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Nagyrekonstrukció előtt (?) 
a baromfifeldolgozó 

Inte rjú Forgács Péter igazgat6val 

Nemrég még szel'te n vl~ 
[ágban jól eladható, ked
vezően konvertálható cikk 
volt a magyar baromfi. 
ManapsáJl: viszont annyi a 
bizonytalanság! tényező, 
oly nagy a termelési koc
kúznl. hogy s711zszor ls 
meg kelJ gondolnia u d:Jl
gál annak, akj II legkü!8n
bözöbh formában fogyaslt
ható csirke, kacsa, liba stb. 
elMlIItflsára adja a fejét. 
Ez az aggodalmaskodás 
bujkált bennem. ami.wr 
leültünk egy rövid megbe
szé lésre Forgács )' é terre l, 
II Kls:{unhalasj Baromflfel
dolgozó Vállalat Igazgató
jával, s mjt tagadjam: II 
d iskurzus végén sem ura!
kodoU el rajtam II kincs
tári optimizmus. Ime a 
"kérden-felelek", a lé
nyegre szorítkozva, 

- Hogy valamelyest be
pillantás t nyer hessünk üze_ 
m iik é le lébe, ké rem : fog
la lja össze 1986-os tény
kedélliiket, 

- Nem akarok dicse
kedni, de tárgyilagosan 
meglt.élve is egészen túr
het6 évünk volt, Az 1,2 
milliárd forintos termelési 
érték és a s:tázmitliÓII nye
reség részünkr61 az utób
bi 5-6 esztend6 legjobb 
teljesítménye, Tel'mékeink 

.-. 
\ 

70 sZá~léknl exportáltuk; 
a nyuRat-európal országok
ban és a Közel-Keleten 
mintegy tíz és rélmillió 
dolJárt kerestünk. 

- Ennyit la lán adaIok
ban es valamit még a ho
gyanrÓI. 
-Először' ls: slkerül~ 

kedvez6en kihaSználni a 
nemzetközi piacokon ta
valy kialakult konjunktura
helyzetet. Másodszor: ter
mékszerkezetünk a dara
bolt áruk javára változott, 
azokat pedig magasabb 
áron tudtuk értékesíteni. 
Végül: emelkedtek a fel-

vásárláSi árak, s [gy lé
nyegesen javult a csIbene
velési kedv, ami viszont 

teljesi tőképességünk 
csaknem optimális kihasz
nálása mellett - növelte 
a gazdaságoss(Ígot, 

Akkor lU tér j ünk 
vlS!fl,/l a jelenhe t . I ~üw:t 

kC1I.: ik : 1981. 
_ Igen. de engedje meg, 

holO' fölhozzak még vala
mit. ami némileg szintén 
motlvlilja a klmagasl6 
eredményt. Az elmult év
ben először bocsátottunk 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

MEGMÉRETÉS UTAN 
Fölösleges (áradozás lenne érett

ségi történeteket mesélni, céltalan 
nosztalgia vagy példálózgatás csu
pán. Am keli az érettségiz6 diákok
ról beszélni, bizonyságául annak, 
hogy mennyire a való életből fakad 
ez a téma. 

Vá,osunk középiskoláiban ezek
ben a hetekben a fesl.üllségszlnt
mér6 Ismét jóval többet mutat az 
átlagnál. Fiataljaink tanúbizonysá
got lesznek négy év alatt szerzett 
ludlisu .<ról. rélkészilhs.!gOkről: meg
keld6dnek az éretuégl vizsgák. Ha 
lehet, még csendesebbek ilyenkor a 
lakótelepe/{: a szomS7,éd harmadiK 
emell ti ablaka éjfélkor nem a tévé 
ténye miatt világos, a másnapi 
vizsgára készül agylOrek , Taltln 
csökKen va,amelyest a szombati 
disco látogatottsága és a sarki 
zöldséges nem érti, hogy az örökké 
farmeres Zoli fiút miért láUa reg
gelente ölt . nyben és nyakkendöben. 

A nagy megmerettetésben tenye
rek Izz.::lclnak, könnyek hullanak, sőt 
biztosra veszem. néhány helyen 
anyu "na ugye megmondwm!" só
haja ls elhangzik majd, Lesznek 
örömteli pillanatok. "de J6, hogy 
sikerült!" relkiáltások és ahogy a 
napok telnek, úgy fogy a gond az 
Irju vállakról. Lassan közhelynek 
alAmH. il lwgyan tovább a na&Ybe
tuS életbe, mégis sok fiatalnak nem 
csupán az érettségi Jelenti a legna
gyobb akadályt. 

Vannak. akiknek már biztos az. 
mely másokna k. lehet. örökre álom 
marad, de a csüggedés rossz tanács
adó, Altán egyszer a viugáknak l!, 
vége lesz, A padok, ralnk 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 éreltségizőnek azon
ban Ismét tanulással köszönt be a 
gyümö\csérlel6 szeptember. Akad, 
aki ezután kezd szakmát tanulni, 
lesz, aki a szü\öhelytől távol bizo
nyitja majd a választott pályára 
való rátermettségét. később akár 
hírnevel is szerezve szűkebb pátr!
ájának, Ojra hátukra veszik az Is
kolaévek tanulással teli gond-zsák
ját. s az igazi örömet további szor
galommal és akaraterővel átitatott 
évek hozzák meg véglegesen szá
mukra. 

Ezekben a napokban minden is
merős és barát nekik szurkol, az 
é ettségiz6knek. Szokássá vált, hogy 
a szerencsétől a kalap .. , 19 vala
mi kedveset, esetleg szellemeset kí_ 
vánjunk nekik. Mindamellett, hogy 
én ls bizom valamennyiük sikeré
ben, megmaradok a közhelyekné!, 
mi mást tehetnék. A jó vizsga után, 
a .. mit kell lenni és miért nem le
het?" kérdésekre ime egy rövid, 
személyes hangu válasz. Ahányszor 
rádöbbentem, hogy hibáztam, hogy 
munkám tökéletlen, hogy jogos bí
rálatot ka.ptnm, de méa. olyankor 
is, amiko., tuldicsértek és emiatt 
szégyelltem magam. egyetlen vá
lasztáSI lehetőségem maradt: olyan 
keményen dolgozni tovább, ahogy 
csak lehet, ahogy csak tudok. Es 
ennél többet - meggy6z6désem -
senki sem tehet . . . 

P . L. 

Nyitott kérdések a zárt világból 
Indulok a gondozók szobája felé, nem nézek sehová, 

mégis é rzem, a fák mei]ől, a bokrok tól takart padok~ 
1'61 furcsa szempárok követik lépteimet. Percek kelle
nek. hogy zavarom elmu]jon és elhadarjam jövetelem 
célJát. Az ablakhoz arcok tapadnak, a vonások, a pil
lantások félreérthetetlenek: a Nyúl utcai Egyesített Szo
ciális Intézményelmebetegei között vagyok. Szorongva, 
nem titkolt felindultsággal figyelem 6ket, akik talán 
már soha sem rOIJák érezni az önsaJnáIat keserú me
lunkólláját ... 

Nem sokkal a reggeli 
u tán beszélgetek az inté
zet vezet6jével, Vany\ska 
JAnOIinévaI. A ház lakói 
ekkor már megkezdik napl 
,zokásos tevékenységüket, 
a kevésbé betegek segitenek 
a takarításbnn, a kerti 
munkában, mások tétova 
mozdulatokkal lépked nek 
az udvaron, örök kóvály
gásra ítélve. Mindennapos 
lehet a kép. számomra 
mégis olykor szilrreallstá
nak túnlk. 

Ha beszélnének 
a sorsukról . . . 

Lehel-e hivatásnak 
nevezni az önök foglalko
zását. pláne, hogy tisztá
ban vannak vele: a teljes 
rehabilitációra legtöbbszőr 

szin te semmi esély? 
kérdezem az igazgatón6tő1. 

