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Nagyrel\:.onstrukció előtt (?) 
a baromfifeldolgozó 

Interjú Forgács Péter igazgatóval 

Nemrég még szerte a vi
lágban jól eladható, ked
vezően konvertálható cikk 
volt a magyar baromfi. 
Manapság viszont annyi a 
bizonytalansági tényező, 
oly nagy a termelési koc
kázat, hogy százszor is 
meg kell gondolnia a d:)l
gát a nnak, aki a legkülön
bözőbb formában fogyaszt
ható csirke, kacsa, liba stb. 
el őállítására adja a fejét. 
Ez az aggodalmaskodás 
bujkált bennem, amikor 
leültünk egy rövid megbe
szélésre Forgács péterrel, 
a Kis!wnhalasi Baromfifel
dolgozó Vállalat igazgató
jával, s mit tagadjam : a 
diskurzus végé n sem ural
kodott el rajtam a kincs
tári optimizm us. Ime a 
"kérdezz-felelek", a lé
nyegre szorítkozva. 

- Hogy valam elyest be 
pillantást nyerhessünk üze
mük életébe, kérem : fog
lalja össze 1986 -os tény
kedésüket. 

Nem akarok dicse
kedni, de tárgyilagosan 
megítélve is egészen tűr
hető évünk volt. Az 1,2 
milliárd forintos termelési 
érték és a szá zmilliós nye
reség részünkről az utób
bi 5-6 esztendő legjobb 
teljesítménye. Termékeink 

70 százalékát exportáltuk ; vásárláSi árak, s így lé
a nyugat-európai országok- nyegesen javult a csibe ne
ban és a Közel-Keleten velési kedv, ami viszont 
mintegy tíz és félmillió teljesítőkép ességünk 
dollárt kerestünk. csaknem optimális kihasz-

- Ennyit talá n adatok- nál ása mellett - növelte 
ban és valamit m ég a ho- a gazdaságosságot. 
gyanról. Akkor itt térjünk 
-Először is: siker ült v i!>sza a jelenh" ,;:. Ii:övd 

kedvezően kihaSználni a kezik: 1987. 
nemzetközi piacokon ta- - Igen, de engedje meg, 
valy kialakult kon junktúra- hogy fölhozzak még vala
helyzetet. Másodszor: ter- mit, ami némileg szintén 
mékszerkezetünk a dara- motiválja a kimagasló 
bolt áruk javára változott, eredményt. Az elmúlt év
azokat pedig magasa bb ben először bocsátottunk 
áron tudtuk értékesíteni. 
Végül: emelkedtek a fel- (Folytatás a 2. oldalon.) 

MEGMÉRETÉS UTÁN 
Fölösleges fáradozás lenne érett

ségi történeteket mesélni, céltalan 
nosztalgia vagy példálózgatás csu
pán. Am kell az érettségiző diákok
ról beszélni, bizonyságául annak, 
hogy mennyire a való életből fakad 
ez a téma. 

Városunk középiskoláiban ezek
ben a hetekben a feszültségszint
mérő ismét jóval többet mutat az 
átlagnál. Fiataljaink tanúbizonysá
got tesznek négy év alatt szerzett 
tudásu i< ról, fél készülts égükről: meg
kezdődnek az érettségi vizsgák. Ha 
lehet, még csendesebbek ilyenkor a 
lakótelepeJ<: a szomszéd harmadik 
emel Eo ti ablaka éjfélkor nem a tévé 
fénye miatt világos, a másnapi 
vizsgára készül a gyerek. Talán 
csökKen valamelyest a szombati 
disco látogatottsága és a sarki 
zöldséges nem érti , hogy az örökké 
farmeres Zoli fiút miért látja reg
gelente öltönyben és nyakkendőben. 

A nagy megmérettetésben tenye
rek izzadnak, könnyek hullanak, sőt 
biztosra veszem, néhány helyen 
anyu "na ugye megmondtam!" só
haja is elhangzik majd. Lesznek 
örömteli pillanatok, "de jó, hogy 
sikerült!" felkiáltások és ahogy a 
napok telnek, úgy fogy a gond a z 
ifjú vállakról. Lassa n közhelynek 
szárníl . ::J hogyan tovább a nagybe-· 
tűs életbe, mégis sok fiatalnak nem 
csupán az érettségi jelenti a legna
gyobb akadályt. 

Vanna k, a kiknek már biztos az, 
mely m ásoknak, lehet , örökre álom 
marad, de a csüggedés rossz tanács
adó. Aztán egyszer a vizsgáknak i5 
vége lesz. A padok, falak marad-

nak, csak az arcok változnak majd. 
Minden tárgy más emléket őriz. A 
padló a léptek nyomát, a tábla sok 
ezer apró vonalat, a pad az izga
lomtól remegő kezet ... 

Sok mostani érettségizőnek azon
ban ismét tanulással köszönt be a 
gyümölcsérlelő szeptember. Akad, 
aki ezután kezd szakmát tanulni, 
lesz, aki a szülőhelytől távol bizo
nyítja majd a választott pályára 
va ló rátermettségét, később akár 
hírn evet is szerezve szűkebb pátri
ájának. Újra hátukra veszik az is
kolaévek tanulással teli gond-zsák
ját, s az igazi örömet további szor
galomma l és akaraterővel átitatott 
évek hozzák meg véglegesen szá
mukra. 

Ezekben a napokban minden is 
merős és barát nekik szurkol, az 
é :ettségizőknek. Szokássá vált, hogy 
a szerencsétől a kalap ... ig vala
mi kedveset , esetleg szellemeset kí 
vánjunk nekik. Mindamellett, hogy 
én is bízom valamennyiü k sikeré
ben, megmaradok a közhelyeknél, 
mi mást tehetnék. A jó vizsga után, 
a "mit kell tenni és miért nem le
het?" kérdésekre íme egy rövid, 
személyes hangú vá lasz. Ahányszor 
rádöbbentem, hogy hibáztam, hogy 
munkám tökéletlen, hogy jogos bí
rálatot kaptam, de mé~ olyankor 
is, amikor túldicsértek és emiatt 
szégyelltem magam, egyetlen vá
lasztáSi lehetőségem maradt: olyan 
keményen dolgozni tovább , ahogy 
csak lehet, ahogy csak tudok. És 
ennél többet - meggyőződésem -
senki sem tehet .. . 

P. L . 

Nyitott kérdések a zárt világból 
Indu lok a gondozók szobája felé, nem nézek seh ová, 

mégis érzem , a fák mellől, a bokroktól takart padok
ról fu rcsa szempárok követik lépteimet. Percek kelle
nek, hogy zavar om elmúljon és elhadarjam jövetelem 
célj át. Az ablakhoz arcok tapadnak, a vonások, a pil
lantások félreérthetetlenek : a Nyúl utcai Egyesített Szo 
ciális Intézményelmebetegei között vagyok. Szorongva, 
nem titkolt felindultsággal figyelem őket, akik talán 

. már soha sem fogják érezni az önsajnálat keserű me-
lankóliáját. . . . 

Nem sokkal a reggeli 
után beszélgetek az inté
zet vezetőjével , Vanyiska 
Jánosnéval. A ház lakói 
ekkor már megkezdik napi 
szokásos tevékenységüket, 
a kevésbé betegek segítenek 
a takarításban, a kerti 
mun kában, mások tétova 
mozdulatokkal lépked nek 
az udvaron, örök kóvály
gásra ítélve. Mindennapos 
lehet a kép, számomra 
mégis olykor szürrealistá
nak tűnik. 

Ha beszélnének 
a sorsukról ... 

Lehet-e hivatásnak 
nevezni az önök foglalko
zását, pláne, hogy tisztá
ban vannak vele : a teljes 
reha bilitációra legtöbbször 
szinte sem mi esély? 
kérdezem az igazgatónőtől. 

- Igen . Nem csak lehet, 
kell is. Bár dolgozott már 
itt olyan kolléga is, aki 
ezt a pályát hivatásának 
választotta, mégsem mer-

tek kérni tőle a betegek 
egy pohár v izet. Feltétle
nül szükséges a hivatástu
dat mellé a nagyfokú em
berszeretet. Való igaz: re
habilitációról alig-alig be
szélhetünk, bár az itt el
töltött négy évem alatt 
két pácienst, ha nem is 
teljesen gyógyultan, de 
vissza tudtunk adni a tár
sadalomnak. 

