át 
az alkoholizálás a legsúlyosabb fegyelmi bun
tetést vonja maga után. 

A jó bisztrónak nem kell cé
gér? (Somos László felvétele) 

- Szépül a "kis Bosnyák". 
A Park áruházzal szemben 

, lévő, a köznyelvben kis 
Bosnyáknak becézett pia
con elhelyezték az árusok 
betonasztalait. Megszűnt 
hát a "batyus" vásár, az 
arra járók végre normális 
körülmények között jut
hatnak hozzá a felkínált 
portékákhoz. 

KIÁLLÍTÁS A KÓRHÁZBAN 

BARATSAGVONATTAL 
MOSZKVABA. A KiskunhaJas
ról november 5-én induló' ba
rátságvonat résztvevői nOvem
ber 7-én a reggeli órákban ér
keznek Moszkvába, ahol két 
napot töltenek. Szerepel a 
programban városnézés, ko
szorúzás, valamint a nép gaz
dasági kiállítás megtekintése. 
l1:jszaka utaznak Leningrádba, 
ahol ugyancsak két napig 
időznek. A városnézés meJlett 
baráti találkozóra, cirkuszi 
vagy színházi előadásra "hi
vatalosak" . 

o A Semmelweis Kórház vezetői sokat tesznek azért, 
bogy közelebb hozzák a mai kultúrát dolgozóikhoz. 
Több képzőművészeti kiállítást és előadást rendeztek az 
intézményben az elmúlt időszakban. LegutÓbb Eigel 
István és Tassy Klára festőmíívészek képei vel ismer
kedhettek meg az orvosok, az ápoló nők, no és persze 
az érdeklődő betegek is. 

(TemeSi László felvétele) 

Az utazást a városi pártbi
zottság támogatásával az 
IBUSZ kiskunhalasi irodája 
szervezi, ahol részletes felvi
lágosítást adnak és jeJentke
zést is elfogadnak még. 

K . I. 

KULTURÁLIS I(ÍNÁLAT 

FAKLYA FILMSZINHAz 
Aprilis 20-án 4, 6, 8 órakor: 

Az e lveszettt frigyláda foszto
gatói (amerikai). 

21-22-én 4 és 7 órakor: Ke-
gyetlen románc (kétrészes 
s zovj et) . 

25-26-án 4 órakor: 101 kis
kutya (amerikai rajzfilm), 6 
és a órakor: A cápa (amerikai). 

27-én 4, 6, 8 órakor: Haj nali 
háztetők (magyar). 

28-án 4, 6 és B órakor: Vi
gyázat életveszély l (szovjet). 

29-től május 2-ig 4,6 és B óra
kor: Becéző szavak (amerikai). 

GOZON ISTVAN 
MűVELűDl1:S1 KOZPONT 

Aprilis l8-án 15 órakor: ját
szóműhely. Ismerkedjünk meg 
a húsvéti népszokásokkal. Ve
zeti: Bródi Mária és Csipkó 
Adrienn. 16 órakor: magányo
sok klubja. NévnapOk meg
ünneplése, zene, tánc, társas
játékok. 

21-én 19 órakor: Forrás Új 
Tükör Klub. Beszélgetés a 
család mai szerepéről. Ven
dég: Káposzta LajOS. 

23-án 9 és 10.30 órakor: A 
három kisgida. A Vojtina Báb
egyűttes elöadása. 18 órakor: 
lró-olvasó találkozó a városi 
könyvtárban. Vendégek: Rat
kó József költő, Dinnyés Jó
zsef énekes-zeneszerző, Hatva
ni Zoltán előadóművész. 

25-én 15 órakor: játszómű
hely. Rajzfilmek. Vezeti: Bró
di Mária. 16 órakor: magányo
sok klubja. Nosztalgiabál nem 
csak magányosoknak. 

25-26-án: amatör színjátszók 
megyei találkozója. 

28-án 16 órakor: Élő iroda
lom. A sorozat vendége: Si
monffy András iró. 17 órakor: 
Forrás Új Tükör Klub. Kirán
dulás Sóstóra. 

(május l-ig) 
ALTALANOS 

MűVELODl1:S1 KÖZPONT 
Aprilis 23-án 15.30 órakor: A 

nagy ho-ho-ho horgász. A 100 
Folk Celsius együttes előadása 
gyerekeknek. 19 órakor: A 
lOG Folk Celsius együttes kon
certje aSportcsarnokban. 