- Igen, Nem csak lehel. 
kell is. Bár dolgozott máI' 
lU olyan kolléga ls, aki 
ezt a pályát hlvat.'\sának 
választotta, mégsem mer-

tek kérni teile a betegek 
egy pohár vizet. Feltétle
nül szükséges a hivatástu
dat mellé a nagy(oku em
berszeretet. Való igaz: re
habilItácIórói aIIg-aiig be
szélhetünk, ~r az itt el
töltött négy évem alatt 
két pácienst. ha nem is 
teljesen gy6gyuHan, de 
vissza tudtunk adni a tár
sadalomnak. 

- Kérem, mondja meg, 
kik vannak ilt? Úgy ér
Icm: veWk szliletett 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 besl'.élnl tudnának a 
sor.mkróI, vagy hallaná 
őket meghiU pUlanataik
ban a mult jukról mesél
ni, , Félelmetes. Egy ré
szük természetesen gene
tikailag sérUlt, 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 
kÓl't hordoz magában, ami 
bizonyos idő után el6jöhet. 
Az Intézetben számtalan 
példa van erre. 

Sira lmas á lla potok 

A bes7.élgetést a fenntar_ 
tási költségekre terelném, 
ám Vanyiska Jánosné ra
gaszkodik hozzá, hogy 
elObb Járjuk be szűkresza_ 
bott otthonukat. Példás, 
szinte katonás rend min
denütt , Jobbára csak vas
ágyakat látok, a helyszűke 

miatt az ajtókat is lested
ték. A szekrényekd vagy 
a folyosón, vagy az udvari 
szfnben tárolják. A frissen 
mosott ágytakafÓkon vi
gyorgó babák, s fölöttük 
az üres. vagy eltorzult te
kintetek kontraszt ja mell
be vág, 

A n6i szakas7.on va
gyunk, Szinte hihetetlen: 
négy szobában nyolcvan 
ápolt. A folyosón ls zsu
loltság. A !efüggönyözött 
vécék mellett fürd6S7.obá-

ba érkezünk: egy kád, egy 
kézi whanyozóval 
nyolcvan emberre! Füröd
ni pedig naponta kell és a 
többség magatehetetlen. "'
Cérnak körlete még siral
masabb: két szobában het
venen vannak. Szekrény 
sehol, éjjeliszekrény sincs. 
az ágyak között épp hogy 
el lehet férnI. A széIszag
gatta udvari vécét télen 
állandóan tateni kell. A 
betegszobában csak nappal 
Cekhelnek a sulyosabb be
tegek, éjjel visszaviszik 
öket eredeti helyükre. 
mert oU is van gazdája 
minden ágynak. 

Vége a sétának, Percek
be telik. míg magamhoz 
térek. Az Igazgatón6 töri 
meg a csendet: 

Tavalyel6tt, télen 
nyolc (ok volt az átJaghő
mérséklet. vacogva vették 
körül az egyellen cserép
kályhát. Az elmúlt évben 
bevezették a gázfútést, 
igaz, meg kellett vereked
ni érte. Meghfvtuk a vá
rosi és a megyel vezető
ket. hogy személyesen gy6-
ződjenek meg siralmas 
helyzetünkr61. Volt, aki 
rosszul lett a látványtól,. , 

lIol késik 
a f~lújítás? 

Kihez, hová tartozik 
az intézmény? 

- A városi tanács önál
ló köllséggazdálkodó szer
ve vagyunk, de hangsúlyo
zom: abeutaltak 90 Szá7.a_ 
léka nem kiskunhalasi. 
hanem a megye minden 
részéből való. 

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

1830-ban 
ispotály 

Jelenlegi 

IDS6-ban életveszé
lyessé nyilvánították és 
még abban az esztendőben 
részlegesen felúJftottuk, 
ami az állapotokat csupán 
hónapokra javltotta. Mon
dok egy példát: a padlá
son sok az elpusztu lt ga
lamb. A tetemeket nehe
zen és félve tudjuk eltávo
lftani, mert a mennyezet 
több helyen beszakadással 
fenyeget. Ha esik al. eső, 
mindenfelé beázunk és 
omlik a vakolat. 

- Tervezik-e a teljes 
rekonstrukciót? 

- Igen. A megyel ta
ndcs határozata alapján a 
teljes átépítést 1990-re be 
kell fejezni. Erre, éven
kénti bontásban, összesen 
20 millió forintot hagytak 
Jóvá. 

- Nem értem, ha látha
tóan ennyire sürg& a re
noválás. miért nem kezd
ték már el? 

- A megyelek szerint 
már 2 milliót átutaltak 
ebból a keretból, de a 
pénzzel eddig még nem 

találkoztam sehol, leg-
alábbis a számlánkon 
nincs. Ped ig higgye el. 
Kiskunhalason nem tudok 
cnnél fontosabb, égetőbb 
gondot. ts meglehet, tul
ságosan jóhiszemú vagyok, 
ha azt mondom: ezzel a 
városi tanács Illetékesei ls 
tisztában vannak. 

_ Honnan vár elsősor

ban segítséget? 
- Támogatja ügyünket 

a megyel tanács egészség
ügyi osztálya. a helYi ta
nács, Sok dologi segItsé
get kapunk a város szocia_ 
lista brlgádjalt61. elsősor

ban a Ganz-MAVAG-bó1. 
de hát értse meg: a száz 
meg száz segítő kéz mel
lé pénz kellene, pénz, pénz, 
pénz ... 

D D D 

ALsielek az udvaron. 
Hangos jónapotomra, van 
aki ugyanfgy, más csóko
lommai válaszol. A tétova, 
rezzenéstelen arcokról pró
báJok olvasni, kit sejthet
nek bennem: barátot, aki 
segíteni tud. akar és fog, 
vagy csak egy Idváncsis
kod6-szörnyOlködő Idegent, 
esetleg potenciális lakótár~ 
sukat? A tudatuk alatt 
rejlő, s talán már soha kl 
nem fejezhető ítéletre gon
dolni sem merek", 

Post.t.obánYI László 



2. OLDAL 

Nagyrekonstrukció előtt 
(FOlytatás az I. oldalr61.) 

kl komolyabb mennyiségű 
- kb. száz tonnányi -
baromflhús-készitményt. A 
kilenc féle. mal'kánsan fű
szerezett töhelékáruval -
melyeknek a Debreceni 
Húsipad Vál1alallól kapolt 
alapreceptjét fInomitottuk 
és fejlesztettük tovább -
újnbb fogyusztókul kivún
tunk megnyerni. Nos, ez ls 
sikerült; minőségük, í~.ük , 
á ruk megfelelt llZ igények
nek és esélyünk vun arra, 
hogy az idén kétszel' any
nyi töltelékáru ls vevőre 
talál. 

- Tehát: '87. l\tódosul
tak-e a lapvet6en a tavalyi 

Kilenc 
töltelékáru 
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a VÖ.·Ös Szilu'a 
Biztonságot ad cl Wrzsh-acsatelep 

A kedvezőtlen adoUságú 
u:rme.ószövelkezetek közé 
tarlozlK a kiskunhalasi 
Vörös Szikl'a Tsz is. A 
gyenge termöhely - átlag 
aranYkol'ona-él'téke: 6.25 -
jelent6scn befolyásolja az 
alaptcvékenység két leg
font osabb összetevőjének. 
a növénytermelósnek és 
az állattenyésztésnek az 
el'edményességét. A sza
bályzók és a p iac szol'ita
sában, a költSégek nóve
kedése miall egy-egy ága
zat, ha nem újit, nem fej
leszt, veszteségessé válhat. 

kacsáról li szálhtó:{ nem 
mindig az Ut.mezésnek 
megfelel6en, s li kivánt 
mennyiségben gondoskod
tak. Itt pedig a pontosság 
dengedhetetJen. 

