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Vihar a teho körül 
Április végéig m.ég p6tlékmentes 

Szerda, ügyréltolatlásl n81) a t a naesházá n. Az_. ad 6=. 

~porl e lőtt a rOly~SÓ végéig gyürlízö e mberfolyam, 

Mind enki a mos t klpostá zo tt te le pülésfeJles7.lésl hoz

,.áJárulás ügyébe n "á ra kozlk . 

Az előzmények : e l!IÓ nekitulásra a la kosság nem d 

mondott a z elő lerJe!lztés re, végül a m ásodik nekigyür

I.:ózé§re sikerű !l m egszer e:r.n i a z e lő írt többségi sza va

:t.atot. Ennek n yomá n a vá rosi tanács 1986. június 30-án . 

I.egyes sdmú rentlclctébc n á llapította meg a t elepülés· 

rej lISd ési houáJá ruhb fize tésit, a nna k sza bá lya it. Az 

eltelt ($3.knem egy év a la tt a dolog Jóreszt feledésbe 

ls ment. Az adöcsoport munka tá rsai nemrég _k e2.dté k 

meg a fizetésre kőtelezö hatá roza tok pOStázását. _ Az 

indulalok m egint magasra csaplak. T eho-ügybe n Subó 

Oéln csoporlvezetöné l tá jékoztídtu nk. 

10 MEN YlT FIZET ? 
A rendelet K\skunhnlas 

közigazgatási bellerületére 
terjed kl. Akinek Itt la· 
k~sb(>r\ete tulajdonon ala
puló lakáshasználata van, 
ezen felül Udülővel, mú
hellyel üzlettel, mOterem
mel, beépíthető lakó- és 
üdUlőtelek ingatlannal ren
delkezik, fizetni köteles. 
Haszonélvezetnél a tulaj-

donos helyett ez a haszon
élvezőt terheli. Ahozzájá· 
rulas mértéke: személyi 
tulajdonú. lakásonként. 
tartós használatban levő 
egyéb Inaatlanonként évi 
600 forint, lakasbérletl, 
társbérleti Joaviszonyon 
alapuló lakáshasznalat ese
tén é vi 420 forint . Az 
ad6t 1987-től 1990-lg, 4 
éven ét kelJ fizetni. 

MENTESSf:G f:s MÉRSf:KLf:S 
Mentesül a fizetés al61 

az, akinek az egy f6re SÚl
mItott jövedelme a meg
előző évben nem haladta 
meg a havi 2500 forintot. 
Ez a mentességi jövede
lemhatár a kellö- és több
gyermekes családoknill, uz 
egyedUláltó, a nyugdíjas, a 
rokkant, a vak és a gyer
mekét egyed UI neveili sze
mélynél 3000 fo rint. 

Minden befizetett há
romezer forint után egy 
évre mentesül a fizetés 
al61 az ls. aki a városban 
1986 és 1990 között a mű
szaki Infrastruktúra meg
valósítésához pénzzel hoz
Úljárult. Ezen kívül kére· 
lemre egyéb körülmények 
alapján mérséklés adhat6. 
Aki a szavazáskor kijelen
tette, hogy jövedelme 

alalta van az elóírtnak, 
azt már figyelmen kivÜl is 
hagyták. Igy ké te~erö tszá
~an hiva talIJÓl élvezik II 

m entességet. A fizetésre 
nem kötelezettek közül so
klln kllptak hlltárOZIltot. 
Ok személyesen al: Ild6cso
port nál (nyugdijszelvény
nyel) vagy levélben ren
dezhelik ügyüket. 

SOKAN 
PANASZKODNAK 
Az ellikészít6 munka ja

nuo.r 6ta folyik, több mint 
hétezer kartont kellett át
v[zsgálnL Mindenkinek 
április végéig módjában 
áll az elsö részletet DÓt
lékmentes.en befizetnie, a 
ha tá routna k a m á rcius 15-[ 
ha lá ridöre vona tkozt! r~
szét ne m kell figyelembe 
ve nnI. Azért küldtek csak 
egy csekket, mert úgy vél
ték, hogy az Ilyen előre 
klkUldöt· papfrt SQkan el
dobjék, s az éVe! adóbe
vallások miatt a lakosok 
többsége egyébként is be
megy a tanácsra. 

Sokan panas7.kodnak, 
hol)' téves, pontatlan a 
határozat, voll aki csak 
csekkel kapott , de a fize
tendő össze~ rovata üres 
voll. S6t elhalálozottnuk ls 
postáztak fizetési felhívást. 
Ezekért a tanácsiak elné
zést ké rnek, s továbbra is 
foglalkoznak a legktllön
félébb kérésekkel, pana
szokkal. Csak egyfajta rek
lamációt nem tudnak vh:s
gálnl: volt, aki azt vltat
ta, hogy egyáltalán mcg
van-e a településfejlesztési 
hozzájál·ulás bevezetéséhez 
szükséges számú S7.8Vazat. 

Dr. Horvá th ttóbert 

Van-e AIDS-fertőzött KiskunhalasOD? 

X Korunk egyik legveszé
lyesebb betecsége az AIDS. 
1987. február végéig 107 
fertőzést & két megbete
gedést észleltek Ma&yaror
szágon. Az egyik beteg 
már meghaJt. Vérfitömlesz
tés során "kaptu meg" ak
kor, amikor még nem 
szűrték a véradókat. 

19M-ben az Egészség
ügyi Minisztérium ren
delete alapján kivonlák a 
forgalomból az addig huz
nélt külföldi vél'készitmé
nyeket, mivel AIDS-vlrus
sal fertőzött is akadt kö
zötlük. Azóta a véradás
nál levett vért is egyen
ként és kötelezően AIDS
vll.sgálatnak vetik alá. 
Gyakorlatilag nincs ha-
zánkban veszélyben az, 
aki vérzékenysége, vér-
vesztése miatt, vagy műtét 
közben véne illetve vér
készltményre szoru l. 

Az utóbbi hetekben vá
rosunkban is szárnyra ka
pott az aggaszt6 hir, ml-

szerint találtak néhány 
AIDS-beteget. Or. Pus:ttay 
Györgylt, a Semmelweis 
Kórház Véradóállomásának 
osztályvezető róorvosát 
kérdeztük: igaz-e, amit be
szélnek? 

- 1986. július l -eje óta 
minden vérad6nknál, min
den véradás alkalméval 
s;.,úr6vJzsgélatot végzünk, 
s az eredmény eddig még 
negatív. Megnyugtathatok 
mindenkit : valamennyi 
véradónk teljesen egészsé
ges, s eddig még nem kap
tam hivatalos tájékozta
tást arrÓl, hogy ezzel a 
bajjal kezelnének II körze
Wnkhöz tartoz6k kö7.ül 
bárkit. 

- Úgy tudom, az AIDS
t61 való {élelem miatt 
igencsak megcsappant a 
véradók száma. 

- Igy Igaz. Sokkal ke
vesebb a vérndónk, így a 
vér is, amire pedig nagy 
szükségünk van. Szeret
nénk megnyuitatnl régi és 

leendő önkénleseinket: itt 
a véradéskor senki sem 
fertőződhet. EgySZer hasz
nélatos tűkkel szúrunk és 
eldobunk minden szerelé
ket is. Ha esetleg, a vizs
gálat során mégI! kide
rülne valakiről, hogy 
AIDS-vírusa van, aZl bi
zonyosan nem itt "szedte 
fel". Az életmódjéban ke
resendő az ok ... 

- Kik a leginkább ve
szélyeztettek ? 

- ElslSsorban a homo
szexuállsok és a kóbltóne
resek. 

- Ha valaki tudni sze
retné, Nan-e A I DS-fertő
zése, hová forduljon? 

- A BlSr- és Nemibetei
gondozó Intézetben kérjék 
a vI7..sgélatot. Nincs mitől 
tartani uk, hiszen II folyo
són senkiről sem lehet 
tudni, milyen betegsége 
von. A vizsgálat pedl!( a 
legnagyobb titoktartás kő
zepette rolyik. 

UaJdók Zs6ka 

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

akaratlanul is gyermekkorom ele
venül mcg szemem előlt ... 

Az alig négy éves apl·ÓSág, ki 
apuci kezébe csimpaszkodva kopog 
Soroksár macskakövel kll'Ukolt jár
dáján. Agyamban a Zöld e"dőben 
jál·mm ... clmú versike és nem tu
dok semmit az ünnepről. Nem is 
sejtem, hogy a kereszténység leg
nagyobb ünnepét üljük - akarom 
mondani: járjuk -, hogy Krisztus 
reltámudásának kell örvendjünk, 
hogy vége a negyven napos böjt
nek, és újbÓl ehelÜnk húst. Te
szem ugra-bugra lépteimet, s ha 
apám megunja, rám emeli S7.esztöl 
csillogó szemét és morgás kutya 
módjára rt!.ncba szed. 