24-én 18 órakor: SZilády 
Áron Népföiskola. Előadó: Ö . 
Kovács József levéltáros. 

25-én egész nap: családi és 
lakótelepi torna. (asztalitenisz, 
tenisz , kondiCiOnáló torna). 

28-án 14.30 órakor: Művelő-
déspolitikai akadémia. A köz-

m(ívelődés esélyei. Előadó: dr. 
Fodor Péter, a Művelődési Mi
misztérium közművelődési 
koordinációs titkárságának ve
zetöje. 

vAROSI KÖNYVTAR 
Aprilis 23-án: Találkozás 

Ratkó József költővel. Közre
működik: Dinnyés József éne
kes-zeneszerző. 

SZAKSZERVEZETEK 
V AROSI BIZOTTSAGA 

Klubkönyvtár 
ApriliS 30-án: KISZ-veze

tők találkozója Kunfehértón, 
az úttörőtáborban. 

SPORTMŰSOR 
LABDARÚGAS 
Megyei I. osztály, IX. fordu

ló, április 25., 16 óra, városi 
sportpálya: KAC-MEDOSZ-Im
rehegy (előtte, 14 órakor: if
j úsági mérkőzés). 

Megyei II. osztály, V. for
duló, április 19., 16 óra, városi 
sportpálya: Kiskunhalasi Spar
tacus-Kerekegyháza (elötte, 14 
órakor: ifjúsági mérkőzés). VI. 
forduló, április 25., 16 óra, 
Gábor Aron laktanya pályája: 
Honvéd Gábor A. SE-Jász
szentlászló. 

Május l. 10.30, városi sport
pálya: KAC-MEDOSZ-KANI
ZSA (YU) barátságos mérkőzés. 

ATLl1:TIKA 
APRILIS 25. 9.30, városi 

sportpá lya: megyei utánpótlás 

CSB (minősítő verseny). 
Kl1:ZILABDA 
ApriliS 23. 17.30, gimnázium 

pályája: KAC-MBDOSZ- Sze
gedi Textil (NB. II. ifjúsági, 
női). Aprilis 25., 16 óra, gimná
ziumi pálya. KAC-MEDOSZ
Kecskeméti Kertészeti FŐiskola 
(megyei bajnokság, férfi ) , előt
te 15 órakor ifjúsági mérkőzés. 

LOVAGLAS 
Május l-3., határőrség 10-

vaspályája : XXI. C.S.I.E. 
nemzetközi lovasverseny. Má
jus 1-4., határőrség lovaspá
lyája : négyesfogab-hajtás. 

KERl1:KPARozAs 
Aprilis 26. Tavaszi túraver

seny. IndUlás 9 órakor a kö
töttárugyár elől. 

JEGYEK A SZEGEDI SZABADTÉRI JATÉKOKRA 

meg a 
és kol
megte-

Ha nem zárjuk be a la kásajtó t • • • 

Az idén július 17 és augusztus 20 között rendezik 
Szegedi Szabadtéri Játékokat. Azoknak az olvasó knak 
lektíváknak szeretnénk segíteni, akik úgy döntöttek: 
kintik valamelyik Dóm téri előadást. 

Ime a választék: 
Antonius és Kleopátra (tragédia) Július 17-, 18-, 19-én. 
Nemzetközi Néptáncfesztivál (gálaest) július 24-, 25-én. 
Rigolettó (opera) július 31-, augusztus 1-, 3-án. 
Nyomorultak (musical) augusztus 14-, 15-, 16-, 19-, 20-án. Fődi Péter 29 éves bün

tetett előéletű kiskunhala
si lakos már többször ke
rült összeütközésbe a tör
vénnyel. Jelenleg is bün
tető eljárás folyik ellene. 
Jó ideje csak alkalmi 
munkákat vállalt, amiből 
épp hogy megélt. Az el
mÚlt hónap0kban lopások
ból tartotta el magát. Ki
használta, hogy az embe
rek lakásaikat nem zárják 
biztonságosan és értékei
ket feltűnő helyen tartjálc 

Az elmúlt év végén ab
lakba kirakott hirdetésre 
jelent meg egy Bálvány 
utcai lakásban. Pénze nem 
volt, mégis hosszasan alku
dozott az eladó televízióra. 
Elfogadhatatlanul alacsony 
árat ajánlott, így aZ üzlet 
nem jött létre. A házigaz
da rövid időre magára 
hagyta. Ez már elég is 
VOlt arra, hogy terepszem
lét tartson. Látva az érté
keket, még akkor eldön
tötte, hogy ebbe a lakás
ba v:isszatér. 