- Kérem, mondja meg, 
kik vannak itt? Úgy ér
tem: velük született beteg
séggel ápolnak mindenkit, 
vagy ... 

- Nem, nem, nézze csak 
a kezem, amint ez a téma 
szóba kerül, végigfut raj
tam a hideg . . . Nagyon 
szeretném, ha egyszer 
olyan állapotban lennének, 
hogy beszéln i tudnának a 
sorsukról, vagy hallaná 
őket meghitt pillanataik
ban a múltjUkról mesél
ni . .. Félelmetes. Egy ré
szük természetesen gene
t ikailag sérült, de jónéhá
nyan sikeres emberként 
kezdték az életet. Aztán 

jött az alkohol, a rossz 
környezet, vagy, nem utol
só sorban, egy baleset. 

Elkeserítő, mégsem 
hagyhatom ki a kérdést: 
ezek szerint mindenkinek 
van egy téglája? 

- Nézze, a mai rohanó 
világban senki sem tudhat
ja, mikor éri baleset, sőt 
azt sem, milyen genetikai 
kór t hordoz magában, ami 
bizonyos idő után előjöhet. 
Az intézetben számtalan 
példa van erre. 

Siralmas állapotok 

A beszélgetést a fenntar
tási költségekre terelném, 
ám Vanyiska Jánosné ra
gaszkodik hozzá, hogy 
előbb járj uk be szűkresza
bott otthonukat. Példás, 
szinte katonás rend min
denütt. Jobbára csak vas
ágyakat látok, a helyszűke 
miatt az ajtókat is leszed
ték. A szekrényeket vagy 
a folyosón, vagy az udvari 
színben tárolják. A frissen 
mosott ágytakarókon vi
gyorgó babák, s fö löttük 
az üres, vagy eltorzult te
kintetek kontraszt ja mell
be vág. 

A nOl szakaszon va
gyun k. Szinte hihetetlen : 
négy szobában nyolcvan 
ápolt. A folyosón is zsú
foltság. A lefüggönyözött 
vécék mellett fürdőszobá-

ba érkezünk : egy kád, egy 
kézi zuhanyozóval 
nyolcvan emberre! Füröd
ni pedig naponta kell és a 
többség magatehetetlen. A 
férfiak körlete még siral
masabb: két szobában het
venen vannak. Szekrény 
sehol, éjjeliszekrény sincs, 
az ágyak között épp hogy 
el lehet férni. A szélszag
gatta udvari vécét télen 
állandóan fűteni kell. A 
betegszobában csak nappal 
fekhetnek a súlyosabb be
tegek, éjjel visszaviszik 
őket eredeti helyükre, 
mert ott is van gazdája 
minden ágynak. 

Vége a sétának. Percek
be telik, míg magamhoz 
térek. Az igazgatónő tör i 
meg a csendet: 

Tavalyelőtt, télen 
nyolc fok volt az átlaghő
mérséklet, vacogva vették 
körül az egyetlen cserép
kályhát. Az elmúlt évben 
bevezették a gázfű tést, 
igaz, meg kellett vereked
ni érte. Meghívtuk a vá
rosi és a megyei vezető
ket, hogy személyesen győ
ződj enek meg siralmas 
helyzetünk ről. Volt, aki 
rosszul lett a látványtól ... 

- A városi tanács önál
ló költséggazdálkodó szer
ve vagyunk, de hangsúlyo
zom: a beutal tak 90 száza
léka nem kiskunhalasi, 
hanem a megye minden 
részéből való. 

- Az épület 
épült és városi 
volt. Milyen a 
állaga? 

1830-ban 
ispotály 

jelenlegi 

1986-ban életveszé
lyessé nyilvánították és 
még abban az esztendőben 
részlegesen felújítottuk, 
ami az állapotokat csupán 
hónapokra javította. Mon
dok egy példát: a padlá
son sok az elpusztult ga
lamb. A tetemeket nehe
zen és félve tudjuk eltávo
lítani, mert a mennyezet 
több helyen beszakadással 
fenyeget. Ha esik aZ eső, 
mindenfelé beázunk és 
omlik a vakolat. 

Tervezik-e a teljes 
rekonstrukciót? 

- Igen. A megy ei ta
nács határozata alapján a 
teljes átépítés t 1990-re be 
kell fejezni. Erre, éven
kénti bontásban, összesen 
20 millió forintot hagytak 
jóvá. 

- Nem értem, ha látha
tóan ennyire sürgős a r e
noválás , miért nem kezd
ték már el? 

Hol késik 
a ft>lújítás? - A megyeiek szerint 

már 2 milliót átutaltak 
Kihez, hová tartozik ebbŐl a keretből, de a 

az intézmény? pénzzel eddig még nem 

ta lálkoztam sehol, leg-
alábbis a szám lán kon 
nincs . Pedig higgye el, 
Kiskunhalason nem tudok 
ennél fontosabb, égetőbb 
gondot. És meglehet, túl
ságosan jóhiszemű vagyok, 
ha azt mondom: ezzel a 
városi tanács illetékesei is 
tisztában vannak. 

Honnan vár elsősor
ban segítséget? 

- Támogatja ügyünket 
a megyei tanács egészség
ügyi osztálya, a helYi ta
nács. Sok dologi segítsé
get kapunk a város szocia
lista brigádj ai tól, elsősor
ban a Ganz-MAVAG-ból, 
de hát értse meg: a száz 
meg száz segítő kéz mel
lé pénz kellene, pénz, pénz, 
pénz . .. 

D D D 

Atsietek az udvaron. 
Hangos jónapotomra, van 
aki ugyanígy, m ás csóko
lommal válaszol. A tétova, 
rezzenéstelen arcokról pró
bálok olvasni, kit sejthet
nek bennem: barátot, aki 
segíteni tud , akar és fog, 
vagy csak egy kíváncsis
kodó-szörnyülködő idegent, 
esetleg potenciális lakótár
sukat? A tudatuk alatt 
rejlő, s talán már soha kl 
nem fejezhető ítéletre gon
dolni sem merek ... 

PosztobánYi László 

J' . 



2. OLDAL 

Nagyrekonstrukció előtt 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

ki komolyabb mennyiségű 
kb. száz tonnányi -

baromfihús-készítményt. A 
kilenc féle, markánsan fű
szerezett töltelékáruval -
melyeknek a Debreceni 
Húsipari VállalattÓl kapott 
alap recept jét finomítottuk 
és fejlesztettük tovább -
újabb fogyasztókat kíván
tunk megnyerni. Nos, ez is 
sikerült; minőség ük, íz ük, 
áruk megfelelt az igények
nek és esélyünk . van arra, 
hogy az idén kétszer any
nyi töltelékáru is vevő re 
talál. 

- Tehát: '87. Módosul
tak-e alapvető en a tavalyi 

Kilenc 
töltelékáru 

HALASI VIRSLI (fo
l:'yasztoi ara: ~U,- l"t/1<g) 

dfalaoi~ 

(?) a baromfifeldolgozó 

1937. MAJUi IS. 

, 
Uj ntal,"on 

a Vörös Szil,"ra 
Biztonságot ad a törzskacsatelep 

A kedvezőtlen adottságú 
terme:őszövetkezetek közé 
tartozik a kiskunhalasi 
Vörös Szikra Tsz is. A 
gyenge termőhely - átlag 
aranYkorona-értéke: 6,25 -
jelentősen befolyásolja az 
alaptevékenység két leg
font osabb összetevőjének, 
a növénytermelésnek és 
az állattenyésztésnek az 
eredményességét. A sza
bályzók és a piac szorítá
sában, a költségek növe
kedése miatt egy-egy ága
zat, ha nem újít, nem fej
leszt, veszteségessé válhat. 

kacsáról a szállító;{ nem 
mindig az üLmezésnek 
megfelelően, s a kívánt 
mennyiségben gondoskod
taK. Itt pedig a pontosság 
elenged hetetlen. 