Kétforintosokra gondolok. Szép 
sárgaréz él'mékre, amiket néhol 
er6szakklll. másutt huzódozva dug
dostak 7.sebembe ... 

Elél·tUnk Terus nénihöz. Apám 
előkOlorta üvegcséjét, sokáig for· 
gatta szénport61 befeketUlt kezében, 
majd rázogatni kezdte tnrtnlmát a 
néni vénülő fe jére, s kellemes Un
nepeket kivánt. 

t.:n következtem. 
Agyam belobbant. Gyors egymés

utánban minden előszaladt, csak 
éppen az nem, amire úgy készUl
tam. ta (itt álltam mep.:éi)'onw'le. 
Vlzsgéltam a néne a rcét. O mosoly
gott. Megingatta feJét , a pénztár
cája után nyúlt, s hogy nem akart 
boldogulni zárjéval, felzokogtam és 
kirohantam az ajt6n ... 

ts egyre-másra teltek a húsvétok. 
J ött a nagy költözés: fővárosból 

"Ie" az Alföldre. Az öregszUl6khöz 
kerültUnk. Olt b izony, már szükség 
volt a locsolással megkeresett pénz
re, hisz cukrot csak akkol' láttunk, 
ha anyámék elvétve látogat6ba Jöt
tek. 

Negyed hét múlott, 
szerda van, április 8. AI
mos, maszatOl reggel, ne
künk városi lustálkodók
nak inkább még korahaj
nal. A csípős szél kiváltot
ta borzongás enyhe ide
gességgel pál'osul: lehet, 
hogy elkéstünk? Egyálta
lán: mikor ken kimenni 
egy hetipiacra. ha nem 
akar az ember lemaradni 
semmiről?! 

Soha nem felejtem el, hogyan 10-
csaltunk meg CiY aggastyánt, mond
ván: két forintért ezt is megtesszük. 
MeghajtOlla fejét, rötyögött, s lát
szott I'ujla: örömet szcre?tünk neki. 
Nyitotta a bugyellárlsát és egy-egy 
zöld tizest nyomott II markunkba. 

Hol van mindez? 
HOl vannak a pető[ls tCzesek? 
Sok év eltelt. Tovatűntek a szép 

ünnepek, azok, melyeken az árok
purt tüvében hanyatt feküdve néz
tem a suhanó bárányfelh6k közt 
le-töl szárnyaló madarakat ... 

es lassan klkoptam a húsvétolás
bÓl , j óllehet, mu már elmaradnak a 
húsvéti korbácsolások. u véget nem 
érő körmenetek és sajnos a kelle
mesebb hagyományok is, mint a 
komatál killdés, a cifra fonatos ka
lács. Nem tesz.em ki lébam emele
li lakásom ajtaján, iUert félek a 
részegektő l , llZ ital okozta mámor
tól. his? a magyar ember csak bor
ral tud ünnepelni, ha nem, hát pá
lInkával, rummal, vagy jugó ko
nyakkal; és mert sajnátom uz el
kótyavetyélt Időt. Régi szállóige, 
hogy az idő pénz, napjainkban 
mégis a legújkelett1bb ... 
Ké~ fizetés sem elég. P6tolja az 

ember szubadldejében, pIhenőnap
jain, amivel tudja. HarmadOl sző
lövet, prltamlnpapcH:A.val, I$:6IT1lves 
segédmunkával a mérnök. plusz 
ügyeletekkel az orvos ... 

t.:s mindemellett érzem, érezzük: 
sok szép lől eSünk el. Felnőttkori 
emlékek, húsvéti ünnepI történések 
nélkül maradunk, s talán észre sem 
vesszük, hogy továbbvivő\ aligha, 
Inkébb megszaklt6i, megtagadói le · 
szilnk egy sOkszézéves, kedves népi 
hagyománynak. 

Milyen kár! ... 

Robotka ls'ván 

• < --
Végigrohanunk a csar

nokon. Az ablakokba du
gott táblácskák 6 6rai ket· 
dést hirdetnek, az üzlet
helyiségek zöme mégis 
zárva. Az U alakú épület 
közepe táján, a bejárat tö
vében egy nénike árválko· 
dl k, a Piaci Árus eleven 
szobraként, aki bizakodva 
lesi időtlen Idők óta a 
Vevőt, nz Igazit ... 

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

vellen helyezkedés, pakOlá
szás, lolléSl:kodds. erdek
Hklő egyenlőre nincs. 
Igyunk talán, vagy harap
junk valamit. 

mint régen. Aháztájiból 
val6 "beállítatlan" tej, az 
igen. .. Ahogy kifej ték, 
hozta a kocsi, még langyos 
volt, amikor ideért; a vá
ros másik telébő l is eljöt
tek érte ... 

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

A Vörös Okt6ber Tsz 
tejbüféjében c1r6gató-tar
tóztató kemencemeleg. FI
nom a klCU, a bögre kaka6. 
J-Ia lházi Lajos né 18. éve 
reggelIzteti iitondos házIasz
szony módjára az össze
szúkült gyoml·ú pillcosokat. 
Akármennyire dicsérjilk, 
csak rázza a tejét, mond
ván: ez sem olyan már, 

Hét relé jár, özvegy 
Uorváth Benőné jegyke
zelö kelletlenill, gyanúsan 
méregetve válaszol kérdé
seink,·c, miközben gépies 
mozdulatokkal tépi le a 
szükséges színű és értékű 

(f"olylatb a 2. oldalon.) 
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A NYÁRI CSÚCSHA KÉSZü L A VíZMű 
Az ivóvíz 

Leányvállalatok 
ugyanolyan 

mindennapos 
Jételemünk, 

m in t a. levcgő. 
II'crmészetes, 

bogy van. A 
v illmű csak 
a kkor j ut 
CSllünkbe, ha 
ba j " an az eI
látással, vagy 
kényclmetlen-

Nyomáscsökkenés lesz, 
de vízhiány nem 

az állami gazdaságban 
I':gé~z~n el k~pesztö pletyk Ak,., h a llhattunk az e lmúlt h "'n a· 

pOkban a v;!.rOIl legnagyob b m ezöga"tdaSági üzc m é r 61. 1'.11 Iga"t 
e:u:kb6i? - k~rde7.tük Katon a 18tv;!.nt, II J(. 1~kunh,da8i AIIa m i 
Gazda~ág IgIl7./j:atóJi,. 

- Kétségtelenül igen je~ 
lentős szervezet-korszerű
sítést hajtottunk végre -

zeit tevékenységek domi· 
nálnak. 

ségct okoll a esőtőrés miatti úUelbontás, . 'edig, ma már 
egyrc kevescbb a jó ivóvíz és egyre többe kerül eljut
ta tása a logl'asztókhoz. Kiskunha lason és m ég helvcn 
ttJepülésen a Dél-Báes-Kiskun Megyei Vízmű Válla lat 
felada ta a 7.avarlalan vh:ellá tás. Errő l ké rdeztük Qia
bankó Gézát, a k iskunha lasi üzemmérnökség \'czetőjét : 

- A város elláUísáról 
háI"om vízmúlelepI"ől 14 
mély[urásu kút gondosko
d ik. A kulaktól a szivaty
tyuk 102 kilométer hosszú 
vezetékhál6zaton keresztül 
nyomják a vizet. A háló
zatra 6162 bekötés csalla
kozik. Ezen kivül 138 küz
kutunk is van. A rendszer
hez tartozik m~ egy 400 
köbméteres magastározó a 
Széchenyi úton és egy 1000 
köbméteres térszíni táro7.ó 
a III. számú telepen. 

- l\-lilyen a há lozat álla 
pota? 

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

- Hogyan ingadozik a 
váro! vizrogyas~tása és mi
lyen a termelókapacUások 
kihaszná ltsága? 

- A vizCogyasztást je
lentősen befOlyásolja az 
időjóI"ás. Az évszakos in
gadozások mellett a [0-
gyaszlásnak napi csúcsai is 
vannak, reggel 6-tóL 9-ig 
és délután 17~től 21 Óróig. 
A vízmüvek kapacitását a 
v{irhaló legnagyobb [0-
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 bővités nélkül 
követhesse az igények nö~ 

vekedését. A kiskunhalasi 
vízmű által jelenleg kiler
melhetö víz: 12 eze( 600 
köbméter naponta. Tavaly 
a kánikula egyes napjai
ban ezt a mennyiséget el 
is juttattuk a Cogyasztók
hoz. E:vente átlagosan 52-
53 százalékos a kapacitás
kihasználtság. 

- Hogyan készülnck fel 
az ide i nyárra? 