A baromfifeldolgozó vál
lalat biztos vevő, de perc
nyi pontossággal kell szál
lítanI. Ha anaposkacsa 
korábban vagy később ér
kezik, már csak kisebb 
súlyú vagy "tokos", rosz
s1..abb minőség(i pecsenye
kacsa lesz bel6le, vagyis 
rontja az értékesitési dl
lag{irat. Ezt a bizonytalan
sági tényezőt küszöböli ki 
li szóvetkezet a saját törzs
kacsateleppel. Az előzetes 
81.ámitások szerint a na
poskacsa ár csökkenése az 
eredményességet is javitja. 

A törzskacsatelephez 

"'~.u,I - '"U or.rom,,
I" .m"", Cy"n'bUr," ' U I o Kozma Istvanné a tűUógépet kbizitJ eló, ta lán éppen a ha lasi virs lihez.. 

(Uvay Ká lmán felvétel ei) 

Ez foko'l.Oltan érvényes 
a Vörös Szikrában, ahol a 
termésátlagok alacsonyak. 
Az állattenyésztésnek a 
szálastakarmány t meg tud
ják termelni, de az abrak
takarmány nagyobb ré
szét vAsárolnl kell. Az út
keresés az idén kapoll len
dliletet. Új tevékenységi 
formákat kel'estek: li pe
csenyecsirkét részes neve
lésre adták, néhány erőgé
pet pedig költségtérítési 
formában Uzemelletnek. 
Ettől a munka hatékony
ságának növekedését, az 
önköltség csökkenését vál'
ja a szövetkezet. 

zömmel már meglévő he
lyiségeket hasznositottak, 
így jeJentős beruházást 
nem igényelt. A törzset -
mintegy 4100 darabot -
saját pecsenyekacsáik kö
zül válogatták. A tojás
termelést a hosszú hideg 
é3 a védooltások késleltet
ték ugyan. de a szükséges 
mennyiségről gondoskod
tak, sót még eladásra ls 
jutott, A hozam május I
ig összesen 218 ezer 280 
darab volt. A keltetést je
lenleg még ti kiskunhalasi 
Vörös Október és a kele
biai Rákóczi Csillaga Tsz 
végzi. A közeljövőben a 
szövetkezetnek saját kel
!elöüzeme lesz, ami tovább 
bővíti a verlikumol és 
még eredményesebbé teszi 
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»AROMFI JAVA (IH,...,.". A baromflp4;ptt ti a 
flIbelI tyl1"mellet aer
UI ulnhü .... 1 f;1 Ip.rl 
nalonnlo,'a' ,ud.,hJlo". 
Feh~tbon ~I ner euen
dilI kll lulln ltl ","II,"mu 
arom'JIoL jYlllbélbl:h 
fIlItIlII" h 1111111. 

IIA I..ASI CSII'OS 
KOL HASZ ''',- FI/kl'. 

A r_ p, : blromllp4;p 
". Ip.rl nalonn., ul-
p6lre fGlur n .. ,". 
Emf;nlhet6 bé lben 
ha,yJ. e l '" (h.,met. 

tervsdmok éti blzta tóak-e 
II kilátások? 

Mindenképpen na
gyobb termelési értéket 
szeretnénk p"odukálnl, 
csirkéből példÁul félmillIó
val többet, mintegy 17 mil_ 
liót VÁrunk feldolgozásra, 
Piaci inrormáclólnk alap
ján _ gondolok itt a köZ
Ismert nyugati protekcio
nista és dlszkrimlnáclós 
Intézkedésekre - azonban 
lényegesen szerényebb pro_ 
fUra számfthatunk. Sajnus 
be kelJ lÁtni: megint rom
lik majd az exPOrt jöve-

delmezósége. A hazai el
látásról kijelenthetem: té
szünkről bizonyosan zavar
talan lesz. 

- lia már az iment a Jö
vedelme-.t:ósegról esett szo, 
ebbő l a szempontból m e
lyek a legfontosabb ter
mékeik? 

- I mmá!' hagyományo
san a hízott liba, valamint 
a pecsenye liba és kacsa. 
Az összes nálunk megfor
dul6 barom[inak csupán az 
egyhatodát teszik ki, a 
bevételnek, illetve a ha
szonnak viszont majdnem 
a (eleI.. Részarányukat 
csak szűk korlátok közölt 
lehet növelnl, mivel meg
határozolI vevókörük van 
ktUföldön is, és jobban 
megterhelni a piacol, mint 
amekkora a fizet6képes 
kereslet, nyilvánvalóan 
nem szabad. 

- Konkrét üzleti meg
á llapodásokról nem ragla
tom, maradjon ez az Önök 
titka. Ellenben kíváncsi 
vagyok: mi a tervük a 
felvá&,ottakka l? Várhatók 
íl jak is? 

- FeltétlenűJ szeretnénk 
~yarapita ni ezt a termék-
családot. Mei;liazdaiodnl 
rajtuk továbbra sincs 
szándékunkban - eiyéb
ként sem lehetne -, csu
pán a méfliékell, tisztes 
jövedelem a célunk. Olyan 
rétegeket, intézeteket, 
olyan fo&yasztókat 
nyugdíjasok, diétások, kór
házak stb. - kivánunk el
érni, aki az olcsó, zsir
szegény, kímélő hűskészít
ményeket keresik. Néhány 
újdonságunk próbagyártá
su és tesztelése már folyik, 
reméljük hamarosan a 
boltokban is megtalál hatja 
6ket mindenki. 

- Akik kóslolták, elra
radtatással nyilatkoznak a 
libsszalámiról. Vajon Jut 
majd belőle külföldre ls? 

- Annak ellenére. hogy 
elég: drága, itthon régóta 
népszerű. !=::vekig tartó 
kisérletezés után ebben az 
évben talán lehetőség nyl
lik arl'a, hogy a tőkés és 
a fejlődő országokba ls 
szállitsunk. Ha meg tudjuk 
kint kedveltetni, biztosan 
egyszerűbb lesz más áru
téleségeinket is eJrogadtat
ni. En-e vonatkozóan egy
két nyugati céggel márls 
tárgyalunk, kölcsönösen 
elönyös gyártási és forgal
mazási együttműködés 
után kutatva. Természete
sen esz[lnkben sincs profilt 
váltani _ az összes ex
portnak a húskészítmények 
leafeljebb a 10-12 s1.ázalé-

kát tehetik kl -, inkább beruházás lesz. KI kell 
választékb6vftésre törek- cserélni a feldolgozó gép-
szünk. soro'~at, gépesiteni a dara-

- lia egyetért . most az bolást, kinőttük már a hű
e lórelélJés - kissé pateU- lőlárol6kat is és új, korsze:
kusan fogalmazva: a kor rű csomagolásl technológl
klhivé.salnak való megfele- {ira vun szlikséglink 
Il:s - l:rdekében a közel- hogv csak a legsúlyosabb 
jövőben c l vég~endő fej - tételeket idézzem. Mindcz 
lesztésekre tere lném a be- saját erőből, persze, nem 
s'télgetésl. megy, minden lélez6 ex-

- I~en. A követkeZő 2-3 portfejlesztési hitelt és 
évben feltétlenül végre preferenciát igénybe sze
kell hajtununk a vállalati retnénk venni hozzá. Úri
rekonstrukciÓt. A költsé_ áSi vállalkozás lesz ... 
gét még felbecsülni ls fele- Amihez s'ter{!ncsé, és 0;1-
16tlensé.lf volna eRyel6rtl, kert kivánok. f:s köuönöm 
de annyit mondhatok: több a beszélgetést. 
százmillió forint értékű Kutasi Ferenc 

Jelentős úguzat a pecse
nyekacsa tenyésztés. I !:I86-
ban 34:1 ezer 200 kacsát 
adtak el, ami JO millió fo
rintos ál'bevételt jelentett. 
1970 óta u termelés folya
matosan nőU, ugyanakkor 
a nyneség csökkenI. En
nek egyik oka. a napos
kacsa árának emelkedése: 
amíll: 1984-ben 14_05 forint
ba , 1986-ban mar 15,50-bc 
került darabja. A napos-

HATVANAi\ A SÓSTÓ FEJLESZTÉSÉRŰL 

Kassai Miklós 

Pro 
, 
es kontra családiház ügyben 

Lapunk legutóbbi szá
mában tett igéretünk sze
rint visszatérünk a kis
kunhalasi Sóst6 fejleszté
sével kapcsolatos szavuzó
gépes közvéleménykutatás 
eredményére. (Ez ulkalom
mlll próbálták ki a televl
zió Hatvanhat cimű múso
l'áb61 Ismert elektronikus 
berendezésI.) A vérosi 
pál'lszékház nagytermében 
ha!vun érdeklődő Jelent 
meg. akiket Dr. Su.bó 
Mi klós, első titkár köszön
tölt. Csapó ISi vin. a KUN
f:P Igazgatója a vállalat 
koncepcióját , Nal)' Ágnes, 
a Várostervező Iroda ter
vezömérnöke pedig a $ós
tó és a város fejlesztésére 
vonatkozó terv összefOg
géseit Ismertette. 

