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Hala si termékek 
a BNV-n 

A Kiskun halasi Fa- és Építő i pari Szövetkezet lakó
kocsikat és konténereket muta tott be a nemzetközi vá
sáron. Orbán István elnök tájékoztatása szerint az elő
zó években is sikerrel szerepeltek ezek a termékek: a 
vevők kívánságára kisebb módosításokat is végrehaj
tottak az új típusokon. Lapzártakor, a vásár első nap
jaiban, m ég nem tudott konkrét fejleményekrŐl beszá
molni, de az biztos : érdeklődés van és remélhetőleg a 
várt üzle tkötések is "bejönnek " . 

A Ganz-MAVAG kiállí tot t gyármánya iról Stiglic Ká
roly fejlesztési főmérn.ökhel yettes 'Id ott felvilAgo,ítást. 

Az idén DAK 150-es szivattyú val, két tíousú SI
ROKKO csavarkompresszorral, JDA 50-es áramfejlesz
tővel és az SDA HOjA jelzésű stabil áramfejlesztőv~l 
jelentkeztek a vásáron . Aramfejlesztőik széles körben 
felhasználhatók, ahOl önálló á ramforrás ra van szükség, 
valamint, ahOl nagy fontosságú berendezéseket kell 
l11űködtetni az országos villamosenergia-szolgáltatás ki
maradása esetén. Csa varkompresszoraik elsősorban a 
változó munkahelyeket látják el folyamatosan és meg
bízhatóan sűrített levegővel , szivattyúik pedig a víz
műveknél és szivattyútelepeknél alkalmazhatók elő-
nyösen. Kovács P ál 

Gyerekek válaszolnak 
Holn ap u tán gyermeknap. 

T izévesek kel, negyedikes 
lányol<kal és fi ú kkal be
szélgettünk a minap a 
Felsővárosi Altalán os Is
kolában . Sztereotip kérdé
seinkre k ivágott őszinte 
szavaikat az a lá bbiakban 
név n é l kül, mintegy kö
szöntés helyett, adjuk 
közre. 

- MILYEN EZ A V ILAG, 
AMIBEN f; L ONK 7 

- R ossz, n agyon roSSz . .. 
- Az em berek fegyver-

kezn ek, nemh ogy az éhe
zőkön segíten ének ! 

- Megmérgezik a vizet, 
kipusztít ják az állatokat • . . 
meg h át fegyverkeznek . .. 

- f;s egymásnak á llan
dóan betartanak .• . 

- Meg aztán bosszúállók 
is az emberek ... 

- M IT K ELLENE TENNI 
AZ EMBERISf;GNEK 7 

- f; lni és másokat é lni 
hagyn i .• . 

- Nem szabad elpusztí
tan i a v ilágot . . . 

- Meg kell őrizni a le
vegő tisztaságát ... 

- Meg kell akad ályozni 
az atomháborút, mert ak
kor mindnyájan el pusztu 
lun k . Világos, nem ?! 

- MI T J ELENT A SZÚ: 
H A B OR07 

- A háború az borza
lom . . . 

- Az egyenlŐ a pusztu
lással, akkor mindenn ek 
vége . .• 

Nem szeretném, ha 
háború lenne ... 

- f;S MIT J ELENT AZ, 
H OGY: Bf;KE? 

Az jót . . . 
- Hogy min denki szaba

don é l het . . . 
- Hogy mindenki dol

gozhat .. . 
- f;s, hogy akkor nem 

lennének háb orúk •.. 
- Meg éhezők sem . . . 

- MILYEN EMBER EK A 
SZOLEITEK? 

- Az én szüleim nagyon 
jók. 

- Az enyémek is ren
d esek . . . 

- Az enyémek is, csak 
nagyon keveset találko
zun k ... 

- KI H ANY ORAT TÖLT 
NAPONTA ASZOLEIVEL? 

f;n úgy két-három 
órát ... 

- f;n négy körül .•. 
- Az én apukám sokat 

dolgozik, van ú gy, h ogy 
n apokig nem látom ..• 

- Az én a pukám igaz
gató. Ott gyorsan végez, 
de van hobbink és m indig 
ott van .. . 