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

el kellett végezni a háló
zatmosatásokat és -[ertőt~ 
lenítésekeL Az üzemelteté. 
si utasításokban előírtuk, 
hogy a napi csúcsok között 
a magastfl rozót és a tér· 
színi tározót [el kell tölte· 
ni. A strandmedencék is 
csak éjs7.aka kaphatnak vi· 
zet. Optimálisan a "terme
lés·' 25-30 százalékának 
megfelelő nagyságú tároló 
kellene ahhoz, hogy az éj
szakai, csendesebb mű
szakban, a kutakat maxi
málisan kihasználva, v izet 
tartalékolhassunk a t{iro
Jókban. Jelenleg azonban 
csak II 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 
órán keresztül nyomás
csökkenés les"l.. 

A fejlesztésről a vállalat 
igazgatójával, Szalai Jó
zserfel beszélgetlUnk: 

Csúcsidősukban II 
vízmű már teljesitóké pes· 
sége hatá rá n van . l\liIyen 
tervek vannak a további 
vizigények kielégítésére? 

_ Örvendetesen nagy a 
városban az építkezések 
száma. Minden egyes új 
bekötés azonban tovább 
növeli a potpT'clális 1/f7 -

hiányt. A viztermelö ké· 
pesség és az ellátó rend-

A PIACON, 9-IG 
(Folytatás az I. oldalról.) 

bilétát, s nyujtja markát 
a helypénzért. 

_ Gyenge rorgalom lesz? 
- Semmi. Ez nem piac. 

se pénz, se áru, minden
ha! kevés van. 

- Mindenből? 
- Csak a lengyel a sok. 

Azokat kéne elzavarn!. 
Nézzék meg a kereskedő· 
inket, asátrasokat. Drágán 
bér lik a placcot és egész 
nap a kutya se néz felé
jUk. 

_ Mégis csak megél·heti 
nekik, ha kitartanak ... 

Következik a fekete, a 
Dunatáji 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
rí: Igazoljuk magunkat. 
Neki ugyan eszébe nem 
jutott volna, úgy küldték 
utánunk. Személyink lát
tán megnyugszik, s hogy 
vonásai enyhülnek, föllé
legzünk m i is: megúsz
tuk ... 

Vinkó Sándorné, a büfé 
vezetője mosolyog, ő tudja 
miért. Amúgy sok oka nem 
lehet a vidámságra, hisz' 
kuncsaftok csak elvétve 
zaklatják. Kávét, úgy lát· 
szik máshol is mérnek, 
egyébbel meg alig-alig 
szolgálhat. Tizenkét év 
alatt, feleli. megs1.okta, 
hogy késik II kenyér, n 
péksütemény. Minden ftI
dott nap kl kelJ nyitniuk, 
s még jó, hogy ketten van-

nak, elszórakoztat ják 
mást. 

egy· 

Egy mázsát tessék 
fölirni - szól a felhozatalt 
összegző asszonynak az 
ülléSi Kondász Gyula. Vé
letlenül elegyedünk be
szélgetésbe: elkapta [él
hangos megjegyzésünket, 
mcllyel hűtőházinak vél
tük almá it. Tiltakozik. Sa~ 
ját termés és kamrában 
tartja, gondosan megvá
lasztoH hőmérsékleten, pá
rAs levegőben. Az ered
mény - tulzás nélkül le
nyűgöző. A ládákban sorjá
zó gyümölcsöt akárha most 
szedl.ék volna le a fáról, 
bőre fényes, feszes, a leve 
majd' kicsordul. Az :'ira is 
elfogadható. Igaza van a 
gazdának, nem é rdemes 
vállalni a pesti. vagy még 
távolabbi fuvar tortúrált. 

A keritésbe épülve két 
maszek sütögeti, első pH· 
lantásra: békésen, pecse
nyéjét. Korgó gyomrú ven
dégben szinte soha nincs 
hiány. Melyiket választa
nánk, ha úgy alakulna? 
Az árjegY7kk, sajnos, nem 
segit: mindketten ugyan
annyiért mérik a finomsá
gokat. Megtudjuk: egyikük 
csak piacnapokon árul, 
egyébként vásározik, a 
másiknak ez a telephelye. 
Nem panaszkodhatnak, ál
landó vev6körük van, s re
mek helyük. A strand és 
a kórház relé menet egy
aránt útba esnek. Nem 
csak a látogatók Cogyas1.ta_ 
nak, de az éhgyomorral 
vél·vételre berendelt páci-

ensek is itt laknak jól a 
kórházi viszontagságok 
után, 

E:s a két "szomszédvár·' 
mégsem akar meglérni 
egymás mellett. A hajdan
volt két jóbarát n incs 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 [elénk, 
karján üres szatyorral Di · 
csó Imréné, - Semmi sem 
akai· .,menni". Persze ko
ratavasszal ilyen. No, meg 
a fizetés is fogyóban, a 
nyugdíjasok pedig amúgy 
is szúken vásárolnak. E:n 
megjelenek itt minden hé· 
ten. Az öreg már csak ki
vAncsi Cajta. Nem vesz 
semmit, de hogy ne unat
kozzon, jártatja a lábát -
és a száját. úgy nézem: 
csak jön-megy, téblábol a 
nép. Nagy a drágaság, 
minden leljebb ugrott. Egy 
darab Cokhagymáért tíz ro· 
rintot kérnek ... 

Tóth Anta lné előtt négy 
kis rakás jácint _ külön· 
kUlön az I, a 2, a 3 és a 
4 torintosok -, némi örök
zöld és pár tojás. Tóth An
talné 72 éves, szűkszavú 
fáradt és vigasztalhatatla
nUl szomorú. T izenkét év
vel ezelőtt hagyta el a 
férje, 48 éves fiát, aki 
rokkantnyugdíjas, öt éve 
ágytálazza. A fiú 2900 lo· 
I"intos nyugdíjából és a ta
nács szociális segélyéhal 

hangzott a válasz. - A 
szer [ejlesztése, bövítése közös vagyon megosztásá
alapvet.6en a városi tanács \'al január l·től két leány
feladata. A ll l. számú viz- vállalatot hoztunk Iéire. 
műtelepen megkezdődik Hogy mi késztetett ben~ 
egy új kút fú rása, a7.onban nünket a szervezet meg
ez mát' csak az 1988-as osztására ? Közismert, hogy 
gondokat enyhítheti. Való· az adottságaink révén gaz
s7.Ínűleg jövőre ugyanitt dálkodásunkat meghatáro
elkezdődhet egy 1000 köb· zó szőló·bor vertikum or
méteres térszíni tározó szágosan is komoly gon· 
építése. A telep fejlesztése dokkal kÜ"l.d. Egy ember· 
további 2 kút meg[úráSá- 1 öltő óta nem volt egymás 
val és egy harmadik 1000 · után három ilyen kemény 
köbméteres tározó építésé· tél, ami sajnos alaposan 
vel [ejezódik be. Ezek _ visszavetette a korszerű 
pénz hiányában még nagyüzemi szölőtermesz-
csak tervek. tésI. Ez·rel együtt jár a 

- Sok panasz van II víz szeszes italok értékesítése
minóségére, a maga..<; vas- nél a hagyomitnyos KGST
tarta lomra. piac beszűkűlése, am i a 

- Az ivóvíz vastartalma kisebb hozamok ellenére is 
az egészségre nem káros. belföldi túlkínálatot okoz. 
A Ill. számú vízműtelepen Az elmondottak következ
jelenleg mát" dolgozik H tében nyereségünk tavaly 
vastalanítÓ. A viz minősé- a megszokottnál jóval sze
ge érezhetően csak akkor rényebb volt. 
javul, ha majd valamennyi A váIlalatl tanács hozzá
kutunk vize ilyen szürőkön járulásával meghozott dön. 
kel·esztül jut a hálózatba. tés értelmében szinte min
A II-es telepen a tartályok den. a szőlő-bot· vertikum. 
már készen vannak, tól jól elkülöníthető tevé
technológia azonban még kenységet leválasztottunk 
nincs. Várhatóan 1990 után az anyavállalatról. tgy a 
már az összes ívóvizünk Halasi Farmer Mezőgazda· 
jó minőségű, vas- és man· sági Leányvállalat 11 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 
fejlesztésé re. f:s akkor székhelyú Borászati Mel
még egyéb közművekról léktermék-reldolgozó Le-
nem ls beszéltünk.. . ányvállala t vegyes profil-

Nagy Artlátl jában pedig a nevében jel-

o Tóth 
Antalné 
illatos 
jácInt_ 

jaiva l " . 

(havi 1100 [orint) élnek. 
f:s persze abból. ami a ház 
körüli kis kel·tből össze
jön. Tóth Anlalnénak nincs 
kedve velünk - és mással 
'em diskurálnL neki 
árulni kell, pénzt keU ke
l·esni, egy keveset legalább, 
aztán rohanni haza, eUátni 
egy magatehetetlen, beteg 
embert. 