AZ7.a1. ami a Sóstónál 
eddig történt, 8 jelenlévők 

(SOQlI)! Lás'Iló felvé tele) 

93.J százaléka egyetértett. 
Többségükre (83,3 szávI
Iék) kedvező benyomást 
lelt ,I KUN!=::P fejlesztési 
terve. 8,3 százalékuk vi
szont ellenezte azt. 

Szabados János. a városi 
wnács műszaki osztályá
nak vezetője, a szakember 
szemszögéb6l értékelt: a 
legsúlyosabb érv a sóstól 
lakótelep ellen az, hogy 
idegen a város település
szerkezetétől. Kétszázhar
minc családi házas telek 
több gonddal járna, mint 
előnnyel. A bölcs6dei, óvo
dal, iskolai, kereskedelmi 
ellátást emlitette, és per
sze. a megbizható bwzJá
ratot. €rvelését a jelenJé
vők 72 százaléka megala
pozottnak tartotta, 20 szá-
1.aléka viszont nem. Egyéb
ként a családiházas beépí
tés mellett szól az, hogy a 

közmúveket mindenképpen 
kiép!tik, valamint, hogy 
igy sok milliós tanácsi hi
tel nélkül Mvitenl lehet a 
városi telekkinálatot 

Vita bontakozott ki 11 

viz minőséiének romlása 
ügyében. A megkérdezettek 
41,6 százaléka úgy találta, 
MiY elviseli, 38,4 százalé
ka szednt viszont nem 
bírja el a tó a fejlesztés
sel járó terheket. A főút
tól nyugatrn eső terillet 
családlházas beépftésére 
38,3 százalékuk szavazott 
Igennel, 41,6 százalékuk 
pedig nemmel. Az előter
jesztés leglényegesebb kér
désében tehát Igencsak 
megoszlik a vélemény. A 
KUNtp és a VATt terve
roje szerint ugyanis ez a 
legkedvezőbb megoldÁs a 
Sóstó környékének kultu
ráJI és jó ütemű beéplté
sére. A többség egyetérté
sével találkozott a strand 
és a kemping fejlesztése, 
valamint a véderdö telepI
tése. (78,3 százalék eluta
sította aZI, hogy üdillőtel
keket alnkitsannk kl az 
emlitett tel'ületen.) 

A számok mellett érde
mes néhány, élőszóban el
hangzott javaslatnuk ls fi
gyelmet szentelnI. Például: 
tel kellene mérni ti csalá
dlhá'l.8s telkek Iránti é r
dekl6dést, mivel a fizető
képes kereslet Ismerete se
gíthetné a terv elbírálását. 
Elhangzott. hogy a tó déli 
és keleti oldalán lév6 30 
hektárnyi erdő mellé, a 
!6úttól nyugatra es6 rész 
beépitése esetén ls, a 

KUN!=::P 40 méteres sávban 
erdőt telepít. Ennél több 
aligha látszik indokoltnak. 
Az egyik hozzászóló meg
kérdezte: kiknek akar a 
KUN'E:P üdülőt épiteni? A 
külföldieknek? Veszélyez
tetve látja a Sóstó több 
millió forintot éró halálJo
mányáL 

Szinte drámai hangon 
szólalt fel Márla Sándor a 
fejlesztési koncepció ellen, 
a horgászok védelmében. 
Elmarasztalta a városi ta
nácsot már azért is, holD' 
- úgymond - eladta a 
S6stót a KUNtP-nek. Hat
száz horgÁSZt tudna lelso
rakoztatni egy ennél jobb 
terv érdekében. Személye
sen ls sérti, hogy az újabb 
elképzelésekbe nem 1116, 
de már növekedésben lé
v6 lákat kivagdosták. 

A számítógépes szavazás 
nem döntött el semmit, 
nem is ez volt a célja. 
Hatvanan megismerték a 
KUNtp programját és né
hány kél'désben véleményt 
mondtak. A dilemmát a 
VATI munkatársa fogal
mazta meg: ha nem léte
sülhelnek itt üdülők és 
családiházak, akkor ha
gyan védhető meg a t6? 
A családiházas beépítés 
terhel né legkevésbé a ta
vat. Más magyar városok 
mellett is léteznek hason16 
lakótelepek, illetve kertvá
rosok. 

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

Kis péter Imre 
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NEAI HALASL - SOLTVADKEHTI ... A fekete szin hez vonzódtam ••• 
A hamis bor (?) nyomában Bes=élgetés Diószegi Ba/á:;;.::;al 

Súlyos vádak Olvashatók 
egyik országos napilapunk
ban. Idé7.7.ük: .. Hamlsítás 
miaU tekintélyes mennyi
ségű bort, 16 ezer hektoli
tert zárolt az Orszflgos 
BorminOsftő Intézet. A 
pancsolt tételt Klskunhnlas 
térségében vásároltn fel a 
Pannonvin, de - szeren
csére - még a forgalomba 
hozatal előtt fölfedezték n 
csulflst, így a fogyasztókat 
nem érte kár. A kombllJat 
- annak rendje és módja 
s7.erlnt - feljelentést tett 
a megyei rendőr[őkaol

tánysflgon. majd benyújtot
UI kárigényét a s:t.állftók
nak:' 

A hfr nyomába eredtUnk. 
A szflilitó a Termelőszö
vetkezetek BeszeI"ZŐ, Kész
letező és trtékesítő Közös 
Vállalkozása. Kérdéseinket 
dr. Judák Imre Igazgató
nak tettük fel. 

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

}-'- 2 ? 
/Egy dolgozi/;. 

I.-ettő nézi. 
ismerős arúli)'. 
KiS/Hifi Iwlo:w lI . 

fl Z ÁFOR-úllomús 
közelébell 

f fú lyJ.-épezle: 

/<'(,I'illcZ jállo,'1. 

Nagyon meglepett 
bennünket. Tizenhatéves a 
cégünk, évente 45-50 ezer 
hektoliter bort közvetí
tünk. El. csak al egyik te
vékenységUnk a sok közül 
Klilönféle szerződések 
alapján roglalkozunit a 
gazdálkodó!< bOo·alval. Nem 
gyújt jük, nem érté.<esítjük, 
hanem egyszerűen továb
bítjuk a megrendelőnek. A 
Pannon vin al.t kapta, amit 
kért. Huszonnégyezer he:<
tolitert s:t.állítottunk, amit 
mennyiségileg is. minősé
gileg is átvéttek. Megvizs
gálták és semmilyen kiro
g.'ist nem eme.tek ellene. 

- es mit talált a bor
minősítő Intézet? 

- Allitólag cltromsavnt 
fedezlek fel az ellenőrzés
kor. A Pannonvln-vizsgá
lat viszont ezt nem mulat
la ki. Úgy látszik. akkor 
még nem volt benne. Mé
gis tőlünk kérnek kártérí
téSI, annak ellenére, hogy 
- hangsulyozom - nem 
tartozik II hntásköl"ünkbe 

a must .. bemérése'". A kö7.
vetítésen kívül más szere
pünk nincs. 