A baromfifeldolgozó vál
lalat biztos vevő, de perc
nyi pontossággal kell szál
lítani. Ha anaposkacsa 
korábban vagy később ér
kezik, már csak kisebb 
sú lyú vagy "tokos", rosz
szabb minőségű pecsenye
kacsa lesz belőle, vagyis 
rontja az értékesítési át
lagárat. Ezt a bizony talan
sági tényezőt küszöböli ki 
a szövetkezet a saját törzs
kacsateleppel. Az előzetes 
számítások szerint a na
poskacsa ár csökkenése az 
eredményességet is javítja. 

A törzskacsatelephez 

~ ' uStO,t-Iutt Ilaromn-
term<:1<, gyomberrel es o Kozma Istvánné a töltőgép et készíti elő, talán éppen a halasi virslihez. 

Ez fokozottan érvényes 
a Vörös Szikrában, ahol a 
termésátlagok alacsonyak. 
Az állattenyésztésnek a 
szálastakarmány t meg tud
ják termelni, de az abrak
takarmány nagyobb ré
szét vásárolni kell. Az út
keresés az idén kapott len
dületet. Új tevékenységi 
formákat kerestek: a pe
csenyecsirkét részes neve
lésre adták, néhány erőgé

zömmel már meglévő he
lyiségeket hasznosítottak, 
így jelentős beruházást 
nem igényelt. A törzset -
mintegy 4100 darabot -
saját pecsenyekacsáik kö
zül válogatták. A tojás
termelést a hosszú hideg 
és a védőoltások késleltet
ték ugyan, de a szükséges 
mennyiségről gondoskod
tak, sőt még eladásra is 
jutott. A hozam május 1-
ig összesen 218 ezer 280 
darab volt. A keltetés t je
lenleg még a kiskunhalasi 
Vörös Október és a kele
biai Rákóczi Csillaga Tsz 
végzi. A közeljövőben a 
szövetkezetnek saját kel
tetőüzeme lesz, ami tovább 
bővíti a vertikumot és 
még eredményesebbé teszi 
az égazatot. 

Io.t{nagyma.val lzcsltve. 
~mesz"neto mUbellJe 
vagy celOfánba toluK, 
v ..... uumtóliaba csoma-

~O:!::'::<.JMl' ·I pARlZSi 
(<sv,- FtjKg). . 

liaromtipep boi és ipa
ri szalonna uO 1 K.észul, 
fcnéroorssal IUszeCeLoll<, 
maJd. ioziK és JU:;t .... llK. 
1Vluoelbe Keru!. 

",ü,'i",AUl FELV A-
Gu .. ".1' (IUO,- Ft/Kg). . 

vsszeteVvi: bal'omfl-
pe p, sertésnús és ipari 
SLa ... unna. Jedcl:ze"es ,~ét 
a rOKnagyma es a lu
szerKomeny adja. Szin
),.cn fO.l;iK es fustÓlik, s 
muoelOe töltik. 

hULU.L:SY AJj,l FEL-
VAÚO'J.'.1· (S~,- FtjKr:). 

lSaromfipepböl és bor 
nej Kuli kolozsvári sza
lOnnaool keveriK kl. 
:Gamatát a koriander
mar: és a füstöles natá
rozza meg. Vizet-gőzt 
át nem eresztó piros 
múbéloen hozzák for-

l:'~~~~s KOLBASZ 
(lU~,- Ft/Kl:'). . 

A terméK baromfi 
színhust, -pépet, sertés 
apróhúst és ipari sza
lonnát tartalmaz. Eny
hén csípős; chill fű
szerkeverél<kel "vadH
jak". Emészthető mü
bélbe nyomják, vá
kuumfóliába csomal:'ol-

já~AROMFI JV.AJAS 
(86,- Ftjkl:'). 

Baromfi núspép, főtt 
sertés máj és ipari sza
lonna alkotja. bét a 
rozmarínl:' éi a majo
ranna teszi pikánsiá. 
Vlzet-l:'őzt át nem ereiZ
tő, piros mübél a bun
dája. 

BIHARI FELVAGOTT 
(96, - Ft/kl:'). 

Sertés apróhÚiisal dol
l:'oznak össze baromfi
húst és -pépet . Vörös
hal:'ymát és koriander
ma~ot kevernek hozzá. 

Füstölik, főzik és mú
bélbe eresztik. 
BAROMFI JAVA (12B,
Ftjk~). 

A baromflpépet és a 
fIIézett tyúkmellet ser
tés színhússal és ipari 
szalonnával gazdagítják. 
Fehérbors és szerecsen
dió kölcsönzi kellemes 
aromáját. Műbélben 
füstölik és főzik. 

HALASI cstpűs 
KOLBASZ (69,- Ft/kg) . 

A recept: baromfipép 
és ipari szalonna, csí-
pősre f(iszerezve. 
Emészthető bélben 
har:yja el az üzemet. 

tervszáDlok és biztatóak-e 
a kilátások? 

Mindenképpen na
gyobb termelési értéket 
szeretnénk produkálni, 
csirkéből például félmillió
val többet, mintegy 17 mil
liót várunk feldolgozásra. 
Piaci információink alap
ján - gondolok itt a köz
ismert nyugati protekcio
nista és diszkriminációs 
intézkedésekre - azonban 
lényegesen szerényebb pro
Htra számíthatunk. Sajnos 
be kell látni: megint rom
lik majd az export jöve-

delmezősége. A hazai el
látásról kijelenthetem: fé
sz ünkről bizonyosan zavar
talan lesz. 

- Ha Dlár az iDlént a jö
vedelDlezőségről esett szó, 
ebből a szeDlpontból Dle
ly ek. a legfontosabb ter
Dlékeik? 

- Immár hagyományo
san a hízott liba, valamint 
a pecsenye liba és kacsa. 
Az összes nálunk megfor
duló baromfinak csupán az 
egyhatodát teszik ki, a 
bevételnek, illetve a ha
szonnak viszont majdnem 
a felét. Részarányukat 
csak szűk korlátok között 
lehet növeln i, mivel meg
határozott vevőkörük van 
kü!földön is, és jobban 
megterhelni a piacot, mint 
amekkora a fizetőképes 
kereslet, nyilvánvalóan 
nem szabad. 

- Konkrét üzleti Dleg
állapodásokról neDl fagga
tom, maradjon ez az Önök 
titka. Ellenben kíváncsi 
vagyok: Dli a tervük a 
felvál:'ottakkal? Várhatók 
újak is? 

- Feltétlenül szeretnénk 
~yarapítani ezt a termék-
családot. Meg~azda~odni 
rajtuk továbbra sincs 
szándékunkban - e~yéb
ként sem lehetne -, csu
pán a mérsékelt, tisztes 
jövedelem a célunk. Olyan 
rétegeket, intézeteket, 
olyan fogyasztókat 
nyugdíjasok, diétások, kór
házak stb. - kívánunk el
érni, aki az olcsó, zsír
szegény, kímélő húskészít
ményeket keresik. Néhány 
újdonságunk próbagyártá
sa és tesztelése már folyik, 
reméljük hamarosan a 
boltokban is megtalálhatja 
őket mindenki. 

- Akik kóstolták, elra
gadtatással nyilatkoznak a 
libaszaláDliról. Vajon jut 
majd belőle külföldre is? 

- Annak ellenére, hogy 
elég drága, itthon régóta 
népszerű. Évekig tartó 
kísérletezés után ebben az 
évben talán lehetőség nyí
lik arra, hogy a tőkés és 
a fejlődő országokba is 
szállítsunk. Ha meg tudjuk 
kint kedveltetni, biztosan 
egyszerűbb lesz más áru
féleségeinket is elfogadtat
ni. Erre vonatkozóan egy
két nyugati céggel máris 
tárgyalunk, kölcsönösen 
előnyös gyártási és forgal
mazási együttműködés 
után kutatva. Természete
sen eszünkben sincs profil t 
váltani - az összes ex
portnak a húskészítmények 
legfeljebb a 10-12 százalé-

(Lévay KálDlán felvételei) 

kát tehetik ki - , 
választékbővi tés re 
szünk. 

inkább beruházás lesz. Ki kell pet pedig költségtérítési 
törek- cserélni a feldolgozó gép- formában üzemeltetnek. 