_ Ot forin~ a paprika 
és a paradicsom - kínálja 
a palántákat KIs pá l Géza 
Rúz!iáról. Akad, aki halot 
kér érte. f:n minél előbb 
végezni szeretnék. Ha el
viszik az összeset, négyért 
a maguké. 

Kidertil még: otthon a 
család 30 négyzetméternyi 
lólia alatt mintegy tízezet' 
palántát nevel. Ennek a 
szezonja eltarthat a hónap 
végéig. ÁUandó árus he
lye van a halasi piacon és 
ez jobb, mint a szeged i. 

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

- teszi hoz7.á rögtön -
ilyenkor sokkalta gazda
gabb szokott lenni. Az idei 
időjárás miatt a felhozatal 
igy is a csodával határos. 
Bőségesen kínálnak ubor
kát. retket, pal'adicsomot, 
paprikát, csak éppen 
magasak az ámk. Hiába, 
rengeteget kelIett [úteni a 
primőrre. A paradicsom 
200 Corint, tavaly ápt"ilis 
elején 150 volt, a saláta 
10-12, az uborka 80, nem 
klbirhatalan. A 3 dekás 
zöldpaprika legfelső ára: 
12 forint. 

Kilenc óra. Amennyire 
fel tudjuk mérni: most te
tőzik a nyüzsgés. EIgyö
nyörködünk még a ~zank.i 
)'á l Ferenené egyhetes, 
üdesárga kislibáiban, kis
kacsáiban és csibéiben, 
bUcsu"l.óul pedig három szál 
jácíntot kérünk Tóth An
talnétól. Négyet akar adni 
12-ért. egyet visszateszünk. 
Illata a kocsiban hazáig 
kísél·. s még napokig a ha
lasi piacra emlékeztet. 

(kormOS'-kutasi) 

Az álszervezéstől azt 
várjuk, hogy az eddig oly
kor talán nem kellő rangot 
és lehetőséget kaPOtt "kis 
ágazatok" élnek a teljes 
öná!lóság adta előnyökkel 
és eredményességüket köz. 
"ellen ül mérve jobban ki
aknázzák tartalékaikat. 
Annál is inkább, hiszen a 
kisebb, s igy áttekinthe
több szervezet lehetövé te· 
szi az eddiginél gyoI"sabb 
reagálást a változo külső 
könilményekl"e. A vállalati 
döntések kevesebb közve
títéssel, egyenesebb úton 
jutnak el a végrehajtók
hOZ. 

A tisztább profilú leány~ 
vállalatoknál ugyanakkor 
minden szinten jelentösen 
javulhat az egyéni é rde· 
keltség, ami nálunk ma az 
előrelépés egyik legfont.
subb záloga. Nem utolsó 
sorban a szervezeti kors7.e
rűsítes a kerlészctet, a bo
t·ászatot és a szolgáitatO 
kel·ületet át10gó, az állami 
gazdaság termelési értéké
nek csaknem 70 százalékát 
adó anyavállalatot is a r ra 
ösztönzi, hogy hatékonyab
ban bánjon az eszközökkel 
és a munkaerőveL 

Hangsúlyoznom kell, 
hogy az új szervezet nem 
jelenti a Kiskunhalasi Al· 
Iam i Gazdaság [elbomlását, 
szétdal"abolását. Kétségte
len, hogy a leányvállalat 
"gy cége-n belül a legna
gyobb bnállósággal rendel· 
kező egység - saját irá
nyítással, vállalati jogosit
ványokkal, saját mérleggel, 
mégis a gazdaság szerves 
része marad és természe
tesen ezernyi szállal kötő
dik az anyavállalathoz -
mondotta Katona István. 

E:s hogyan látják a 
jövőt a leányvállalatok 
igazgatói? 

Ferenezi Imre (Halasi 
Farmel·) : 

- A hatékonyság növe
lése érdekében a kerUlete
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 készlet ben
nünket. 

Szántóföldön az árunö
vények részarányát kíván
juk növelni. Nagyobb lesz 
a napraforgó \etésterülete, 
ismét megjelenik az olaj
retek, sőt a dinnye is. A 
sertés tartás évek óta jöve· 
delmezö, [ó célunk: ennek 
meg tartása. ami a háztáHk 
jobb kiszolgálásával érhető 
el. Mindenképpen nyeI"esé
ges gazdálkodást várunk, 
amiben fontos szerep jut 
majd erdészetünknek is. 

Bar á ti 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 él'
dekében új termék kel ls 
próbálkozunk, reméljUk si
kerrel. A korábbinál szo· 
rosabb kapcsolatot alak;~ 
tunk ki a gyógyszer· 6s 
kozmetikai iparral. Fehér
je üzemünktöl is jó telje
sítményt remélünk 1987· 
ben. 

Kovács Imre 
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PIHENNEK, SZÓRAKOZNAK, EBÉDELNEK 

Klub nyugdíjasoknak 
i\1indöss1.e négy s1.oba. Mint egy nepesebb családnak. 

Bár annál többen tölllk itt idejü ket, mégsem tekint
hető szűknek a hely. l\ll ndenkl kényelmes, nyugodt 
körülm ények közölt plh ~nhet, szórakozhat. S ha az 
előbbi hasonla t"ál maradunk, a hangulat valóban csa
ládias. A nemrégiben átadott nyugdiJas k.lubba Játogat
tunk el, a Sziiidy utcá ban, 

NegyvenvIl lahányan jönnek el ide naponta. Egy csa 
ládi hibal a la kítottak át számukra: társalgó, ebédlö, 
té rti és nő i pih enő kalloH benne he lyet. Reggel nyolc
kor nyitna k - iU va ll II gondozó kÖZIHmt is - és dé l
ulán négykor zárnak. A vezeto, Ca7.s6 Béláné mondla : 

A Ulgsági díj 150 fo
rint, az étke:r.ésért kUlön 
kell nzetnl. Van aki 66, 
van aki 301 forintot térit 
az ebédért, de n 2490 fo
rintos nyugdíj alattiak 
semmit. Gyakol'iak llt 3 
kulturális rendezvények, II 

TIT-eIÖ8dások, il veUlésck 
és minden csütörtökön ~r· 
vosi vizsgálatan vehetnek 
tésd uz idős emberek. 

A legidősebb "vendég" a 
85 éves l\1áriás András, a 
legriatolabb Váradi József, 
55 éves. l U tudnak mosni, 
vasalni, fürödni, mondják. 
NévnapOt, születésnaPOt 
Kozösen ünnepelnek. Me
hetnek mo.dba, színházba 
és klrándulni is. Jól érzik 
magukat. Aki pedig meg
betegszik, lakilsfu'a viszik 
az ebédet és rcndszeresen 
látoJ:atják. 

o Dalra: lIon 'jJh Szép Benő és felesége. 

Mi mással tölthetik 
meg napjaikat? 

- Olvasással. tévéné:r.és
sel, rádió- és lemez hallga
lássa I. 

_ Kik Járhatnak ide? 
- Elsösorhan a magá

nyosok, akik társaságra, 
progl'amokru vá!ynnk. De 
vannak ill házas jl:'II'ok IS. 
Az biztos: már most szűk 
a klub, sokan érdek lód nek 
még, 

Sok vállalat, szövetkezet, 
intézmény S7.ocialista bri
gádja nyujt segítséget, föleg 
munkdval. ilietVe annak 
cllenértékével. 

- Két gyerekem volt, a 
fiam két éve halt meg -
haJlottam Mflriás Bandi 
b:'lcsilól. - Négy unokán, 
és ugyanennYi déciunokflm 
ls van, Járok hozzájuk. de 
Ok sem érnek rá mindig. A 

tál"Saság meg hiányzik, 
egyedül nem jó. A felesé
gem hat évvel ezelOtt ha
gyott ilt. Hál' istennek, az 
egészségemmel nincs baj. 
Ide szrvesen Járok. Tiz 
óm körUI bejövök, kártyá-
100m. mcgebédelek, bes:r.él
getek és kora délután ha
zamegyek. 

Egy aszt. ... lnál özvegy 
G usztos Sá.nd orné, Albert 
J ózsefné, Janovlcs Jáno!l 
és felesége (ők is tul II 
nyolcv:mon), Tusl Ol'Org"y , 

A KEDÉLYBORZOLÓ PUMA' 
,.I rigylern a SzerzOt, 

mégpedig azt, aki találko
zott a pumával, Csodálatos 
élmény lehetett korn reJ
gel egy pumával csevegnl 
az erdőben ... 