- On szerint kl a hibás? 
- Aki a szerzödés feJté-

telelnek nem Utt eleget. 
Márpedig az átvevők, a 
Pannon vin dolgozói, úgy 
látszik mulasztást követtek 
el és most futnak a pén
lUk uttin. 

_ Milyen veszteség érte 
a halasi céget? 

- Még semmilyen. Re
mélem később sem él", hl
szcn "étlenek vagyunk. Az 
pedig tévedés. hogy halasi 
borró! van szó. Az omln6-
l.US mennyiség Soltvadkert 
kórnyékéről val6. Viszont 
tény, hogy ezzel az esellel 
romlott a7 al[öldi bor hi
tele. 

- Vá!asl.olnak u súlyos 
vádakra? 

- Egyelőre nem. várunk. 
- Mire? 
- A nyomozás eredmé-

nyére ... 

Temesi I.ászló 

1914. november 16-án 
s7.üleUem 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 nevelödtem. ma
gam ismerkedtem a világ
gal, talán ~nnek köszönhe· 
tő, hogy festő lettem -

kel.di élete történetét 
Diószegi Balázs Munkácsy
díjas restőművész. 1972 
óta Kiskunhalason alkot. 
Allomás ulcai lakásában 
beszélgetünk. 

- Mlllor k"zdeu el ful"n., 
raJ~olnl ' 

- Az iskolában meglet
szell Toldi MiklÓS vladala 
a cseh vitézzel, li a Jelene
tet otthon megrajzoltam. 
Megmuta.ltam a tanárom
nak, hogy ezt én csinál
tam. - Ne akarj engem 
becsapni - mondta - úgy 
másoltad valahonnan. 
Dehogy másollam - a le
írás alapjan rajzoHam. 
Erre megpofozott. A kö
vetkező évben egy másik 
tanár jött a gimnáziumba. 
Menj a táblához _ szólí
lott - és rajzolj egy lovat. 
Amikor meglátta, már el 
hitte, hogy a Toldi az én 
művem. 

- 1101 , ·<!,,"lIe ma,·tneli 'a
nUlm'nylIlI' 

- A gimnáziumi érett
ségi után uz ukadémiáru 
kerÜltem Budapestre. Rud
nuy Gyula. al Ismert Kos
suth-díjas festöművész és 
grafikus keze alá. O meg
tanította nekünk azt. hogy 
úgy ls lehet valaki jó les
tó. ha az avantgard irány-

zatokba egyúttal a ma
gyarságál is beleviszi. 

- lIogy kezdie míl\"~ni I' " 
lyAJ'I? 

A debreceni tanflókép
zőben rajztanári állást vál
laltam. Szerencsém volt, 
hogy Gy. Szabó Kálmán
nak nagyszerű müterme 
volt és én helyettesithet
tem, amikor olas7.0rszflgi 
ösztöndíjat kapott. Egy kis 
iskolám alakult ki : oda
hívt11m a debreceni ko1\é
gókat, együtt Ccstettünk. 
Azután Szentendrére ke
rültem. Időm nagy része 
azzal telt el, hogy tanul
mányoztam a természetet. 
A szentendrei házak szép
sége hozzászoktatott a 
dekorat i vi láshoz. 

- Mi "Olt II klh'elkull ' I· 
iom'., 

Újvidéken, BaranYi 
Károly szobrásszal csinál
tunk egy müvé!lztelepet. 
Innen Nyíregyházára men
tem és olt szintén létre
hozIam gy festőiskolál, 
ami 1953·ig nagyon jól 
működött. A várostól kap
tunk egy külön házat, 
amelyben akadémiai óra
r ~nddel dolgoztunk, szob · 
rásl.atot és alakrajzot tani
tollunk. 

- Mlllor jIIu e l Nylrenh'. 
uról' 

1958-ban, mert az 
anyám beteges lett és kér
te, hogy legyek mellelle. 
Később Kiskunhalason 
kuptllm lakást és itt éltem 
az anyámmal 1972-t61 1978_ 
ig, mig meg nem halt sze
gény. 

- KtJ"'1t nlnte IllzAróla .. a 
ff:k,,'" IIzln uraUa. lill "nn,,1I 
lU olla' 

- Rudnay nem engedte 

a feketét a képekre, mert 
azt mondotta. hogy nem 
lehet megfesten!. Talán ez 
volt az oka, hogy én min_ 
dig is szerettem vol na a 
feketé t megfesteni. Slóval, 
afekeiéhez vonz6dtam, 
mert stabil szín, a mara
dandóságot fejezi ki . 

- 1I0n'an 1,," " fIlIUl i "m
b .... "1< f .... llI.ld 

- 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, mert 
egy emberöltőn át ez a 
réteg annyira megváltozik, 
hogy már csak beszélni 
fognak róla. de nem ma
rad róluk semmi konkl"é
tum ... 

- IIl11ycn It nl'kkal fog lHI-
1I0zIII ma' 

- Mostanában rali tex
turákat készítek: megraj
zolom a képet és kivarr
ják . 

Lévay Kálmán 

FOGYÓKÚRA AKUPUNKTURÁV AL 
HAJ 'OKSc\C HELYETT HE TMARADÁS? 

A korszerútlen táplálko
zás tipikus magyar szokás. 
A felesleges kIlóktól legtöb· 
ben fogyókuróval igyekez
nek megszabadulni. Am 
ennek is vflltol.ik a d ivat
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 
- [öleg hűlgyek körében 

hető külföldi szakirodal
mat. kapcsolatba lépelt a 
módszert népszerusítő ha
zai ol·vosgárdával. Al. el
méletben elsajátítottak ki
pl'óbálását év végén keld
te e l a kórházban, I<ollégá
in, önkéntes alapon. 

felhalmozott zsfrokat bont
ja le, a súlycsökkenés te
temes. A tűt egy hétre ül
tet i be a főorvos, egy, 
majd kéthetCti szünetekkel. Focistáink zuhanórepülése 

Két évvel ezelőtt CS(!U kl 
fl KAC-MEDOSZ labdarú
gó csapata a területi \).1J
nokságbó1. Az ezt követő 
mindkét szezonban haj· 
szállal szorultak u máso
dik helyre, legutóbb ped ig 
három rúgott gólon mú
lott. hogy ismét a megyei 
bajnokságra kész(llheiett 
az egyilUes _ a váraUa
nul Soltvadkertre távozott 
~teskó ISll'án helyett Im· 
már új edzővel, Rádi Zol
tánnal. 

tán nem titkolja elkesere
dését. Elmondta: rendki
vüli gyenge edzettségi álla
potban velte át a játéko
lSokat. a fizikai lemaradást 
a téli felKészüléssei pótol
IlI, alonban az erós ler
helés most visszaül, nem 
tudnak B fiuk a fáradság
ból, a fásultstIgból kilábal
ni. s az eredménytelenség 
idegileg. lelkileg ls megvi
selj a társaságot. Nem 
gondol arra. hogy helyét 
áUldja másnak, vele jutolt 
idáig a MEDOSZ, ő is ki
vánja II gödör ből kivezetn!. 
RemélI. söt biztos benne, 
hogy megszerzik a bent
maradáshoz szükséges pon
tokat, s a továbbiakról az
után fog döntenI. 

A szakosztálY elnöke, 
Huri Béla nem szol-ad.I
mazzu az edző leváltását, 
mert csupán e döntéssel a 
bajokat nem orvoso~nák. 
Bírálja a radikális finta Ii
tást, néhány futballista hu
zamosabb ideje sérUlt 
(vagy sérültet Jelent), s a 
görcsös akarás is bénrtja a 
lábukat. A javadalmazás
ban az év elején beveze
tett alapvető változtatás a 
fejekben rs zavart oko7.0tt. 
(A dolog pikantérláJa, 
hogy most szervezik meg 
a bm'óli kört, melynek ré
vén legálisan ls lehetőség 
nyflik az anyagi jutalma
zásra, de ki az, aki ezért 
a játékért és eredményért 
pénzt ad.) 