- Ha egyetért, DlOSt az 
előrelépés - kissé pateti
kusan fogalmazva: a kor 
kihívásainak való Dlegfele
lés - érdekében a közel
jövőben elvégzendő fej
lesztésekre terelnéDl a be
szélgetést. 

- Igen. A következő 2-3 
évben feltétlenül végre 
kell hajtanunk a vállalati 
rekonstrukciót. A költsé
gét még felbecsülni is fele
lőtlenség volna egyelőre, 
de annyit mondhatok: több 
százmillió forint értékű 

soro~{at, gépesíteni a dara- Ettől a munka hatékony
bolást, kinőttük már a hű- ságának növekedését, az 
tőtárolókat is és új, korsze- önköltség csökkenését vár
rű csomagolási technológi- ja a szövetkezet. 
ára van szükségünk Jelentős ágazat a pecse
hogy csak a legsúlyosabb nye kacsa tenyésztés. 1986-
tételeket idézzem. Mindez ban 345 ezer 200 kacsát 
saját erőből , persze, nem adtak el, ami 30 millió fo
megy, minden létező ex- rintos árbevételt jelentett. 
portfejlesztési hitelt és 1970 óta a termelés folya
preferenciát igénybe sze- matosan nőtt, ugyanakkor 
retnénk venni hozzá. Ori- a nyereség csökkent. En
áSi vállalkozás lesz... nek egyik oka, a napos-

Amihez szerencsét és si- kacsa árának emelkedése: 
kert kívánok. És köszönöDl amíg 1984-ben 14.05 forint-
a beszélgetést. ! ba, 1986-ban már 15,50-be 

Kutasi Ferenc került darabja, A napos-

HATVANAN A SÓSTÓ FEJLESZTÉSÉRŐL 

Kassai Miklós 

Pro 
, 
es li.ontra családiház ügyben 

Lapunk legutóbbi szá
mában tett ígéretünk sze
rint visszatérünk a kis
kunhalasi Sóstó fejleszté
sével kapcsolatos szavazó
gépes közvéleménykutatás 
eredményére. (Ez alkalom
mal próbálták ki a televí
zió Hatvanhat című műso
rából ismert elektronikus 
berendezést.) A városi 
pártszékház nagytermében 
hatvan érdeklődő jelent 
meg, akiket Dr. Szabó 
Mildós, első titkár köszön
tött . Csapó István, a KUN
ÉP igazgatója a vállalat 
koncepcióját, Nagy Agnes, 
a Várostervező Iroda ter
vezőmérnöke pedig a Sós
tó és a város fejlesztésére 
vonatkozó terv összefüg
géseit ismertette. 

Azzal, ami a Sóstónál 
eddig történt, a jelenlévők 

(Somos László felvétele) 

93,3 százaléka egyetértett. 
Többségükre (83,3 száza
lék) kedvező benyomást 
tett a KUNÉP fejlesztési 
terve, 8,3 százalékuk vi
szont ellenezte azt. 

Szabados János, a városi 
tanács műszaki osztályá
nak vezetője, a szakember 
szemszögéből értékelt: a 
legsúlyosabb érv a sóstói 
lakótelep ellen az, hogy 
idegen a város település
szerkezetétől. Kétszázhar
minc családiházas telek 
több gonddal járna, mint 
előnnyel. A bölcsődei, óvo
dai, iskolai, kereskedelmi 
ellátást említette, és per
sze, a megbízható buszjá
ratot. Érvelését a jelenlé
vők 72 százaléka megala
pozottnak tartotta, 20 szá
zaléka viszont nem. Egyéb
ként a családiházas beépí
tés mellett szól az, hogy a 

közműveket mindenképpen 
kiépítik, valamint, hogy 
igy sok milliós tanácsi hi
tel nélkül bővíteni lehet a 
városi telekkínálatot. 

Vita bontakozott ki a 
víz minőségének romlása 
ügyében. A megkérdezettek 
41,6 százaléka úgy találta, 
hogy elviseli, 38,4 százalé
ka szerint viszont nem 
birja el a tó a fejlesztés
sel járó terheket. A főút
tól nyugatra eső terület 
családiházas beépítésére 
38,3 százalékuk szavazott 
igennel, 41,6 százalékuk 
pedig nemmel. Az előter
jesztés leglényegesebb kér
désében tehát igencsak 
megoszlik a vélemény. A 
KUNÉP és a VATI terve
zője szerint ugyanis ez a 
legkedvezőbb megoldás a 
Sóstó környékének kultu
rált és jó ütemű beépíté
sére. A többség egyetérté
sével találkozott a strand 
és a kemping fejlesztése, 
valamint a véderdő telepí
tése. (78,3 százalék eluta
sította azt, hogy üdülőtel
keket alakítsanak ki az 
emlí tett területen.) 

A számok mellett érde
mes néhány, élőszó ban el
hangzott javaslatnak is fi
gyelmet szentelni. Például: 
fel kellene mérni a csalá
diházas telkek iránti ér
deklődést, mivel a fizető
képes kereslet ismerete se
githetné a terv elbírálását. 
Elhangzott, hogy a tó déli 
és keleti oldalán lévő 30 
hektárnyi erdő mellé, a 
főúttól nyugatra eső rész 
beépítése esetén is, a 

KUNÉP 40 méteres sávban 
erdőt telepít. Ennél több 
aligha látszik indokoltnak. 
Az egyik hozzászóló meg
kérdezte: kiknek akar a 
KUNÉP üdülőt építeni? A 
külföldieknek ? Veszélyez
tetve látja a Sóstó több 
millió forintot érő halállo
mányát. 

Szinte drámai hangon 
szólalt fel Márta Sándor a 
fej lesz tési koncepció ellen, 
a horgászQk védelmében. 
Elmarasztalta a városi ta
nácsot már azért is, hogy 
- úgymond - eladta a 
Sóstót a KUNÉP-nek. Hat
száz horgászt tudna felso
rakoztatni egy ennél jobb 
terv érdekében. Személye
sen is sérti, hogy az újabb 
elképzelésekbe nem illő , 
de már növekedésben lé
Vő fákat kivagdosták. 

A számítógépes szavazás 
nem döntött el semmit, 
nem is ez volt a célja. 
Hatvanan megismerték a 
KUNÉP programját és né
hány kérdésben véleményt 
mondtak. A dilemmát a 
V ATI munkatársa fogal
mazta meg: ha nem léte
sülhetnek itt üdülők és 
családi házak, akkor ho
gyan védhető meg a tó ? 
A családiházas beépítés 
terhelné legkevésbé a ta
vat. Más magyar városok 
mellett is léteznek hasonló 
lakótelepek, illetve kertvá
rosok. 

A kiskunhalasi Sóstó
kertvárosról a városi ta
nács május 28-i ülése dönt. 

Kispéter IDlre 
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NEM HALASI - SOLTVADKERTI. .. A fekete szÍnhez vonzódtam • • • 
A hamis bor (?) nyomában Beszélgetés Diószegi Balázzsal 

Súlyos vádak olvasha tók 
egyik országos napilap unk
ban. Idézzük: "Hamisítás 
miatt tekintélyes mennyi
ségű bort, 16 ezer hektoli
tert zárolt az Országos 
Borminősítő Intézet. A 
pancsolt tételt Kiskunhalas 
térségében vásároita fel a 
Pannonvin, de - szeren
csére - még a forgalomba 
hozatal előtt fölfedezték a 
csalást, így a fogyasztókat 
nem érte kár. A kombinát 
- annak rendje és módja 
szerin t - felj elen tés t tett 
a megyei rendőrfőkaoi
tányságon, majd benyújtot
ta kárigényét a száLlítók
nak." 

A hír nyomába eredtünk. 
A szállító a Termelőszö
vetkezetek Beszerző, Kész
letező és Értékesítő Közös 
Vállalkozása. Kérdéseinket 
dr. Judák Imre igazgató
nak tettük fel. 

- Mit szólnak a vádak
hoz ? És mi az igazság 
ezekből? 