Miért gondolom a kora 
reggelt?! Csakis ebben a 
napszakban történhetett a 
találkozás, hisz hn a clkk 
ír6jn a reggeli órákban 
nem az erdőben bóklászik, 
akkor bizonyóra otthon 
hallgatja a rádiót. Abból 
pedig megtudhatta volnn. 
hogy kár a pumót a va
dászokkal együtt emle"et· 
ni, A reggeli hírekben 
ugyanis egy neves jogász 
közölte a tényl, miszel'int 
a vadászok a pumAt nem 
löhellk le. Ez bizony ren
delet, méghozzá szinte tör
vényerejű, amin lehet vi
tatkozni, hogy jó vagy 
rossz, cSl)k nem érdemes 
mert allől a puma még vi
dáman éli világát. 

Szóval, ~leg lett volna 
bekapcsolnia a rádiót 
Imelyból n tranzisztoros 
lípus még a Szarkás-Oe
beákl erdOben ls hallgat
ható, és ontja az Informá
ciót, ugyanis villany sem 
kell hozzál, s máris tudo
mására jutott volna, hogy 
a szegény vadász nem te
het semmit. 

Hiába találkozna akár a 
legjobb, legfejlettebb pu
mával is, a "d urranó bol"'
jával nem oU és akkO!· 
durrant, amikO!' akar, és 
nem arl'a, amire kedve 
szoUyan, hanem csak Ilmi~ 
re engedélye van. 

AprOpÓl A "óurranó 
bot" kifejezés azt azért bi
zonyítja, hogy a T, Szer
ZŐ, mielOtt leült volna mo.
vét megirni, előzetesen tf.
\ékoz6dott a vadászatról, 
legalább is annyit. hogy a 
VUK cimű mesefIlmet 

meiCnézte, és már ez ls 
valamI. 

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

l. A T, Szerző, ha már 
ilyen Jó harátságba keve
redett a pumával, akkor 
számíthat rá. hogy az visz· 
szaadja a virJtet. Namár
most! Ez esetben próbál
Ja megtanítani apumát 
gépírnI. Ha ez sikerül, ak
kor II puma attól kezd"e 
ontani fogja az ilyen jel· 
legű ripal'tokat és békében 
hagyja n birkákat, mel1, 
szerintem, ami a gépen és 
a papiron kívűl ehhez 
szükséges, annyi a pumá
nak ls van. Arra azért vi
gyázni kell, hogy senki ne 
nézzen rá, mint borju az 
ujkllpura, mert a bol'jU 
idegesiti, ezt már többször 
bizonyitotta, 

Igen Tisztelt Vadász Or! 

2. Ha a puma nem jön 
be, akkor sincs baj, mert 
a cikk szerzője még elme
bet a Szarkás-Debeáki er
dőbe, hisz 6 tudja, hol ta
lálható. Itt két esel lehet: 

2a. Nincs ott a puma, 
Akkor Uljön le és várjon. 
Esetleg vágjon egy botol, 
még ha nem ls lesz dur
ranó. mégis IIZ övé. C!ak 
vigyázzon, mert nemhogy 
az O botja, de még a ka
;:mnyél ls elsülhet .. ,! 

2j b. Olt lesz a puma, Ez 
esetben közölje vele, hogy 
'-Iossr.abb interNt akar k{o
szltenl, hasonló sUlusblln. 
Szerintem a puma Inkábl
öngyilkos lesz! Ha viszont 
a puma mégsem ukasztllnD 
fel magát, nkkor el6 kell 
venni a szóban forgó új
ságcikket és megetetnl a 
pumával. Ha le birja 
nyejni, szerintem el la 
pusztUl tőle." 

Dr. Zsubori Zoltán 
vadász 

Oszintén köszönöm levelét, hiszen nem mindig ada

tik meg, hogy a megjelent cikkre válaS7. érkezik a 

s~erzOnek, On viszont szinte csip6ből tüzelt, önérzet

lel és iróniával töltött lövedékéve\, bár megértem A 

pumára nem tüzelhet. jól jön egy kis pótcselekvés 

Most elárulom: az Ön nevét js láttam II pumn listáján 

~ már saJnálom is, hogy nem értesítettem erről. Ha 

megmarná Ont, meg nzt hihetné, én uszltoltam Önrl:. 

Vnlóban megbeszéltem egy második találkozót is vele s 

uizonyára el is jön, ha a vad6rt sikerül elkerUlnie, 

(mer t ul1:yebHr ó azért lelőheli), A7. elágazásnfll tnlál
Kuzunk majd. Természetesen csak akkor, ha nem be

les;:edett meg a cikkemtől. Bár tulsagosan nem féltem, 
nekI. föltehetően. van humorér·zéke", 

Kispe ler Imre 

• A :r. ell6 IJÚmban nle,jelenl humorOI kl!l {Minal nem kldn
Iunk ~1«I4dnl ~ Indui.tokat k .... rnl. A fenI! ,, :r.ó,",l~u l • 
puma-On'e! lezártna k leklmJOk. lecfe ijebb • n.,yv.d el eJt~
.~t61 netelnink mfC buzAmolni _ d e minil e l6 bb , _ A nerk. 

Török Imre és Szép l\lik
lós ült, Kártyáztak. Nem 
messze tólük egy házaspár: 
Ilorváth Szép Benő és fe
lesége. Pontosan fél évszá
zada vannak együtt. 3700 
forintból élnek. a papa 
kissé beteg{'S, Wdő- és 
szivasztmás, Alig bir járni, 
de jön, mert jól érzi ma
gát. Amíg pihenget, n ma
ma a konyhában segít. 

Hát így élnek itt n ha
lasi öregek,., 

(temesI) 

MU'YAIfI:'/.)' f OU ,l l1'fA 

Kezdetnek 
nem rossz 
A U li munkahelyi olim, 

pili el6s~tlf' tendute mel' 
• K ISZ vitosl b1101UiCa, 
• \·'roll naknervnell bl· 
~ltdC ts a " 'I'0Il1 lanACI 
tfjus'ct h IfXlMOn"In., 
OJdondcAt ali': ad.... hocy 
neC)' .po,,",,&, - antaJl!e
nlu, .. kk, leke, IQllaslab
da - illl:telltetl uedmtnye 
'''.pJAn • l eceredm~nye
~ebb Q%em, inthminy egy 
eyre elnyerte az e '*In 
alapllQU ,·'ndonetlege!. 

A ",ertlen yt kUrók lútek
,·éKI dleR rl , hQ &,y a nők 
thz~re is mell"hlrdeUik 
pllnd a n~JY sp<;>f'Ullit ban a 
velélkcd(i!. Mint u IÓI.C ki
derÜlt : az illlzultett pont. 
\·ersen y t az II clapat nyer 
le - dc a dQoog61 hCll'e
~hek I. llzoknak JutOllak 
_, .. k ik a leKlnk'bb mQz
g6~ll.II n i tudl'k a nőket. S 
mig ery erdekeueg' II 
n iCY h ónllpon " larló 
\'enen YIQrQZRw n n mun· 
k.he ly Clapalai vettek 
únl. 

A ,·ill"etl'.dm~ny, 

ASZTA.LI·I" ENISZ 

Nők : •• pap Iri parl v'lIalat, 
z. ",Arusi tanIliCI, ). TEX
COOP, f"ét-tlak: I. kórház, 
2. peda,órusok, 3, \"TOII 
lan'CII, 3. 'f~n. 

SAKK 
N6k: I. v'roal laP'CS. '1 
kórhu, l. uttOr6hi.z. f'~r
fiak: I. 'Uaml gazdas'g. I. 
talpron l~övelke~l'.t, 3. "',
rosi lanllcs. 

TEK.: 
Nllk: I. Ganz-MAVAG, 2, 
lnaml lIazdu4g. 3. ralparl 
a:r.övetke;:el. Fertlak: I. 
Gllnz-MAVAG. 2, városi 
lan4<:1. 

TOI. L ,\ SLAlJ OA 

Nllk: I. f/llparl s7,övetkezet, 
2, 'TEXCOOP. 3. k6r"'z. 
.·ér t hlk: 1. kórh'z. 2. 
KIOSZ mo~gássérOlt Inté· 
lel, 3, Ikllrus, 

OSSZIlSITt:n- PONT · 
V E RSENV : I. "'rosi LD
nACI (53 ponttal), 2. kór
hllr. (40 Pl'n l), 3. Ganr._ 
MA VAG (311 ponl). 4. ta
Ipati BlOV"lk"let (III Pl'ml. 
B. '11ami gazdas.tg (Il 
Q(lnl). 8. pedagóglllOk csa· 
pala (1$ ponl). 

Ar,'a)' !lUhily 

3. OLDAL 

Felhős az égbolt 
csillagdánk felett 

Ogy indult a beszélge
tés, hogy Ba logh Is tván 
csillagászrÓI írok, nZlán n 
végén már tudtam, nem 
róla, érte kell szólnom, 

Néhány éve a tömeg
kommunikácló b gesen 
lárja elénk II villanysze
I·előből lett csillngász éle
tét, munkásságát. Azótn 
mindannyiunk BaloghpIs
tája országos - ~öt: nem
zetközi hírnévre tett 
szert. 