Többen panaszolják, 

- a karcsúsodús legújabb 
módjáról. az akupunktúrás 
rogyÓzásrÓI. 

Dr. VIszme, Sándor fó
orvos elmondta. régóta 
Coglalkoztatjll a kinaiak 
ősi gyógyítási módja, 
ezért, umolyan kedvtelés
ból beiratkozott tavaly a 
Magyar Biofizikai Tarsa
ság továbbképzésére. A 
szakma legavatottabb k{ll
földi mesterei mutatták be 
a túvel való érzéstelenités. 
gyógyitAs muvészetét. A 
látottak nem hagyták nyu
godnl: beszerezte a fellel-

MI is a módSzer lénye
ge" Az emberi testben ti
z(;:lnégy úgynevezett ener
gillvándorlási vonal van, 
melyt.'k az agyba futnak. A 
mi ndnn nyi unkban megla
lúlhutó 360 akupunkturátls 
pont közül a fül melle\t 
található az a kettő, 
amely az étvágyra kihat. 
A b:-szúrt parányi tü ál
landó ingerlésben tartja 
ezl a két pontot, így csök
ken al. éhsegérzel. Emellett 
persl.e fogyókú rázni is kell. 
A j'eggeHt délben szerény 
ebéd követheti, az esU ét
kezést viszont kl kell 
hagyni! Aki ezt betartja. 
meglepő követke7..ményeket 
észlelhet. Mivel az inger
lés 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 alult is húsz kilóI. 
Mintegy 15 esetben a ke
zelés eredménvtelennek bi
zonyult. Igaz, utólag kide
rült, hogy az eSli vacsora 
csábitó ereje erősebb volt 
a tíí keltette Ingerlésnél. 

Az akupunktúrás gyógy
mód hazánkban még gye
rekcipőben jár, nem tarto
zik a hivatalosan elfoga
dott m6dszerek közé. Az
zal azonban dr. VIszmeg 
Sándor is egyetértett, hogy 
az e lhízás 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 bajnokság télldejében 
a hetedik helyen álttak, 
ami miatt a vezetőség nem 
volt kQlönösebben elkese
redve, s miután a januári 
alapozás jól sikerült, s két 
helyen erösitenl ls tudtak, 
derülátással várták a tava
szi rajtot. A cél egyértel
maen fogalmazódott meg: 
mindenképpen al. első öt 
között végezzenek, ha lehet 
dobogós helyeken. úgy, 
hogy a megfiatalltott gárda 
jövőre újra a bajnoki cl
mért száll hasson harcba. 

Sokan suttognak u vel.e
tök széthúzásáról, belső 
ellentétekről. A napokban 
mondott Ic a labdarúgó 
szukoszlály vezetője, Va.
nylska János. O kifejtette: 
távozásával a csapatot kI
vánja segltenl. viszonya 
ugyanis nem volt a leg· 
jobb az edz<lvel és munka
helYI elfoglaltsága miaU 
amúgy sem maradt sok 
ideje a [ocira. A lúlzott 
fiatalltás szerinte melléfo
gás, amíg nyolc Idősebb 

játékos mellett három fia
lal jól bevált, ez megfor
dítva már nem hozta meg 
a várt sikert. Ehhez páro
sult az .. öregek" lazítása, 
edlésről való távolmara
dása, s néhanyesetben fl 
jutalmazás sem bizonyult 
szerencsésnek. 

hogya játékvezet6k is Ha
las-el1enesek. Ennek annyi 
az alapja, hogy néhány 
mérkőzé: után egyes szur
kolók elflélendö módon és 
stnusban minŐ$ftették 
biráskodást. 

Az első "puma-per" 

Hat fordulóval a bajnok
ság vége előtt labdarúgó
Ink egy győzeLTlet arattak 
(még az els6 fordulóban), 
s két döntetlent érlek el, 
az összesen megszerzclt ta
vaszi 4 (1) ponttal jelenleg 
a kiesés szélén, a tizen
kettedik helyen tanyáznak. 

MI lehet a látványos 
visslaesés mögött? Ahogy 
az u bajban lenni Sl.okott, 
mindenki másban keresi a 
hibát. Az edző, Rádi Zol-

t:rdeku Ou' ben hozott dön
Ihl a mln.p a Klskunhala~1 

a Virosl I.lIró .... '. 

Abban mindenki egyet
ért: ez a játékosállomány 
- a csa pat - a jelenlegi 
helyezésnél 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 megyei első osztályú 
bajnokságban. Jelenleg 
sajnos úgy tűnik, ez sem 
lesz egyszerű ... 

II . R. 

Hud'lI Balhs balotauill's l 
lallos az f: lmQIt tv neplembf!
rtben, la ny'JArl trkn~'e, a.r.1 
lapaniiUa. hory ktl hlrk. Ja 
hlll:nyzlk. Ill elVe mf:gttpYe ft! 
ól mellett la lll:Ua m el lllollat, 
ugyhO KY azonn,,1 le lIelle tl 
vignl mlnd lleulh. AZ Ól vtet
ben 1'1011 elY lIuly.1 II. 
melynf:1I nyomAI kliveu '''' " I
}ntoll Szila Perenc Ilny'Jil,. 
A Sli'om5ztdot felnól/totta: a 
kuty'}a illal ollULnl! IIAM fl
"Me me,. "ml"" nf:mlell:f:II 
vAla.u.t kapott. Exf:1I u " n vit
le lIud 'lI DHI'u az Il,yet a 
b lróU,ra . 

A hlltó8li1l: n~ln körll bl
~.o"y l"bl elJ'ri. t folylalOlt le, 
me ly nek lorin Ilibb, tany'n 
tI/S gudAl , erdtnt " mnli6rl 
lJ bo!ldhtek. IIl e,'lIaplloUik, 

hO,y a kklltllu LIllibe n • 
kli ..... ytken elY Ilm"rellen il· 
lal kil"n f: borjút I'm.doll 
mtI : az ' ldoutok,,1 • JObb 
combJullon marta mell:, k lhs
rapv. a I.gy~uekel . 

1'lOplóló Imetn'" elmcatllc, 
1I0JY lany'Ju ll IItlmtteru Ile· 
rl1Ú.cl van klirlllvtve. Erylk 
tJJe I lllatista, ujra tcu fl· 
,Yf: lmu. Btrkál klizOI kettőn 
• fenti M;rlll"'5f:ket velte mre. 
Surlnle I lIerll"'sen ell")' 1111' 
ly. bellJranl n em ludoll volna. 

A Kllkunhalasl "\I"ml (lu
dasi, ktpvlw.llije e lmondta, 
hOJ)' 1f:lept!llI"n e,y Ismeret
len II lIal eddl r 14 horNI puu
IIHII ' el, löbb mint k tl81.4:t_ 
ez", fo rint ".rl olloz~·a. A 
~8lO nnl ln-ben h 'ron. birIla ti 
elY borjú van a l'lalllln ra· 
ladozó n'ml'J'n h töbh 
elytnl i llauarlól II halOnló 
"entf:"", "'rt. 

~UndeZell a lapJ' n a biróUI 
m "I'lIapltOlla, hO,y önma,.
ban altny, mlnerlnl a~ al· 
p"""s kUlyAJa a leuhelyen 
ISrtózkOdoll, nem hlzonylttk . 
A tanuk elybehanrxóan 'UI
tQ uák, hOJY IZ alperel lIU1y._ 
11 napközh"n nl tll" lIöll, ! amt-
1I0r elenledl Ilket . n yakullon 
1I010ne ló,. A birk'lI a sf:rll.
Iht ne m a "lyanú.llOtt" eb
Illi n"n~'Cdlt ll " I. hanem a 
klirn ytl!,,,n lar h d ' lkodll 
ff: l.ehe'llen maeskat,tllíl 
r a,allOlóIÓI. 

I,y !lud'k Ua1il.l kere.eUI 
e lu t ...... ltoU.k. As ItIJeI Jo,,,rIl •. 
f1d ll llll~ben melkeldlldötl el)' 
mblk per II, elullal elY 1111' 
u'Uhl lUd a IIl1velel lI.rU rl
Iéit nomnMJ' tól. lIasonló 
Okok militi) . 