1-:- 2 ? 
Egy dolgozi k, 
kettő nézi. 

Ismerős arány. 
Ki skunhalwwll, 

az ÁFOR-állomás 
közelében 

fényképezte : 

Ferinez János. 

Nagyon meglepett 
bennünket. Tizenhatéves a 
cégünk, évente 45-50 ezer 
hektoliter bort közvetí
tünk. Ez csak az egyik te
vé kenységünk a sok közül. 
Különféle szerződések 
alapján foglalkozun k a 
gazdálkodó!, bOfaival. Nem 
gyűjt jük, nem értékesít jük, 
hane m egyszerűen továb
bítjuk a megrendelőnek. A 
Pannonvin azt kapta, amit 
kért. Huszonnégyezer he:{
toli tert száUí tottunk, ami t 
mennyiségileg is, minősé
gileg is átvettek. Megvizs
gálták és semmilyen kifo
gást nem eme:tek ellene. 

- És mit talált a bor
minősítő intézet? 

- Allítólag citromsavat 
fedeztek fel az ellenőrzés
kor. A Pannonvin-vizsgá
lat viszont ezt nem mutat
ta ki. Úgy látszik, akkor 
még nem volt benne. Mé
gis tőlünk kérnek kártérí
tést, annak ellenére, hogy 
- hangsúlyozom - nem 
tartozik a hatáskörünkbe 

a must "bemérése". A köz
vetítésen kívül más szere
pünk nincs. 

- On szerint ki a hibás ? 
- Aki a szerződés felté-

1914. november 16-án 
születtem Kunszentmikló
son. Szegény apám akkor 
már kint volt a fronton . 
Összel esküdtek meg és 
közben kitört a háború. 
Ö csak a fényképemet lát
ta . Nem sokára el is esett. 
Magam nevelődtem, ma
gam ismerkedtem a világ
gal, ta lán ennek köszönhe-

érte tő, hogy festő lettem -
kezdi élete történetét 

Diószegi Balá zs Munkácsy
díjas festőművész. 1972 
óta Kiskunhalason alkot. 
Allomás utcai lakásában 
beszélgetünk. 

teleinek nem t ett eleget. 
Márpedig az átvevők, a 
Pannon vin dOlgozói, úgy 
látszik mulasztást követtek 
el és most fu tna k a pén
zük után. 

- Milyen veszteség 
a ." halasi céget? 

- Még semmilyen. Re
mélem később sem ér, hi
szen vétlenek vagyunk. Az 
pedig tévedés, hogy halasi 
borról van szó. Az ominó
zus mennyi ség Soltvadkert 
környékéről való. Viszont 
tény, hogy ezzel az esettel 
romlott az alföldi bor hi
tele . .. 

- Válaszolnak a súlyos 
vádakra? 

Egyelőre nem, várunk. 
- Mire? 

- Mikor kezdett el festeni, 
r ajzolni? 

- Az iskolában megtet
szett Toldi Miklós viadala 
a cseh vitézzel, s a jelene
tet otthon megrajzoltam. 
Megmutattam a tanárom
nak, hogy ezt én csinál
tam. - Ne akarj engem 
becsapni - mondta - úgy 

- A nyomozás eredmé- másoltad valahonnan. 
nyére . .. 

Temesi László 

Dehogy másoltam - a le
írás alapján rajzoltam. 
Erre megpofozott. A kö
vetkező évben egy másik 
tanár jött a gimnáziumba. 
Menj a táblához - szólí
tott - és rajzolj egy lovat. 
Amikor meglátta, már el
hitte, hogy a Toldi az én 
művem. 

- Hol végezte művészeti ta
• nulmányait? 

- A gimnáziumi érett
ségi után az akadémiára 
kerültem Budapestre, Rud
nay Gyula, az ismert Kos
suth-díjas festőművész és 
grafikus keze alá. Ö m eg
tanította nekünk azt, hogy 
úgy is lehet valaki jó fes
tő, ha az avantgard irány-

zatokba egyúttal a ma
gyarságát is beleviszi. 

- Hogy kezdte művészi pá
lyáját? 

A debreceni tanítókép
zőben rajztanári állást vál
laltam. Szerencsém volt, 
hogy Gy. Szabó Kálmán
nak nagyszerű műterme 
volt és én helyettesíthet
tem, amikor olaszországi 
ösztöndíjat kapott. Egy kis 
iskolám alakult ki : oda
hívtam a debreceni kollé
gákat, együtt festettünk. 
Azután Szentendrére ke
rültem. Időm nagy része 
azzal telt el, hogy tanul
mányoztam a természetet. 
A szentendrei házak szép
sége hozzászoktatott a 
dekorativitáshoz. 

- Mi volt a következő ál
lomás? 

Újvidéken, BaranYi 
Károly szobrásszal csinál
tunk egy művésztelepet. 
Innen Nyíregyházára men
tem és ott szintén létre
hoztam gy festőiskolát, 
ami 1953-ig nagyon jól 
működött. A várostól kap
tunk egy külön házat, 
amelyben akadémiai óra
renddel dolgoztunk, szob
rászatot és alakra jzot taní
tottunk. 

- Mikor jött el Nyíregyh·á
záró1? 

1958-ban, mert az 
anyám beteges lett és kér
te, hogy legyek mellette. 
Később Kiskunhalason 
kaptam lakást és itt éltem 
az anyámmal 1972-től 1978-
ig, míg meg nem halt sze
gény. 

- Képeit szinte kizárÓlag a 
fekete szín uralja. Mi ennek 
az oka? 

- Rudnay nem engedte 

a feketét a képekre, mert 
azt mondotta, hogy nem 
lehet megfesteni. Talán ez 
volt az oka, hogy én min
dig is szerettem volna a 
feketét megfesteni. Szóval, 
a feketéhez vonzódtam, 
mert stabil szín, a mara
dandóságot fejezi ki. 

- Hogyan lett a falusi em
berek festője? 

- Amint jártam az or
szágot, rájöttem, hogy na
gyon izgalmas az alföldi 
ember sajátos, egyéni meg
jelenése, formája, és rá
döbbentem, hogy nagyon 
közel áll hozzám. Ekkor 
kezdtem a parasztokat fes
teni. Úgy éreztem, muszáj 
őket megörökítenem, m<:!rt 
egy emberöltőn át ez a 
réteg annyira megváltozik, 
hogy már csak beszélni 
fognak róla, de nem ma
rad róluk semmi konkré
tum ... 

- Milyen témákkal foglal
kozik ma? 

- Mostanában fali tex
turákat készitek : megraj
zolom a képet és kivarr
ják .. . 

Lévay Kálmán 

FOGYÓI{ÚRA AKUPUNKTURÁVAL 

BAJNOKSÁG HELYETT BENTMARADÁS? 
A korszerűtlen táplálko

zás tipikus magyar szokás. 
A felesleges kilóktóllegtöb
ben fogyókúrával igyekez
nek megszabadulni. Am 
ennek is változik a divat
ja. Tíz évvel ezelőtt a fo
gyasztó teák és a gYógy
szerek jelentették a korral 
való haladást, most az 
aerobic, az asszony torna. 
Az utóbbi hónapokban 
egyre gyakrabban hallani 
- főleg hölgyek körében 

hető külföldi szakirodal
mat, kapcsolatba lépett a 
módszert népszerűsítő ha
zai orvosgárdával. Az el
méletben elsajátítottak ki
próbálását év végén kezd
te el a kórházban, kollégá
in, önkéntes alapon. 

felhalmozott zsírokat bont
ja le, a súlycsökkenés te
temes. A tűt egy hétre ül
teti be a főorvos, egy, 
majd kéthetes szünetekkel. Focistáinli. zuhanórepülése 

Két évvel ezelőtt esett ki 
a KAC-MEDOSZ labdarú
gó csapata a területi baj
nokságból. Az ezt követő 
mindkét szezonban haj
szállal szorulta k a máso
dik helyre, legutóbb pedig 
három rúgott gólon mú
lott, hogy ismét a megyei 
bajnokságra készülhetett 
az együttes - a váratla
nUl Soltvadkertre távozott 
Meskó István helyett im
már új edzővel, Rádi Zol
tánnal. 