Gondoltam, a Gózon Ist
ván Művelődési Központ.
ban, ahol csillagász stá
tUszl kapott, előtanulmány
ként megnézem videón n 
róla készült és A hét mű
soráhan sugárzott l'ipOrtot. 
Már nincs meg, letörölték: 
valami "fontosabb"(?!) 
anyag felvételéhez kellett 
éppen nl. a kazetta. 

A proCesszionista műsze
rekkel felszereit halaSI ob
szervatóriumot eZI·ek kere
sik fel evente hnzánk és 
EUI·ópa minden részéből. 

Az alaUn levő, egYllzobás 
Inkáshan tanácselnökUnk 
megérló segédletével való
s7.inűleg termeszettudomá
nyi sludió létesül, szolgái
va II felnövekvő nemzedék 
term~szettudományos is
mereteinek gyarapítását. 
Csillagászunk ped ig járja 
a7. iskolákat, a környező 
településeket, hogy Izgal
mas és rejtélyes szakmájá
v31 megismertesse a di
ákokat. Ogy néz kl tehát, 
minden a legnagyobb 
rendben a halasi Csillagda 
körül. ts mégsem, sajnos. 

AholO' csillapUl a tévé, 
a rádió és a ~jtó kíváncsi
sága. mintha némelyeknek 
kezdene kellemetlenné vál
ni ez a esillagda, Van 
hozzáérlO gazdája, csak 
eppen a mecénás hiányzik: 
a művelődési központ ugy 
tűnik, legszívesebben meg
s7.abadulna tőle. Nincs 
pénz a "mOködtetésére·', 
az nlapvető műszerek szá
mának növelésére, Illetve 
a már ott lev6k knrban
tartásárn. A télen szétfa
gyott barométer példóul 
használhatatlan, s Balogh 
István esténként az ob-

szervatóriumban zseblám
pánál ligyeli karóráján 3. 

pontos időt, mert nem 
lutja egy 800 forintos faU~ 
órára, .. 

A közismerten nyugodt 
természetű csillagász te
kmtete akkor borul el iga
zán, amikor a közelmult
bell Kréta-szigeti HALLEY 
expedrelóról kérdeztem. 
Szakmai meghivóval <. 
7.sebében n k ilencezer fo
rintos részvételi d íjért há
zalt, ám támogatást sehol 
sem kapott, Talán érthető. 
milyen alkalmat sUllasz
tott(unk) el, ha hozzáte
szem: ilyen programon 
részt venní egy emberöltő 
alatt csupán egyszer van 
lehetőség. A nagy patrónus 
dr. Kulln CyörgY profesz
szor. aki mindig is féltő 
gonddn! viseltetett a hala
li csillagvizsgáló es an
nak nagyreményű kezelOje 
h·ént, is szomoruan kons
tatálja a gondfelhOk tor
nyosulását, 

Balogh István már ed
dig is hírnevet szer1.et t 
Kiskunhalasnak, amiről 

egyebek között tanwkodik 
a "Tudományért" kitünte
tés is, ezt tavaly az or
szágban csupán ketten ve
helték át. A tudományért, 
valamennyiünk szellemi 
épüléséér t dolgozik. Kár 
lenne rigyelmét, energiá
ját a7. obszervatórium ho
vIItartozására, fenntartásá
ra, m indennapI apró gon
dok megoldására fecséreini. 

A patronólások, adako
zások és téglajegyek soka
ságában olykor ~\Celed.ke
zünk meilévő ért.ékelnkr6~ 
alapvető érdekeinkr61. Ba
logh István az általa épl
tett csillagdában akar te
vékenykedni és utódot ne
velni Európában egyedül
álIt alkotásához, EI kelle
ne dönteni: mennyire fon
tOl ez nekünk, mell iiY 
utÓlar. tulságosan színes
nek tűnik a körülötte 
nemreg fölvert por, mint
ha nem is a városból, ha
nem a tejUtról sugározta 
volna adását a televízió", 

Posztobányl László 

Időszerii növényvédelem 
A hosszu, szigorú tél el

lenél'e a gyümölcsösökben 
~ szőlőkben n betegségek 
és a kártevők áttelelő 
alakjai nem pusztulUlk el, 
tömeges fel1épésü1·.re szá.
milhatunk. Ezért utt, ahol 
a kora lavaszi. ugynevezelt 
lemosó permetelk'it még 
nem végeztük el. haladék
talanul hajtsuk végre azL 
Ez alapvet6en meghatároz-
43 és me~alapozza egész 
évi növényvédeimi mun
kánk eredményességét. A 
Novenda. a Neopol. a B6-
riumpOliszuUid és a Nevi
kén alkalmnzható e célra , 

Rügypattanáskor, illetve 
azt követ6en n gyümölcsö
sökben lisztharmat ellen a 
kollid kén tartalmu szere
ken tulmen6en a Karatha
ne FN-51 és LC, az Afu
gán, a Chinoin Fundnzol, R 
Rubigán, fl Saprol, a Nim
ród clmkéjű kés7.ltménye
ket használjuk. Az egyéb 
betegségek ellen ajánlott 
készitmények: a Zineb, az 
Antracol, a Dithane M-45, 
a Polyram Combl, és az 
Orthocid. A rovnrkártev6k 
Bl-58, Sinol'atox. MetaUon, 
Sumithlon. Nexion, San
don, UnUosz és Anthlo 
néven ismert s:r.e rekkel 
tarthatók lávol. A levél
t.t:tvek ellen a Pirimor a 
legjobb 

A betegségek és a kár
tevők írtására alkalmazott 
szereket egymással kever
ve, egymenetben juttasuk 
kl II megvédendö felületre. 
Külön-külön készItsünk az 
egyes szerekből elöször 
törlSOldatot és azután ke
verjük azokat össze. 

1\ szőlőrügyek boncola
sa alkalmával tömeges le
vélatka népesség jelenlétét 
állapítoltuk meg. Ezért 
nllgy kártételre kell szá
mftani. Most Időszerü a 
szOlőlŐkék lemosó perme
tezése, A Novenda nem
csak az atkákat pusztitja 
el. de a szőlőilonca her
nyói, a gyapjas pajzstetű 
lárvái és a kendermagbo
gár ellen is hatásos. 

A szőló fakadása után, 
az úgynevezett 2-3 leve
les állapotban a Mitac, a 
81-58 és a Sinoratox el
nevezésű szerek valamelyi
két alkalmazzuk. Felhasz
nálásuk előtt gondosan ol· 
vllSsuk el a csomagolóbur
kolaton feltüntetett tudnI
valókat, 

Saját mugunk, embertár
saink és környezeiünk 
megvédése érdekében az 
előírt munkaegés:r.ségügyl 
óvórendsr.abályokat mara
déktalanUl tartsuk be. 

Sziics JÓ'l.8ef 



" 
H Á TSÓ OLDAL " 

Nyári tábor a strandon 
A nyári vakáció nagy 

része 50k gyermek számá
ra a céltalan lódörgést, 

magárahagyatottsAgot, 
unalmat jelenti. A szabad
Idő lelUgyelet melletU. mé
gis kötetlen, egészséges cs 
hasznOs eltöltésére nyújt 
lehetőséget a kiskunhalasi 
strnJldWrdÓ. 

A tervek szed nt jUnius 
U-től augUSztus 28-Ig ál
talános iskolások részére 
pedagógusok vezette tábort 
kCvAn szervezni a vizmíi 
vállalat Egy-egy turnus 
hétfőtől-péntekig tartana. 
A pedagógusok reggel 7-

tól II óráig vigyáznak a 
gyerekekre. Napközben le
hel strandolni, \isznl, fo
cizni. teniszezni, pingpon
goznl. A vízmű klubban 
olvasásra, televiziózásra, 
rexel'ksre, videóu1sra, 
nyelvtanulásra is van le
hetőség. Esetleg - a peda
gógusok vállalkozókedvé
tól függ5en - képzómuvé_ 
szeli vagy néptánc (oglal· 
kozásokra is sor kerülhet. 
A kicsik a játszótéren és 
köOl:ös Játékokka! tölthetik 
cl az IdőL A tábor részt
veVŐI a vizmű üzemi ét
kezdéjében ebédelnének, 

délután 4 órakor pedig 
uzsonnát kapnának. 

Egy turnusba 30-40 di
ákot várnak, három peda
gógus mellé. A részvételi 
dlj - aOl: eJlátással együtt 
- öt napra 500 forint. A 
napközlt csak kellő érdek
l6ctés mellett szervezik 
meg. Kérik a szülőket, 
ho~y előzetes igényfelmé
rés céljából, minden köte
lezettség nélkül, jelent
kezzenek a [ürfl6 pénztá· 
ránál. ha előreláthatólag 
Igénybe szeretnék venni 
ezt az új szolgáltatAst. 