A .. PUma· O,y". illY I'lnlll, 
bevonult a blró",1 Iyakorla l -
ba ls. (hOrv4lh) 



.r 
o f.:NEK LO I FJÚSÁG. Csaknem ezer diákot mozgatott 
meg a köze lmúltba n az t ncklö ItjúSáK m ozgalom lerii 
IcU bemulal:ija Ha lason. Az ÁllalánDs Művelödési Köz
pontban fe ll él>Ő iskolai kórusok S7,abó Fe;ene kétsze
Tes K ossuth -díjas :r.cncszerzőre em lékeztek, aki sokáig 
a városban tanított. A koncerten megjelent I" jjj né ni , 
az özvegy is. K epünkön a helYi keresk ed elmi szakmun_ 
káskcp1.ő intézet női kara. (Gaá l Béla fe lvétele) 

"BORlTÉKOS" NYEREMÉNYEK 
Két hónap alatt mint- lot érő biléta is horagnI 

egy negyedmillió forintot akadt Halason. E:rdekesség, 
fizettek ki kisebb össze- hogy az egyik "tízezres" 
gekben az elárusrt6k a bo- !,7.ercncsés gazdája egy 
rítékos sol'sjegyek 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 38. nám alatt! IIIk05 
eddig kilencszer IIUt bíróság 
ellltt a közrend, a közbl1.tOll
silg, a lesti épslig ~ a tUlaj
don ellen elKövetett bl1ncse
lekmények miaU. LegutóbbI, 
néllyéve8 elzárAsIlból nabad ul
va Gem marlldt tétlen. I\. Kis
Jcunhlllasl Városi 8írÓllág 1986. 
miIJus 28-án 5ulyos lesti sértés 
bl1ntette miatt ellY év hat hO
napra ítélte el. AZ ítélet nem 
emtlkedett JOierllre, vllizont 
eközben Törköly uJllbb bl1n
CIlelekmények sorozatilt követ· 
te el. 

1916. július 36-án megjelent 
VOlt felesége lllko1.sán. ahonnsn 
ellopott egy pár tyukot. EZ
után MolnAr Pál épUl6, TOlbu
hLn utca 12. "d.m aLllltI LlIld
"ábll hIltolt be, s ellY telefon
ké!lziJléltkel távozOlt. 

Július 27-én ltéo;lI éjjel az 
~er:ló étterem bejáratánál 
több erllsen Ittas személy 
gyt1lt össze. Köztük volt II 
soltvlldkertl GIUlch Sándor 11;. 
akI a lépesllre ülve, fejét tér
dére hajtva "pIhent". Ekkor 
Törköly - látszólall minden 
elllzmény nélkül - ugy IIZ IIr
cábll rugott, hogy eltörött IIZ 
orrcsontJII. A hely~lnre lirke
l.ett rendOrök Orlzetbe vették. 
KlhllllgatáslI során. rosszullé-

tet ninielve, " II fOlyosóra kI
JUtvll, "zökést kísérelt meg. 
MejjbUlneselt kézzel kiugrott 
a1, lipületből, a rendOmSI ud
var hA\.Só véjj<:lb<:n átmAnou 
a kerlt~~en. a szoffi!!zéd kert
Jébe. Majd a házba ls beju
tott, ahol v~glll IS elfogták. 

Szeptember 6-fm a Carbal 
Sándor utcában a rendör kör
zeti megbízott Irodáját pró
bAlla feltö",\. 

Ablrósálll cijár/is a máJus 
hatodikai tárgYlllmn ítélettel 
zAruLt. A hlllóság bl1nÖ!lnek 
taldlUI Törköly Tibort kétrend
beli lOpás vétséllében és fo
gOlyszökés bUntettében. Mivel 
a sulyo~ testi sértés okozásá
nak kOrtllményelt nem slke
rtlll egylirtelmííen fellárnl, ez 
alól blzonyftottsAS hiányában, 
a köneU megbízotti Irodába 
megkísérelt behatolás kísérlete 
alól pedig bt1ncselekmény hll\ _ 
nyában II bíróság felmentette. 

Az elsl\fokú Itélet ~zerlnt 
Törköly büntetése három év 
fellyházban letöltend6 5zablld
iállVesz!és éo; öt évI közUgyek
tOl való eltiltás. A döntés el
len az elItéli enyhlté!lért, az 
ügyész - a börtönbUntetés le
töltését követIl 5 évI szlllorl
tott örlzet elrendelését kérve 
- 8ulyo~bltásért fellebbezett. 

- th -t 

"HÁTSÓ OLDAL" 
Riposzt (-féle) 

l. 
A HalaSi Tükör L szá

mában Sorompók címmel 
megjelent, jó humorral 
íródott cikk elolvasása 
után kételyek támadtak 
bennem. A cikk írója, 
P. L. egyebek között azon 
ábrándozik kocsijában vá
rakozva, hogy jó lenne, 
ha sorompók 40 centimé· 
te r rel magasabbak lenné
nek, akkor talán átférne 
alattuk. Nos, ez azt sugall
ja, hogy a csukott sorom
pónak számára nincs tiltó 
hatása, ugyanúgy, mint a 
szeme láttára szabálytala
nUl átbuJkál6 gyalogosok
nak sincs. 

A kiskunhalasi vasútál· 
lomás vezetői és a körzeti 
üzemf6nökség illetékesei 
[e!ülvizsgálták a sorompók 
zárvatartási idejét. Ezt si
került napi átlagban mint-

egy kél órával csökkenteni, 
ám igy is a nap nagyobbik 
relét teszi ki. Világos, an
nak a legrosszabb, ak i sie
tős útján ilyen .. akadá!yt" 
ta ál maga előtt .. 

Együtt reméljü;';: rövide
sen átadják a fOl'galomnak 
az új közúti felüljárót. 
Addig is, ha lehet tisztel
jük a lezárt sorompót. ve
széJytől óv meg. 

Ide kivánkozik: áprUs
ban a kiskunhalasi körzeti 
üzemfönökség 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 G y ula 

2. 
Az április 17-1 szám Pác· 

ban címu cikkében egyik 
horgásztársunk kérdöre 
vonta vezelöségünket, ami
ért horgászat i tilalmat 
rendelt ej a Sóstón, haIte
lepítés miatt, éppen a ta
vaszi iskolai szünetben. 

H. R. kisdiáknak azt fe
lelem, ha majd felnőtt 
lesz, talán megérti: a hor
gász bácsik nem akkor te
lepítenek halat a Sóstóba, 
amikor az lalán minden 
tekintetben a legmegfele
lőbb, hanem akkOr, amikor 
jó minöségu halat, megfe
lelő áron vásárol hatnak. 
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 köszönhetö. 
Reméljük, a jövőben ilyen 
tek intetben is nagyobb 
szerencsénk lesz, de erre 
garanciát adni nem tudunk. 

Bizom abban, hogy az 
intenzív haJtelepités olyan 
élményeket szerez már eb
ben az évben ls minden 
hor gászunknak, melyek fe
ledtetik az ilyen és ehhez 
hasonló, apróbb bosszúsá
gokat. 

F'a ddi Is tván 
egyesületi elnök 

o Kepzeljük el ezt az ünnepet! es a vásári e bben az 
ii 7.1etben! . .. (Somos László felvétele) 

71i'I<ÖI'<& 7 
- Tém a: a szölö és a bor. Srdekes bélyegbemu

tató látható május 4-e óta a Kiskunhalasi Adam! 
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 szőlővel és a borral áll szoros kapcso
latban. 

- LENGYEL PIAC. Jelenleg ott és akkor áru
sitanak a piac területén, ahol és amikor akarna.~ 
a lengyel állampolgárok. A kezelőség azt tervezi, 
hogy a Fűrész utcában a volt tejátvevö betonozott 
udvarát bérlik ki számukra és akkor végleg oda
kÖltözik a "KGST-bazár". 