A bajnokság félidejében 
a hetedik helyen álltak, 
ami miatt a vezetőség nem 
volt különösebben elkese
redve, s miután a januári 
alapozás jól sikerült, s két 
helyen erősíteni is tudtak, 
derülátással várták a tava
szi rajtot. A cél egyértel
műen fogalmazódott meg : 
mindenképpen az első öt 
között végezzenek, ha lehet 
dobogós helyeken, úgy, 
hogyamegfiatalított gárda 
jövőre újra a bajnoki CÍ
mért szállhasson harcba. 

Hat fordulóval a bajnok
ság vége előtt labdarúgó
ink egy győzelmet arattak 
(még az első fordulóban), 
s két döntetlent értek el, 
az összesen rnegszerzett ta
vaszi 4 (!) ponttal jelenleg 
a kiesés szélén, a tizen
kettedik helyen tanyáznak. 

Mi lehet a látványos 
visszaesés mögött? Ahogy 
az a bajban lenni szokott, 
mindenki másban keresi a 
hibát. Az edző, Rádi Zol-

tán nem titkolja elkesere
dését. Elmondta: rendkí
vüli gyenge edzettség i álla 
potban vette át a játéko
sokat, a fizikai lemaradást 
a téli felkészüléssel pótol
ta, azonban az erős ter
helés most visszaüt, nem 
tudnak a fiúk a fáradság
b ól, a fásultságból kilábal
ni , s az eredménytelenség 
idegileg, lelkileg is megvi
seli a társaságot. Nem 
gondol arra, hogy helyét 
átadja másnak, vele jutott 
idáig a MEDOSZ, ő is kí
vánja a gödörből kivezetni. 
Reméli, sőt biztos benne, 
hogy meg szerzik a bent
maradáshoz szükséges pon
tokat, s a továbbiakról az
után fog dönteni. 

Sokan suttognak a veze
tők széthúzásáról, belső 
ellentétekről. A napokban 
mondott le a labdarúgó 
szakosztály vezetője, Va
nyiska János. Ö kifejtette : 
távozásával a csapatot kí
vánja segíteni, viszonya 
ugyanis nem volt a leg
jobb az edzővel és munka
helYi elfoglaltsága miatt 
amúgy sem maradt sok 
ideje a focira . A túlzott 
fiatalítás szerinte melléfo
gás, amíg nyolc idősebb 
játékos mellett három fia
tal jól bevált, ez megfor
dítva már nem hozta meg 
a várt sikert. Ehhez páro
sult az "öregek" lazítása, 
edzésrŐl való távolmara
dása, s néhány esetben a 
jutalmazás sem bizonyult 
szerencsésnek. 

A szakosztály elnöke, 
Huri Béla nem szorgal
mazza az edző leváltását, 
mert csupán e döntéssel a 
bajokat nem orvoso)nák. 
Bírálja a radikális fiatalí
tást, néhány futballista hu
zamosabb ideje sérült 
(vagy sérültet jelent), s a 
görcsös akarás is bénítja a 
lábukat. A javadalmazás
ban az év elején beveze
tett alapvető változtatás a 
fejekben is zavart okozott. 
(A dolog pikantériája, 
hogy most szervezik meg 
a baráti kört, melynek ré
vén legálisan is lehetőség 
nyílik az anyagi jutalma
zásra, de ki az, aki ezért 
a játékért és eredményért 
pénzt ad.) 

Többen panaszolják, 
hogyajátékvezetők is Ha
las-eilenesek. Ennek annyi 
az alapja, hogy néhány 
mérkőzé: után egyes szur
kolók elítélendő módon és 
stílusban minősítették a 
bíráskodást. 

Abban mindenki egyet
ért : ez a ' játékosállomány 
- a csapat - a jelenlegi 
helyezés nél lényegesen 
többre képes. Hogy ho
gyan? Erről vezetők, fo
cisták a bajnokság végén 
ülnek le és határoznak. 
Addig egyetlen feladatot 
kell megoldani: bentma
radni a KAC-MEDOSZ
nak a megy ei első osztályú 
bajnokságban. Jelenleg 
sajnos úgy tűnik, ez sem 
lesz egyszerű . .. 

H. R. 

- a ka rcsúsodás legújabb 
módjáról, az akupunktúrás 
fogyózásról. 

Dr. Viszmeg Sándor fő
orvos elmondta, régóta 
foglalkoztatja a kínaiak 
ősi gyógyítási módja, 
ezért, amolyan kedvtelés
ből beiratkozott tavaly a 
Magyar Biofizikai Társa
ság továbbképzésére. A 
szakma legavatottabb kül
földi mesterei mutatták be 
a tűvel valÓ érzéstelenítés, 
gyógyítás művészetét. A 
látottak nem hagyták nyu
godni: beszerezte a fellel-

Mi is a módSzer lénye
ge? Az emberi testben ti
zC:1négy úgynevezett ener
giavá ndorlási vonal van, 
melyek az agyba futnak. A 
mindannyiunkban megta
lálható 360 akupunkturális 
pont közül a fül mellett 
található az a kettő, 
amely az étvágyra kihat. 
A b :=szúrt parányi tű ál
landó ingerlésben tartja 
ezt a két pontot, így csök
ken az éhségérzet. Emellett 
persze fogyókúrázni is kell. 
A reggelit délben szerény 
ebéd követheti , az esti ét
kezést viszont ki kell 
hagyni! Aki ezt betartja, 
meglepő következményeket 
észlelhet. Mivel az inger
lé s hatására a szervezet a 
kalóriaszükséglet pótlására 

A leglátványosabb for
majavulást az a hölgy ér
te el, aki négy hónap alatt 
harminc kilótól szabadult 
meg. Többen fogytak rö
vid idő alatt is húsz kilót. 
Mintegy 15 esetben a ke
zelés eredménvtelennek bi
zonyult. Igaz, utólag kide
rült, hogy az esti vacsora 
csábító ereje erősebb volt 
a tű keltette ingerlésnél. 

Az akupunktúrás gyógy
mód hazánkban még gye
rekcipőben jár, nem tarto
zik a hivatalosan elfoga
dott módszerek közé. Az
zal azonban dr. Viszmeg 
Sándor is egyetértett, hogy 
az elhízás ellen a legjobb 
módszer a helyes táplál
kozás, az egészséges élet
mód és a rendszeres test
mozgás. Ezért pedig, nem 
kell orvoshoz fordulni. 

dr. Horváth Róbert 

A l ff " Z e so "puma-per 
:€rdekes ügyben hozott dön

tést a minap a Kiskunhalasi 
Városi Biróság. 

Hudák Balázs balotaszállási 
lakos az elmúlt év szeptembe
rében, tanyájára érkezve, azt 
tapasztalta, hogy két birkája 
hiányzik, illetve megtépve az 
ól mellett találta meg azokat, 
úgyho gy azonnal le kellett 
vágni mindkettőt. Az ól végé
ben látott egy kutyát is, 
melynel, nyomát követve, el
jutott Szűcs Ferenc tanyájáig. 
A szomszédot felszólította: a 
kutyája által okozott kárt fi
zesse meg, amire nemleges 
választ kapott. Ezek után vit
te Hudák Balázs az ügyet a 
bíróságra. 

A hatóság széles körű bi
zonyítási eljárást fOlytatott le, 
melynek során több, tanyán 
élő gazdát, erdészt és mezőőrt 
is beidéztek. Me!:állapitották, 

hogy a kérdéses időben a 
környéken egy ismeretlen ál
lat kilenc borjút támadott 
meg: az áldozatokat a jObb 
combjukon marta meg, kiha
rapva a lágyrészeket. 

Paplógó Imréné elmesélte, 
hogy tanyájuk kétméteres ke
rítéssel van körülvéve. Egyik 
éjjel ugatásra, zajra lett fi
gyelmes. Birkái közül kettőn 
a fenti sérüléseket vette észre . 
Szerinte a kerítésen egy ku
tya beugrani nem tudott volna. 