N. A. 
KJÁLLí l'ÁS A KÓlU-/ÁZBAN 

o A Semmelweis Kórház vezetöi sokat tesznek azért, 
hogy közelebb hozdk a mal ku ltúrát dOlgozóikhoz. 
Több képzőmüvészeti ki~illítást és eJöadást rendeztek az 

- Szépül a "k is Bosnylik"_ 
A Park áruházzal szemben 
lévó, a köznyelvben kis 
Bosnyáknak becézett pia
con elhelyezték az árusok 
betonasztalait. Megszunt 
hát a "batyus" vAsár, az 
arra járók végre normális 
körülmények között Jut
hatnak hozzá a felkinált 
pOrlékákhoz. 

8A II AT SAGVONATTAI. 
/lIOSZKvA n A. A Klskunhala..
ról november 5·~n indulo\- ba
r 'U"rVOnat ~n""~'lIi nove m 
ber 1-~n a ren·e ll ór'kban ~r
ke~nek /lIOukdba, a ho l kfl 
napot tiUlenek. S:r.erepel a 
l.rulI'r a mban rirtl5nh~.. ko
UUrÚÚlI, vatamint a n~Pla1l.
daPCI kl"UII;. mertekiniI .... 
P.j!l:r..aka ul81nak Lenlnlr ' dba . 
.hol u«yancsak k t!t n a plc 
Id<"l:r.nek . A virosn~:r.t!s m ellett 
bar'll ta"lko~óra, drkunl 
vaJY nlnhbl el<"ladb,a .. hl
vata lollak". 

Pácban r------------------------, in tézm4:nyben az elmúlt időszakban. Legutóbb Elgel 
Is tvá n és Tassy Klára festómtivészck kepei\'e l ismcr
kedheHek meg az orvosok, ;IZ ájlolónók, no és perS'I:e 

A:r. Ula~, a ""'011 p,"lbl-
20 ttdg t.6.mo,t:al.6.sAval Dll. 
IIlUHZ kl~kunh"Ja~ 1 IrodAJa 
ul!rve~.J, ahol rt!sz)e lcH relvl 
"Jo~lt,bl IIdn"k <!s jelentk.,
'.I$ t b eHoradnpk mf&". ~'Z érdeklődő betegck is. 

K . I . 
Végre kellemes nap

sUtés, enyhe szellő, Ide
ális horgásdd6. Az is
kolában most kaptuk 
meg a tavaSZi szünetet, 
amit Igencsak vártunk 
és már meg is érdemeI
tük. Nosza, gyerünk pe
cázn!! Bot, csall, kis
szék, kisvödör, kerék
pár - minden rendben. 
Néhány giliszta az 
üvegbe és már mehe
tünk is apuval k i, Sós· 
tóra. 

KULTURÁLIS KÍNÁLAT 

Gyan\isan csendes a 
környék. Autó sehol, sOt 
hortubz se, látótAvon 
belül. Csak egy figyel· 
meztt'tó tábla, rajta a 
szijve,: ,.HalteJepltés, 
április 5-12-lg tilOS a 
horgászás 1" 

o - Jé. lU esak a sátrak 
rek! (Varga Is tván raj'ta) 

Kedves bácsik, miért 
pont' a tavaszi s:z.ünet 
alatt - s nem előtte 

vagy utána kell ezt 
csinálni? 

H. R. 
kJsdlák 

- UTCANEVEKET 
KERESNEK. Újabb 
130-150 családlházas 
telek kialakítását 
kezdték meg a Brin_ 
ku!! 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 'il bányászall Válla lat ve
zérigB'l.gatója úgy döntő tt, hogy azt a dolgozói, 
a k i a munkahelyen S'l.cs7.esltalt fogyasd, azon· 
nall ha tá llyal el kell bocsájiani. A Kt' V kiskun. 
dgl üzemének 1200 rós kolJekt íváJában le~ ál 
az a lkohOlizálás a legsúlyosabb fegyelmi bun~ 
tetéti l vonja m aga után. 

o A 
gér? 

váHodak. a'l. u takra rálsme~ 

jó biszl rónak nem kell cé· 
(Somos LáSZló re lve!ele) 

VA K I. ' · A VILMSZI N U AZ 
AprJtl. 2O·'n t, 6, a orakor; 

Az el"euelt~ frillYláda lonw
&"tól (amerikai). 

II-n·~n t és 7 órakor: Ke-
lIyelJcn román<: (k~tn!~te9 
novJct). 

U-rtl-An t órakor ; 101 klll
ku tya (amerikIll raj:r.lJlm) . (I 
.;. • órakor: A cápa (ameriKai). 
11-~n t ••.• óraKor: Hajnali 

h.6.ztetők (ma&yar). 
za-in t, • /!ol • órakor: VI

ry'tat életv""'zlly! (szovjet). 
tI' lől m.6.Ju. t-il' t.' b. óra· 

kor: Bec~ navak (amerikai). 
GOZOS ISTVA.."'i" 

/lIOVI:!LODP.S I KOZPO...." 
AprIlI. lI-.6.n 15 órakor: J' t

uómtlhely. ISmerkedjlInk mcs 
a hUlvlU nfpszoktlsokkat. Ve
zell: Utódl /llirla éli Cllpkó 
Adrienn. 16 órakor: masányo
fIOk klubja. Nfvnapok mea
Ilnnepléle, >:ene. lánc. tA""al
J'tékOk. 

n·t! n 18 órakor: FOrTtls Ol 
TIlkőr Klub. Besz~lletés a 
esal6d mal sze.ep~ről. Ven
d~,: K'puu la La,lOll. 

23·'n • él 10.1II ó r akor; A 
három klsClda. A Vojllna Báb
e,yOltell el~d"'.. 18 órakor: 
Iró-olvUÓ la"lkozó • v'l'OIIl 
konyvUrban. Vendfgek; Rat_ 
k6 ",óza"" kOltII, Dlnny"- ",ó-
1I.lIeI ~nekes:-:r.ene5:r.enő, lIalva_ 
nl :I.olI.6.n előadómtlvéli~. 

U-fn U Ór.kor: JAtuómll 
hely. lIajztJ1mek. Vezeti: 8r6-
dl M'rla. 16 órakor; ma,'nyo
.ok klubja. Nosztalgiabál nem 
csak mastlnyo~oknak. 

U-U'an: nmlltór sdnjátszók 
megyel lal6.lko:r.ója. 

n-'n l. órakor: Elő Iroda
lom. A SOI'01.al vendéle; SI
m o n fty Andr" Iru. 11 órakor: 
~"orru Oj TOkór Klub. Klr'n
dulU Sóslóra. 

Ha nem zárjuk be alakásajtót ... 
Főd. i Péte r 29 éves bün

tetett elOéle tű kiskunhala
s i lakos már többször ke
rUlt összeütközésbe a Wr
vénnyeJ. Jelenleg is bün
tető eljárás folyik ellene. 
Jó Ideje csak alkalmi 
l'Ounkákat vállalt, amiből 
épp hogy megélt. Az el
mÚlt hóna()()kban lopások
ból tartotta el magát. KI
használta, hogy az embe
rek lakásaikat nem zárják 
biztonságosan és értékei
ket feltünő helyen tartják. 

Az elmúlt év végén ab
Inkba kirakott hirdetésre 
jelent meg egy Búlvány 
utcai lakásban. Pénze nem 
volt, mégis hosszasan alku
dozott az eladó televfziÓra. 
Elfogadhatatlanul alacsony 
árat ajánlott , igy aZ üzlet 
nem jött létre. A házigaz
da rövid jdt5re magára 
hagyta. Ez már elég is 
\·olt arra, hogy terepszem
lé~ tar tson. Látva az érlé
keket, még akkor eldön
tölte, hogy ebbe a lakás
ba visszatér . 

Február lJ-án történt. 
Az utCai kapun pillanatok 
alaH átmászott. A zárat
lan lakásba akad.lytalanul 
bejutott és a már ismert 
helYről ellopOtt két arany
gyűrüt és 3600 forint kész_ 
pénzt. Kifelé jővet vette 
észre, hogy egy Idős néni 
van az egyik helyiségben, 
de szerencséjére nem látta 
meg. A gyűrűket értékes!-

Wllte. a pénzt feléHe, el
sOl:ó rakozta. 

Már ezt megelőzően ls 
követett el lopásokat. Ja
nuárban a Berzseny i utcá
ban talált egy nyitott ka· 
put. Az udvarOn keresz· 
tUI gyorsan bejutott a 
nyitott kamrába. Onnan 
egy sdl kolbászt és sza
lonnát vitt el. Február 12-
én a Szabó Ervin utcában 

egy régi alkalmi munka
adójAnál jelent meg. A 
zárt lakásajtó nem okozott 
gondot, mert az "elt'ejten" 
kulcsot megtalálta. Félve a 
háziCIk hazaérkezésélöl, 
csak rövid ideig volt bent 
és 150 forinttal távozott. 
ügyében a kiskunhalasi 
Városi ügyészSég rövide
sen vádat emel. 