K evés időt töltünk 
együtt és az is arra megy 
el, hogy gyerün k f ürde
ni . .• meg : gyorsan va
csorázni • . . 

MENNYI ZSEBPf;N
ZETEK VAN'? 

- f;s h úsz forintot szok
tam kapni. 

- f;n nem h oztam ma 
pénzt. Nekem csak akkor 
van , ha, mondju k elkü lde
nek a boltba, tizenötért 
vásárolok és volt egy hu
szasom, akkor a többit 
megtarthatom ... 

- f;n sem kaptam ma. 
Anyukáméknak nincs pén
zük .. . 

- MILYENNEK LATJ A-
TOK CSALADOTOK 
ANYAGI HELYZETf;T? 

- Most vettün k lakást. 
De abból harapni nem le
het .. . 

Megvan mind enünk, 
csak kevés a pénz ..• 

- A m i anyagi helyze
tün k rossz. 

A miénk is .. . 
A fene tud ja, régeb

ben . jobb vo lt ... 

R obotka István 

/ 

KÖNYVEK VONZÁSÁBAN 
Jó ideje már, hogy így, május 

végén, egy széles körben kevés
sé becsült, csinnadratta-mentes 
tavaszünnep sajátos láza hevíti 
bensőnket, perzseli zsebünket. 
Megátal kodottan járjuk a köny
vesbolto:<at, az alkalmi sátrakat 
és pavilonokat : keresgélünk, vá
logatunk, fintorgunk , végül pe
dig: megalkuszunk. És bízunk 
eladó ismerősünkben, bizomá
nY03 kapcsolatunkban, ha már a 
kiadókban és a kereskedelemben 
nem lehet . . . 

nak egyik lehetséges, indító moz
zanata, s mint ilyen, a legne
mesb cselekedetek egyike volt 
mindenkor. 

a magunk szűkebb-tágabb közös
ségébe. 

Könyvek híján nem létező, 
nem létezhető tudásról szóltam 
az imént. Miért is? Mert egy
egy könyv egyszerre szellemi 
munkaeszköz, s élmény és isme
retforrás: önmagunk belső gya
rapodásának kútfője, önmagunk 
formálásának szerszáma. A 
könyvek jóvoltából lesznek iga
zán bensőséges társaink a tu
dósok, az írók : lesznek olyan 
segítői nk, akiknek érdemes 

Akárhogy is van, ma szép 
csöndben kezdetét veszi - vagy 
vette máris - a nem tudom 
hányadik, hagyományos könyv
hét ; alig észrevehetően ránk kö
szöntenek a bekötött írásművek 
ünnepnapja.i. A bekötött írásmű
veké, no és a műveltségé, a 
nyomtatással közkinccsé tett 
gondolatok - azaz : a könyvek 
- nélkül soha sem létező, mert 
nem létezhető , tudásé. 

Ezernyi gondja-baja közepett 
hadd emlékeztessem éppen most 
az olvasót arra, hogy a könyvek 
beláthatatlan sokfélE,ségében kü
lön feladatuk, küldetésük van a 
szépirodalmi műveknek. Mégpe
dig a "vox humana", az emberi 
hang őrzése, szolgálata. Fábry 
Zoltán, az évekkel ezelőtt el
hunyt szlovákiai magyar lro 
a fasizmus felfakadásának ijesz
tő éveiben így fogalmazta meg 
a "vox humana" követelményeit, 
erkölcsi létünket meghatározó 
törvényeit: "A szív: hús. Lükte
tése: vér. Ritmusa: lélek. Együtt: 
élet. Hús-vér valósága: lélekrit
mus valósága. Mi az irodalom ? 
Ennek a szívlüktetésnek lélek és 
szellem által való újjáteremtése. 
Az irodalom: a szív hús-vér 
valóságának emberi öntudattá 
teremtett igazsága." 

és szükséges megfogni a 
kezét. . Éppen ezért a könyvek 
hatása - a szó jó és rossz ér
telmében egyaránt évekig, 
némelyiké életünk végéig eltart. 
A megfelelő időben és helyzet
ben jól kiválasztott kötet kike
rekíti ismereteink körét, finomít
ja ízlésünket, gazdagítja, határo
zottabbá teszi jellemünket a té
vesen, gondatlanul kézbevett pe
dig eltorzíthat bennünket. 