A Kiskunhalasi Állami Gaz
daság I,épviselője elmondta, 
hogy telepeiken egy ismeret
len állat eddig 14 borjút pusz
tított el, több mint kétszáz. 
ezer forint kárt okozva. A 
zsanai tsz-ben három birka és 
egy borjú van a látatlan ra
gadozó számláján és több 
egyéni állattartót is hasonló 
vesztesé!: ért. 

Mindezek alapján a bíróság 
megállapította, hogy önmagá
ban a tény, miszerint az al
peres kutyája a tetthelyen 
tartózkodott, nem bizonyíték. 
A tanúk egybehangzóan állí
tották, hogy az alperes kutyá
it napközben megköti, s ami
kor elengedi őket, nyakukon 
kolonc lóg. A birkák a sérü
lést nem a "gyanúsított" eb
től szenvedték el, hanem a 
környéken garázdálkodó 
feltehetően macskatestú 
ragadozó tóI. 

Igy Hudák Balázs keresetét 
elutasították. Az ítélet jogerő~. 
(Időközben megkezdődött egy 
másik per is, ezúttal egy kis
szállási gazda követel kártérí
tést szomszédjátÓl, hasonló 
okok miatt). 

A "puma-ügy", úgy látszik, 
bevonult a bírósá!:i gyakorlat-
ba is. (horváth) 



o ÉNEKLO IFJÚSÁG. Csaknem ezer diákot mozgatott 
meg a közelmúltban az Éneklő Ifjúság mozgalom terü
leti bemutatója Halason. Az Általános Művelődési Köz
pontban fellépő iskolai kórusok Szabó Ferenc kétsze
res Kossuth-díjas zeneszerzőre emlékeztek, aki sokáig 
a városban tanított. A koncerten megjelent Liii néni, 
az özvegy is. Képünkön a helYi kereskedelmi szakmun
kásképző intézet női kara. (Gaál Béla felvétele) 

"BORÍTÉKOS" NYEREMÉNYEK 
Két hónap alatt mint- tot érő biléta is horogra 

egy negyedmillió forintot akadt Halason. Érdekesség, 
fizettek ki kisebb össze- hogy az egyik "tízezres" 
gekben az elárusítók a bo- szerencsés gazdája egy 
rítékos sorsjegyek nyerte- szovjet turista, aki átuta
seinek. Eddig három tíz- zóban töltött el egy napot 
ezer és egy húszezer forin- a városban. 

Megbilincselve próbált szökni 
Törköly Tibor, Kiskunhalas, 

Tó utca 3B. szám alatti lakos 
eddig kilencszer állt bíróság 
előtt a közrend, a közbizton
ság, a testi épség és a tulaj
don ellen elKövetett bűncse
lekmények miatt. Legutóbbi, 
négyéves elzárásából szabadul
va sem maradt tétlen. A Kis
kunhalasi Városi Bíróság 1986. 
május 2B- án súlyos testi sértés 
bűntette miatt egy év hat hó
napra ítélte el. Az ítélet nem 
emelkedett jogerőre, v iszont 
eközben Törköly újabb bűn
cselekmények sorozatát követ
te el. 

19B6. Július 30-án megjelent 
volt felesége lakásán, ahonnan 
ellopott egy pár tyúkot. Ez
után Molnár Pál épülő, Tolbu
hin utca 12. szám alatti laká 
sába hatolt be, s egy telefon
készülékkel távozott. 

Július 27-én késő éjjel az 
Ezerjó étterem bejáratánál 
több erősen ittas személy 
gyűlt össze. Köztük volt a 
soltvadkerti Gillich Sándor is, 
aki a lépcsőre ülve, fejét tér
dére hajtva "pihent". Ekkor 
Törköly - látszólag minden 
előzmény nélkül - úgy az ar
cába rúgott, hogy eltörött az 
orrcsont ja. A helyszínre érke
zett rendőrök őrizetbe vették. 
Kihallgatása során, rosszullé -

tet színlelve , s a folyosóra ki
jutva, szökést kísérelt meg. 
Megbilincselt kézzel kiugrott 
az épületből, a rendőrségi ud
var hátsó végében átmászott 
a kerítésen, a szomszéd kert
jébe. Majd a házba is beju
tott, ahol végül is elfogták. 

Szeptember 6- án a Garbai 
Sándor utcában a rendőr kör
zeti megbízott irodájá t pró
bálta feltörni. 

A bírósági eljárás a május 
hatodikai tárgyaláson ítélettel 
zárult. A hatóság bűnösnek 
találta Törköly Tibort kétrend
beli lopás vétségében és fo
golyszökés büntettében. Mivel 
a súlyos testi sértés okozásá
nak körülményeit nem sike
rült egyértelműen feltárni, ez 
alól bizonyítottság hiányában, 
a körzeti megbízotti irodába 
megkísérelt behatolás kísérlete 
alól pedig büncselekmény hiá
nyában a bíróság felmentette. 

Az elsőfokú ítélet szerint 
Törköly büntetése három év 
fegyházban letöltendő szabad
ságvesztés és öt évi közügyek
től való eltiltás. A döntés el
len az elítélt enyhítésért, az 
ügyéSZ - a börtönbüntetés le
töltését követő 5 évi SZigorí
tott őrizet elrendelését kérve 
- súlyosbítás é rt fellebbezett. 

-th -t 

"HÁTSÓ OLDAL" 
Ri poszt (-féle) 

1. 
A Halasi Tükör 1. szá

mában Sorompók címmel 
megjelent, jó humorral 
íródott cikk elolvasása 
után kételyek támadtak 
bennem. A cikk lrOJa, 
P. L. egyebek között azon 
ábrándozik kocsijában vá
rakozva, hogy JO lenne, 
ha sorompók 40 centimé
terrel magasabbak lenné
nek, akkor talán átférne 
alattuk. Nos, ez azt sugall
ja, hogya csukott sorom
pónak számára nincs tiltó 
hatása, ugyanúgy, mint a 
szeme láttára szabálytala
nUl átbujkáló gyalogosok
nak sincs. 

A kiskunhalasi vasútál
lomás vezetői és a körzeti 
üzemfőnökség illetékesei 
felülvizsgálták a sorompók 
zárvatartási idejét. Ezt si
került napi átlagban mint-

egy két órával csökkenteni, 
ám így is a nap nagyobbik 
fe lét teszi ki. Világos, an
nak a legrosszabb, aki sie
tős útján ilyen "akadályt" 
ta ál maga előtt . . . 

Együtt reméljük: rövide
sen átadják a forgalomnak 
az UJ közúti felüljárót. 
Addig is, ha lehet tisztel
jük a lezárt sorompót, ve
szélytől óv meg. 

Ide kívánkozik: áprLis
ban a kiskunhalasi körzeti 
üzemfőnökség területén 
két sorompó nélküli vasúti 
átjáróban hajtottak sze
mélygépkocsival a vonat 
elé. Az ütközés elkerülhe
tetlen volt, az eredmény 
öt súlyos sérült, közöttük 
nyolchónapos és kétéves 
gyermekek. úgy érzem, ez 
mindennél többet mond ... 

Kiss Gyula 

2. 
Az április 17-i szám Pác

ban című cikkében egyik 
horgásztársunk kérdőre 

vonta vezetőségünket, ami
ért horgászati tilalmat 
rendelt el a Sóstón, halte
lepítés miatt, éppen a ta
vaszi iskolai szünetben. 

H. R. kisdiák nak azt fe
lelem, ha majd felnőtt 
lesz, talán megérti: a hor
gász bácsi k nem akkor te
lepítenek halat a Sóstóba, 
amikor az talán minden 
tekintetben a legmegfele
lőbb, hanem akkOr, amikor 
jó minőségű halat, megfe
lelő áron vásárolhatnak. 
Sajnáljuk, hogy a halászok 

éppen a tavaszi szünetben 
szállították a halat, de €zt 
nem állt módunkban befo
lyásolni A munka elhúzó
dása a hosszú és igen ke
mény télnek is köszönhető. 
Reméljük, a jövőben ilyen 
tekintetben is nagyobb 
szerencsénk lesz, de erre 
garanciát adni nem tudunk. 

Bízom abban, hogy az 
intenzív haltelepítés olyan 
élményeket szerez már eb
ben az évben is minden 
horgászunknak, melyek fe
ledtetik az ilyen és ehhez 
hasonló, apróbb bosszúsá
gokat. 