- Külföldi öSzlÖndij. A korábbi évek sikereit 
folytatva az idén a Szi\ády Aron Gimnázium két 
negyedikes diákja felvételizett sikerrel és nyert kül
földi ösztöndíjat. Béres András és Varjú Ferenc az 
ősztő l az NDK-ban közgazdasági, illetve muszaki 
egyetemen folytathatja tanulmányait. 

- PADOK A BELVAROSBAN. A uupukloan ;\ 
kommunális üzem dolgozói tíz felújitott korszel'ű, 
csövázas padol szereltek tel a Hősök terén és az 
autóbusz pályaudvar fele vezető utcal'észen. Eze
ket az ülw1kalmatosságokat a külvál'osból gyűj
tötték be, olyan helyekröl, ahol nem használták 
öket. 

- Elismerése k. A DE:MASz bajai üzemigazgató
sága elnyerte az E:lüzem címet. A sikerben nagy 
szerepe van a halasi kirendeltségnek is, ahonnan 
hárman Bednarik Antal muvezetö, Burkus 
György szerelő és Kovács Pál irányító szel·elő -
- Kiváló dolgozó kitüntetést vehettek ál a má
jus elsejei ünnepségen. 

KULTURÁLIS KÍNÁLAT (május 31-ig) 
ellyüttesek koneertJe. (A há
rom Jugosz!ávlsl mallyar tánc
zenekar nyilvános fellép<'se, 
Magyarországon elllszőr.) 

FAKLVA FILl'o1SZtNUAz 
MAJu~ IG-H-én 4. ft és II 

órllkor: Laura (mllgyar). 
lS_an 4. /; k S órakor: Ka

ratézll Kobra (japán). 
19-U-án 4. ft és 8 órakor: 

Sllvefadó (Ilmerlkal) . 
U-U-én 4, II és 8 órakor: 

Emlékek, emlékek (franCiII). 
~-27-én 4, II és 8 órakor; 

Szörnyek éVlOdJa (magyarI. 
Z8--31-én 4, 6 és BórlIkor: 

TáVOl Afrikától lamerlklll). 
GOZON ISTVAN 

l'o10VELÖDtSI KÖZPONT 

Iti órakor: magányoSOk klub
Ja. MuzeumlAtollatás. fagyllll
toz/is. utAna társasjáték, zene
hallgatás. 

ALTALANOS 
l\-lOVELöOf:SI KÖZPONT 

MAJus U-én :UJ órakor: SÓllo
Rock. a II. FélldO b az Echo 

SPORTMŰSOR (május 31-ig) 

LAHDAROGÁS OLlMPI,U O'I'I'lIOIJA 

21-én 15.:MI órakor: meseboLI. 
A HoLler egYüttes vidám. ze
nés gyermekmusora. 

n·én 20.30 órakor: R-Co 
koncert. 

VAROSI KÖNYVTAR 
MAJ us 23-An 14-11 óráig: Já

t<:lk II könyvtárban (II gyer. 
mekkőnyvtárban. Kossuth u. 
21. Sz. aiait. az utlötóház eme
leti rész~ben). 

J URINOVITS l\-IIKLOS 
ŰTTÖRÖHAz 

Május I,-An ~ órskor: városI 
repülOmodellezö verseny, ultö
röknek. 

r--------=====::::::=======:::=:~-I Május ll-An 15-11 órálll: Ját-szóml1hely. ~'onás, madzagszö-
vés. 

16 ómkor: magAnyo~k klUb
ja. Társasjáték, zene, társal-

Mellyel I. ontAly, X II . for
dUIO, május 16" 11 óra. városi 
sportpálya: KAC-MEDOSZ -
KIskuntélegyházi TK (eilIttl', 
1$ órllkor: Ifjusági mérkÖZéo;). 

Megy ti II . osztály. IX . tor
dUIó, május 11 .• 11 órll, városi 
sportpálya: KIskunhalIISI Spar
tacus - HarkllkötOny (eIOtte, 
15 órakor: IfJUsAgl mérkllzéo;.) 

X . forduló, máJus U .• 11 őrs, 

Kerékpározás: május U., 9 
óra: rajt a kötöttlirugyár elOL 
Távok: SO. 2.5 k 15 kILométer. 
Nevezés 1-9-lg. 
TERMf.:SZET,IA lIO O'M'OllOK 

MEG VEI TA.LÁLKOZOJA 
MájUS U-én 1.30 órálól: gyü

lekezés Kunrehértó vasútálLo
másán. 

20-An 14.:JG órakor: varospoLL
tLkal fórum. Vendég: Slmon 
Glibor, a városi pártbizottság 
titkára. 

Z1-én 14.30 órakor: munka
hely. pálya, hivatás. A mezII
gazdász. 

(Varga István rajza) 

gás. 
Mli.Juli IS-án 19 órakor: II 

Fáklya FUmszjnhá~ban, a Rad
nóti Szlnpad elOadásában WIl
~n: Mint két tojás. Komédia 
Zilahi Judit fordltádban. 

n · án : masányoSOk klubJII. 
Kirándulás KIskunmajsára. In
dulo1.s II órakor. Fürdés. li óra
kor ebéd, 16 órakor vIsszlIIn
dulás. 

15-11 órálS: JálSzómt1hcly. 
Jó JAlék a pllpír I MozIlatható 
papírfljjurák készftése. Vezeti: 
8 rO<l l Márla. 

18 órakor: középISkolAs klub. 
.,Az olvasó népért l·' Szalai La
ser Show - fJlmpremler, Já
tékOk plusz egy meglepetés. 
(A SzIlAdy Aron Clmnázlum 
KISZ-szervezete és a középis
kolás klub kÖZÖi!l rendezvénye 
a pinceklubban.) 

:JG·án 15-n óráig. jAlszóml1-
hely. Csutkanépek. Népi gyer
mekJátlJkok készítést. Vezeti: 
Bród i MArilI. 

Gábor Aron IlIktanya pályája: 
Honvéd Cábor Áron SE -
Kiskunhalasi Spartacus. 

K.eZILABDA 
Május n., 10.30 óra, IIlmná

zlum pályáJa: KAC-MEDOSZ 
- Harkakötöny (megyel baJ
nokság. n61). Ellltte, 8.30 óra
kor: IfJUsági mérkÖZk. 

MáJos U., 16 óra, gimnázium 
pályájs: KAC-MEDOSZ - 'N
~akéalke (megyel bajnokság, 
tértI). E1611e. 15 ófakor: IfJu
sági mérkllzé!l. 

MáJus :U., 14 órll, gImnázium 
pályája: KAC-MEDOSZ - Sal
gótarJán (NB n. l1juságl, nIII). 

ATLETIKA 
MáJus 3(;-31., a óra, városi 

~portpáIYII: megyel Junior és 
felnIItt egyéni baJnok.~ág. 

BM IIATARORSf.:G 
ORSZÁGOS 

A1'Lf.:TIKA I BA,INOKSÁGA 
M' Ju. %4;., 8 óra: vArosl 

sportpálya. 

<tfalaoiJ~ 
A Dél-BAes-Klskun Melyel Vízml1 Villlala t, 

a Kiskunhalasi ALIami Gazdaság, 
a Kiskunhalasi BaromfUeldolgozó VAllIIlat, 

ti Klskunhlll""l Vörös Október 
~ Vörös Szikra Tsz lapja 

Szerkeszti a nerkesztOblzottság 
A uerkuztOblzotls'g vezetIIJe: Földi LaJol 

FelelIIs lZerkesztli: Kut.s' Ferenc 
A ~zerke~ztÓ!lég eíme: 

6400 Kiskunhalas, Kl:\t.társllJláll u. 11. - Telefon: 22-lU 
KllldJa: • KIskunhallISI Baromttteldolgozó Vállslat 

FelelIIs kIadó: FOTC6Cl1 P~ler Igullstó 
81 0418 PetOf! Nyomda KISkunmajsa 

FelelIIs vezetO: VlkoT JAno! 
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