Február 13-án történt. 
Az utcai kapun pillanatok 
alatt átmászott. A zárat
lan lakásba akad~lytalanul 
bejutott és a már ismert 
helyről ellopott két arany
gyűrűt és 3600 forint kész
pénzt. Kifelé jövet vette 
észre, hogy egy idős néni 
Van az egyik helyiségben, 
de szerencséjére nem látta 
meg. A gyűrűket értékesí-

t-ette, a pénzt felélte, el
szórakozta. 

Már ezt megelőzően is 
követett el lopásokat. Ja
nuárban a Berzsenyi utcá
ban talált egy nyitott ka
put. Az udvarOn keresz
tül gyorsan bejutott a 
nyitott kamrába. Onnan 
egy szál kolbászt és sza
lonnát vitt el. Február 12-
én a Szabó Ervin utcában 

egy régi alkalmi munka
adójánál jelent meg. A 
zárt lakás ajtó nem okozott 
gondot, mert az "elrejtett" 
kulcsot megtalálta. Félve a 
háziak. hazaérkezésétől, 
csak rövid ideig volt bent 
és 150 forinttal távozott. 
ügyében a kiskunhalasi 
Városi ügyészség rövide
sen vádat emel. 

V. K. 

"SZEREN eSÉs" BALESET 
Április 6-án kora este 

Faragó Imre kiskunhalasi 
(Erdei Ferenc tér 3.) la
kos a Kossuth utcán ha
ladt a város felé, Zsiguli 
személygépkocsi jával. Mi
után elhagyta a gimnázi
um melletti szakaszt, gyor
sítani akart. Ekkor hirte
len a Jósika utca felől egy 
nagy sebessé~gel haladó 
versenykerékpárt vett ész
re. Gyors fékezés, csatta-

nás, csörömpölés. A földön 
fekvő diáklány t a mentő!{ 
kórházba szállították. 

A lány elbeszélte, hogy 
társaival együtt kerékpá
roztak. Az útkereszteződés
hez érve már a Kossuth 
utcán haladó többieket fi
gyelte, s azt, hogy hogyan 
érhetné utol őket. Igy haj
tott ki a szabályosan ha
ladó gépkocsi elé. 

megállapították: az jjedtsé
gen kívül szinte semmi 
baja nem esett, holott a 
kOCSi elejének hajtva, tel
jes lendülettel felcsapódott 
a motorháztetőre és fejé
vel apró darabokra törte 
a szélvédőt. A megfigyelés 
után hazaengedték. Az Ál
lami Biztosító becslése sze
rint a vétlen autóban hat
ezer forintos kár kelet ke

Az orvosok nem 
hinni szemüknek, 

akartak zett. 
amikor (-th -t) 

Az első három műsorra 50-170, a musical ra 60-200 forint 
között vásárolhatók jegyek. A MA V 50 százalékos egyéni vas
úti kedvezményt ad, a szabadtéri játékol<ra szól\)' belépŐk 
alapján. Az előadások este fél 9-kor kezdödnek. 

Jegyeket a Szegedi Szabadtéri Játékok Igazgatóságától, a 
6720 Szeged, Klauzál tér 3. alatti Szervezési Irodától lehet igé
nyelni. (Telefon: 11-733). A szállással és ellátással a Szeged 
Tourist foglalkozik. Címe: 6720 Szeged, Victor Hugó utca l. 
(Telefon: 11-711). Kislmnhalason ugyanezeket a szolgáltatá,
sokat kínálja az IBUSZ-Iiirendeltség, valamint a Pusztatouri~t 
irOdája, a Csipke Hotelben. 

A Dél-Bács-Kiskun Megyei Vizmű Vállalat, 
a Kiskunhalasi AUami Gazdaság, 

a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat, 
a Kiskunhalasi Vörös Október 

és Vörös Szikra Tsz lapj a 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság 

A szerkesztőbizottság vezetője: Földi Lajos 
Felelős szerkesztő: Kutasi Ferenc 

A szerkesztőség címe. 

-ptr-

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

Felelős l<iadó: Forgács Péter igazgató 
87 0397 Petőfi Nyomda Kiskunmajsa 

Felelős vezető: Vikor János 
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