Faddi István 
egyesÜleti elnök 

o Képzeljük el ezt az ünnepet! És a vásárt ebben az 
üzletben! ... (Somos László felvétele) 
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- Téma: a szőlő és a bor. Érdekes bélyegbemu

tató látható május 4-e óta a KiskunhalaSi Áilami 
Gazdaság központjában, a "folyosó galériában". A 
tizenhárom fali tárló dr. Csizmazia József, buda
pesti szőlőnemesítő - a Zalagyöngye atyja - gaz
dag gyűjteményét tartalmazza. ValamennYi bélyeg 
rajzolata a szőlő vel és a borral áll szoros kapcso
latban. 

- LENGYEL PIAC. Jelenleg ott és akkor áru
sítanak a piac terÜletén, ahOl és amikor akarnal< 
a lengyel állampolgárok. A kezelőség azt tervezi, 
hogy a Fűrész utcában a volt tej átvevő betonozott 
udvarát bérlik ki számukra és akkor végleg oda
költözik a "KGST-bazár". 

- Külföldi ösztöndíj. A korábbi évek sikereit 
folytatva az idén a Szilády Áron Gimnázium két 
negyedikes diákja felvételizett sikerrel és nyert kül
földi ösztöndíjat. Béres András és Varjú Ferenc az 
ősztől az NDK-ban közgazdasági, illetve műszaki 
egyetemen folytathatja tanulmányait. 

- PADOK A BELVÁROSBAN. A napokban a 
kommunális üzem dolgozói tíz felújított korszerű, 
csővázas padot szereltek fel a Hősök terén és az 
autóbusz pályaudvar fele vezető utcarészen. Eze
ket az ülőalkalmatosságokat a külvárosból gyűj 
tötték be, olyan helyekről, ahol nem használták 
őket. 

- Elismerések. A DÉMÁSZ bajai üzemigazgató
sága elnyerte az Élüzem cimet. A sikerben nagy 
szerepe van a halasi kirendeltségnek is, ahonnan 
hárman Bednarik Antal művezető, Burkus 
György szerelő és Kovács Pál irányító szerelő -
- Kiváló dolgozó kitüntetést vehettek át a má
jus elsejei ünnepségen. 

KULTURÁLIS KÍNÁLAT (május 31-ig) 
együttesek koncertje. (A há
rom jugoszláviai magyar tánc
zenekar nyilvános fellépése, 
Magyarországon először. ) 

FÁKLYA FILMszíNHÁZ 
Május 16-17-én 4, 6 és B 

órakor: Laura (magyar). 
IS-án 4, 6 és B órakor: Ka

ratéző Kobra (japán). 
19-23-án 4, 6 és B órakor: 

Silveradó (amerikai). 
24-25-én 4, 6 és B órakor: 

Emlékek, emlékek (francia). 
26-27-én 4, 6 és B órakor: 

Szörnyek évadja (magyar). 
28-3i-én 4, 6 és B órakor: 

Távol Afrikától (amerikai). 

GÓZON ISTVÁN 
MŰVELŰDÉSI KÖZPONT 
Május l6-án 15-17 óráig: ját

szóműhely. Fonás, madzagszö
vés. 

16 órakor: magányosok klub
ja. TársaSjáték, zene, társal
gás. 

Május l8-án 19 órakor: a 
Fáklya Filmszínházban, a Rad
nóti Színpad előadásában Wil
son: Mint két tojás. Komédia 
Zilahi Judit fordításában. 

23-án: magányosok klubja. 
Kirándulás Kiskunmajsára. In
dulás 9 órakor. Fürdés. 12 óra
kor ebéd, 16 órakor visszain
dulás. 

15- 17 óráig: játszóműhely. 
Jó játék a papír! Mozgatható 
papírfigurák készítése. Vezeti: 
Bródi Mária. 

IB órakor: középiSkOlás klub . 
"Az olvasó népért!" Szalai La
ser Show - filmpremier, já
tékok plusz egy meglepetés. 
(A Szilády Aron Gimnázium 
KISZ-szervezete és a középiS
kolás klub közös rendezvénye 
a pinceklubban.) 

30-án 15-17 óráig. játszómű-

16 órakor: magányosok klub
ja. Múzeumlátogatás, fagyi al
tozás, utána társasjáték, zene
hallgatás. 

ÁLTALÁNOS 
MŰVELODf:SI KÖZPONT 

Május IS-én 20 órakor: Sógo
Rock, a II. Félidő és az Echo 

21-én 15.30 órakor: mesebolt. 
A Roller együttes vidám, ze
nés gyermekmüsora. 

29-én 20.30 ó rakor: R-Go 
koncert. 

VÁROSI KÖNYVTÁR 

SPORTMŰSOR (május 31-ig) 

Május 23-án 14-17 óráig: já
ték a könyvtárban (a gyer
mekkönyvtárban, Kossuth u . 
21. sz. alatt, az úttörő ház eme
leti részében). 

JURINOVITS MIKLÓS 
ÚTTÖROHÁZ 

LABDARÚGAS 
Megyei I. osztály, XII. for

duló, május 16., 17 óra, városi 
sportpálya: KAC-MEDOSZ -
Kiskunfélegyházi TK (előtte , 
15 órakor: ifjúsági mérkőzés) . 

Megyei II. osztály, IX. for
duló, május 17., 17 óra, városi 
sportpálya: Kiskunhalasi Spar
tacus - Harkakötöny (előtte , 
15 órakor: ifjúsági mérkőzés.) 

X. forduló, május 23., 17 óra, 
Gábor Aron laktanya pályája: 
Honvéd Gábor Aron SE 
Kiskunhalasi Spartacus. 

K€ZILABDA 
Május 23., 10.30 óra, gimná

zium pályája: KAC-MEDOSZ 
- Harkakötöny (megyei baj
nokság, nŐi). Előtte, 9.30 óra
kor: ifjúsági mérkőzés. 

Május 23., 16 óra, gimnázium 
pályája: KAC-MEDOSZ - Ti
szakécske (megyei bajnokság, 
férfi). Előtte, 15 órakor: ifjÚ
sági mérkőzés. 

Május 24., 14 óra, gimnázium 
pályája: KAC-MEDOSZ - Sal
gótarján (NB II. ifjúsági, női) . 

ATL:€TIKA 
Május 30-31., 9 óra, városi 

sportpálya: megyei junior és 
felnőtt egyéni bajnokság. 

BM HATARŰRS:€G 

OLIMPIAI ÖTPROBA 
Kerékpározás: május 16., 9 

óra: rajt a kötöttárugyár elől. 
Távok: 50, 25 és 15 kilométer. 
Nevezés 7-9-ig. 
TERM€SZETJARO ÚTTÖRŰK 

MEGYEI TALALKOZOJA 
Május 24-én 7.30 órától: gyü

lekezés Kunfehértó vasútállo
másán. 

Május l6-án 9 órakor: városi 
repülőmodellező verseny, úttö
rőknek. 

20-án 14.30 órakor: varospoli
tikai fórum. Vendég: Simon 
Gábor; a városi pártbizottság 
titkára. 

27-én 14.30 órakor: munka
hely, pálya, hivatás. A mező
gazdász. 

A Dél-Bács-Kiskun Megyei Vízma Vállalat, 
a Kiskunhalasi Allami Gazdaság, 

a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat, 
a Kiskunhalasi Vörös Október 

és Vörös Szikra Tsz lapja 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság 

A szerkesztőbizottság vezetője: Földi Lajos 
Felelős szerkesztő: Kutasi Ferenc 

A szerkesztőség címe: 
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17. - Telefon: 22-144 

Kiadja: a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat 
Felelős kiadó: Forgács Péter igazgató 

B7 047B Petőfi Nyomda Kiskunmajsa 

L ___________________________ · hely. Csutkané pek. Népi gyer-
mekjátékok készítése. Vezeti: 

OR SZAGOS 
ATL:€TIKAI BAJNOKSAGA 
Május 26., B óra: városi 

sportpálya. 

Felelős vezető: Vikor János 

(Varga István rajza) Bródi Mária. 
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