V . K. 

"SZERENCSÉS" BALESET 
Április 6-án kora este 

Fumgó Imre kiskunhalasi 
(Erdei Ferenc tét' 3.) lu
kos 11 Kossuth utcán ha
ladt a város felé, Zsiguli 
személygépkocsijdval. Mi
után elhagyta a gimnázi
um melletti szakaszt, gyor· 
sitani akart. Ekkor hirte
len a Jóslka utca felöl egy 
nagy sebessé~gel haladó 
versenykerékpán vett ész
re. Gyors fékezés, csalta-

nás, csörömpölés. A földön 
fekvő diáklány t a mentők 
kórházba szálHtották. 

A lány elbeszélte, hogy 
tiJrsaival együtt kerékpá
roztak. AZ utkereszleWdés
hez érve már a Kossuth 
utcán haladó többieket fi
gyelte, I azl. hogy hogyan 
érhetné utol öket. Igy haj_ 
lolt ki a sZ."lbályosan ha
ladó gépkocsi elé. 

Az orvosok nem akarlak 
hinni szemüknek, amikor 

megállapították: az jjedtsé
gen kivül szinte semmi 
buja nem esett, holott II 
kOCSI elejének hajl va, tel
jes lendülettel felcsapódolt 
a motorháUetőre és fejé
vel apró darabokra törte 
a szélvédőt. A megfigyelés 
után hazaengedték. Az Ál
lami Biztosító becslése sze
rint II vétlen autóban hat· 
eur fOI'inlos kár kelelke. 
zett. 

(-th -I) 

(május l-ig) 
ALTALASOS 

I\IOVIl.LOOI!:SI KOZI'OST 
AprIIlf 23-'n 15.:10 órakor: It. 

na,l(y ho-ho-ho horgllH. A 100 
~'olk Celsius együt~ ellIadha 
syerekeknek. 19 ó r akor: A 
1110 ~"olk Cel~lus egyUttts kon
cenJe a SoortCSarnokblln. 

U-fn \8 ó rakor: S:r.U.llidy 
Aron N~p(őlskola. ElőadÓ: O. Ko,·',,. .lózsel levéllllrOtl. 

U-fn eién nap: <:salidl ~ 
lakótelepI torna. (lISzUrolltenlsl.. 
tenln, kondll.'\Q"'IÓ lOm_J. 

.28-'n It.'" ó rakor: Mlh·tl(!.
d&polltlkal akadlmla. It. köz-

mallelt5dk es,f,lyel. Elt'ladó; dr. 
Fudur P f ler, a Mu\'elődéliL MI-
11\157.I~rium közmllvel(ldt!$1 
koordln'cJllll tltkánAg~nnk ve--
7.ecIlJe. 

VAIIOSI K ONYV'l'AR 
AprlJJII n-in: T al6.lkOllog 

KatkO ",ÓZH; ( ktlllővel. Közre
mtlkUdlk; Dlnnyt!a ",6ud é ne
kI!5-uneszeru'i . 

SZAKSZERVEZET!::K 
VAKOS I BIZOTTSAGA 

Klubklin)'''''r 
Aprlllll 3O-'n: KISZ-veze

lők laJ6.lkozója Kunt"MM.ón • 
az UllbNlI6.borban. 

SPORTMŰSOR 
LABDARÚGÁS 
Mesyel l. OSZt.llily. IX. fordu

ló. aprili s 2J., l. óra. vIIroli 
sport p,élya: KAC-I\IEDOSZ_l m _ 
reh~ry (előlle, 14 órakor: u
JÚ8611 mérkőz~). 

Me&yel II . oszUly, V. for
duló. 'prU b n., 16 óra. v'rtI5l 
.porlpiLya: KI. kuDbalaJ l Spar
laeta-Ke ,ekelyb'u (előlle, tt 
órakor: IfjUatlgl mlrk01l.<!:8). VI. 
forduló. .6.prllb %li., li óra 
Gábor Áron ~ktanya p,éIY'ja; 
1I 0n",~d Gabor A. SE-,lbz
uentl'.xI6. 

/lliJu. I. 10.:10. vllrosl IlPOn.
pilya: KAC -MEDOSZ-KI\.,"I _ 
ZSA (YU) barátságos m~rkőz~. 

ATI.f:'Tl K A 
A I'IULIS ts. 9.30. vat'O:lil 

sportpálya: mellyel uU.npótllll 

CSS (mlna.~llö ve""eny). 
KeZILA B DA 
Apr m . 23. 17."'. glmn6.zlum 

pélytlja, KAC-IUEDOSZ_ Sze
reoll T exU! (NB. n. 1C)1ilI'11. 
nIII). Aprilis 2J., 1& ó ra , glmn'
~Iuml I)4lya. KAC· lII EDOSZ
Keakemfll Kerlhzell f'Olskola 
(melyel blljnokság. rértl). elllt
le 15 órakor ItjW.'gl m~rk6:r.bl. 

LOVAGLAS 
/IIiJ... I-l., haUrtlrséc 10-

vaspáty'ja: XXI. C.S. I.E. 
nemr.etkÖ1l.1 lovllSveneny. M A
jUft 1-1 .. haUN'lrsfg IOVllSp'
Iy'la: nt!gyesroSllt-hajlis. 

KE R I":K P AROZAS 
Aprm~ Zi. Tavaszi luraver

seny. Indultls 9 ó rakor II kő
tÖlléru!lytlr elől. 

JEGYEK A SZ EGEDI SZA8ADT~RI JÁTtKQKRA 

A~ Idln Juli... 11 t!JI aucunIt... 20 k<"l~1I1I re ndezJk me, a 
SUl:edl SlIIbadlt!rl " ''''kokal. A \tok nak a~ oh"allÓknak h kol 
lekti"'knak lIl!eretnlnk Hlltenl, IIk lk \IlY dllntllttek: merte
kinti k v.lam e lylk Dóm tt!r l ellladilst . 

Ime avAlautlk: 
Anlonlus h Kleo p 'tr. ,u.,"dIa) Nilu, 11-, 11-, U-4in. 
"'em>:etk llli S I pl 'ndeszl1..aJ (r"aell) Nilu. ZI-, U-In. 
RlrO lcttó (opera) Júllul SI_ , aUl UIl1IU , I ', '-'n. 
Nyomorultak (musical) a Ul u n lU , It- , U _, ,,_, If-, 2O-'n . 
A \t "hl<'l három molsorra -W-170, " mU i lca l •• 60-200 to rin I 

k<"l~lIlt vhArolhaló k jeCyek. ,\ /ll AV :IG .d:r.alfkos egyfn l vas . 
\lll ked"umi!nyl IId , • K7./lb!\dlt!rI l"lt!ikollra I:r.ól& b e ll p lik 
alnpj'n. A z elll"dbok ".11' r!!il '-kor k ..... dlk! nek. 

",egyek e l a SZelIedI SZ~ bh dlt! rl ", ' It!ikok IIlUlaIÓsAtUÓI •• 
i7ZJ Szegcd. Klaudl I~r 3. alatt i Stervnl,' Irod tÓI le hel Itf
n yelni . (Te ldon: II-nJ). A ... "'1165181 H e llit65P I a S-.:ered 
Touc1M 'olla l ko~lk. Clme: i1to Sured, Vlelor " u ló Ulca I . 
tTelefon: 11-1111. Klskunhsla.on u ryanezekel a nulr.t ItIl I.6.
.okat klnilja az laUSZ-klrendel~I, va lamin t a Punulu url.t 
Irod.tja, a C.lpke "ole lben. 

-or 
A ~HUcs-KI~kun Mecyel Vl1l.ma Vállalal, 

a Klskunhnllllll Allami Gazdas.6. ... 
a Kiskunhalas' aaromflleldOlgozó Vtlllalat. 

II KIskunhaIul VŐ~ Október 
l:II vörös S~lkra bz 'apja 

Szerkeszti a $:r.Hkesztllblzou .... g 
A lZerkeszlllblzoudl \'eletll)e: "<"Ildi Lajos 

Felelős szerkesztII: Kutalll "'ereac 
A szerkesulls!!i, elme. 

-plt"-

1'00 Kiskunhalas. KOz,,"I'II&II'& u. n. - Telefon: H-I44 
Kiadja: a Kiskunhalasi BaromftfeldOlao:r.ó V'ttalat 

Felelős kiadó: Furl'CS P f ter IllZialó 
17 0!Iri !>eIOli NyOmda K I~kunmajsa 

FelelŐl vnel"; Vlkor ",' nol 
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