Könyvet árulni és megvenni, 
persze, nem ugyanaz, mint ke
nyeret, narancsot, harisnyanad
rágot, nyakláncot vagy színes té
vét; annak ellenére nem, hogy 
mindegyikre szükség lehet, 
mincregyik fOrintért és üzfetben 
kapható. Könyvet adni-venni 
nem kizárólag kereskedelmi-be
szerzési tevékenység - bármeny -
nyire is úgy tűnik - , hanem tu
datos köz- és önművelődés , an-

Mi mást tehetünk többet -
szabad-e kevesebbet tennünk?! 
- mint : újbÓl és újból felra
gyogtatni ezt az elkölcsi-művé
szi törvénnyé szabott hitvallást? 
Mely nélkül nem tudnánk teljes
séggel átélni összetartozásunkat 
em bertársainkkal, hiányoznának 
azok a térben és időben szerte
ágazó szálak, amelyek kiszakít
hatatlanul be lefűznek bennünket 

Az évről évre megismétlődő 
könyvhétnek ez kölcsönzi mar
káns arculatát, egyedi báját, 
állandó éberségre intő, felelőssé
get követelő rendjét. Ezért is 
lesem ilyenkor megilletődve, kü
lönös tisztelettel a némelykor 
önkívületi állapotban könyvúj
donságok és -csemegék után lo
holó bará taimat, sorstársaimat. 

Kutasi Fer enc 

JARÖRREL AZ ÉJSZAKABAN 
Este hatkor csengetek a Kiskunhalasi Rendőrkapi

tányság kapuján , hogy szerkesztőségünk megbízásából, 
kapitányságvezetői engedéllyel, 12 órán át figyelhessem 
a7 éjszakai rendőrjárőr munkáját. Leplezetlen kíván
c~isággal jelentkezem Papp Sándor törzszászlósnál, az 
őrjárőr alosztály helyettes vezetőjénél, aki türelmet 
kér , Mélykúton ugyanis rablás történt, a járőr "hely
színel", így csak fél órával később vá ltanak szolgálatot. 

küli hatalmas, fekete ku
tyát. Figyelmeztetéssel 
megússzák, ám nem telik 
bele fél óra, ismét találko
zunk velük. Ezúttal már a 
feljelentés is kijár H. I.
nek és testvérének. 21 és 
22 óra között végigjárj uk 
a szórakozóhelyeket. Ven
dég alig-alig, csend és 
nyugalom mindenütt. Köz
ben többször elhalad unk a 
Park áruház autóparkolója 
mellett, ahol nagy számban 
gyülekeznek a kismotoros 
fiatalok, hogy alkalmi bra
vúrjaikkal esetenként sza
porítsák a rendőrök gond
jait. Lassan elnéptelenedik 
a vá ros. 

18 óra 20 perc. Tak ács 
Gyula és Bot ka Lajos 
rendőr törzsőrmesterek je
lentik, hogYasóstói park
erdőnél elfogták Nyerges 
La jos kiskunhalasi lakost, 
akit hónapok óta köröznek. 
Közben megérkezik az "éj
szakás műszak" : Kollár 
Simon és Doldorov La jos 
rendőr törzsőrmester . Be
mutatkoznak, majd P app 
Sándor megkezdi az eliga
zítást. A feladato k ismét
lődnek és újak is. A jár
őrök figyelmesen követik 
az utasításokat, felírják a 
legfrissebb személyi, gép
kocsi- és motorkörözés 
adatait, ellenőrzik a szük
séges okmányokat. Az 
URH-kocsi, hármunkkal, 
hét órakor indul útnak. 
Először körbejárjuk a vá
rost. 

Kés a kocsma előtt 

Néhány perccel nyolc 
óra előtt érkezünk a Ha
rangos téri vendéglőhöz, 
ahol éppen záráshoz ké
szülődnek. Két vendég 
hangoskodva távozik. Az 
épület körül mezítlábas ci
gánygyerekek rajcsúroz
nak. Az én figyelmemet 

elkerüli, Kollár törzsőr
mester viszont bosszankod
va emel fel az ajtótól pár 
méterre, a földről egy re
cézett élű konyhakést .. . 

20 óra. Az ügyelet aSzi
lády Aron utcába rendeli 
a járőrt, mert egy ház 
padlásáról gyerekek lö
völdöznek a szomszédokra. 
A NYÍl utca 1. előtt vas
tag gumis, műanyag nyelű 
csúzli hever. Az udvarban 
a srácok tagadnak. Azt Fiatalok a parkban 
elismerik, hogy apadiáson 
voltak, de csak antennát 22 óra 15 p erc. A köz
igazítani. Megérkezik a ponti park sötét padjain 
"meglőtt" szomszéd is , 15- 17 éves fiatalokat iga
láthatóan nincsenek nagy zortat a két járőr. Doldo
barátságban . .. A rendőr rov törzsőrmester, miköz
figyelmeztet és a csúzlit, ben feljegyzi adataikat, 
mint bizonyítékot, a gye- közli velük: értesíteni fog
rekek zúgolódása közepet- ják az iskolájukat is, mert 
te, elteszi. A szemközti szülői felügyelet nélkül 
házból, negyvenes férfi si- vannak este 10 után. 
et elénk: - Nincs semmi szóra-

- Nem ártana, ha sű- kozási lehetőség a kis
rűbben jönnének ! Lehetet- pénzűeknek! Mindenütt 
len pihenni, ezek a suhan- bömböl a diszkózene és 
cok késő estig bőgetik a a tízforintos kóla mellett 
kismotorokat, de olyan legfeljebb a lányok dom-
erővel . . . borulatait lehet figyelni 

Ném eth Imre leszázalé- (17 éves fiú) . 
kolt nyugdíjas panaszait a - Ez egy haveri társa
szomszédok helyeSlő bólo- ság. Esténként összejövünk 
gatása kíséri. és dumálgatunk egy kicsit. 

20 óra 40 perc. Két fiú Hát mutasson nekem itt 
sétáltat egy szájkosár nél- egy elfogadható klub ot, 

ahOl nyugodtan lehet be
szélgetni! Kétszobás eme
leti lakásunkban a szüleim 
pihennek, ott képtelenség 
összejönni (16 éves fiú). 

- Anyuék tudják, hogy 
itt vagyok, nem csinálnak 
belőle problémát, tudok 
vigyázni magamra. Megér
tik, hogy kell valami ki
kapcsolódás, vagy egyálta
lán : a levegő (15 éves 
lány) . . . 

Lopják 
a szőlővesszőt (?) 

22 óra 25 perc. Az ál
lami gazdaság Kossuth te
lepéről lopást jelent az eJ
jeliőr. Először a Halasi ke
rületbe tévedünk be, mert 
a bejelentő nem adott 
pontos információt. Az is
tállók és a raktárak gyé
ren kivilágítva, őr sehol. 
Hosszasan nyomjuk a du
dát. Egy távolabbi épület
ből fény szűrődik ki, oda
megyünk. Minden tárva
nyitva, valaki a padon al
szik. Percekbe telik, míg 
felrázzuk és megtudakol
juk: merre van a Kossuth
telep. 

Az iroda nincs bezárva, 
belül telex, telefon, az asz
talon iratok szanaszét, az 
éjjeliőr fülkéje üres. 
Többször bekapcsoljuk a 
szirénát, mire előjön, arca, 
ruhája csupa homok .. . 

Azt hittem, lopni 
akarják a SZŐlővesszőt. El-

(Folytatás a 2. oldalon .) 
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li UNFEHÉRTÓI 

HEL YZET JELENTÉS 

Talán az idén 
megli.ezdili. az iszapli.otrást 

4-5 HAJTÁST KELL NEVELNI 

Mi lesz 
akifagyott szőlőkkel ? 

A kunfehértói fürdőte- nak fontos szerep jut az 
lepnek jó híre van. Azo- alsó tó vízszint jének sza
kat, akik szeretik, s a tó bályozásában. 
megőrzését szívükön vise
lik, súlyos kérdések foglal
koztatják. Lesz-e elegendő 
víz, legalább annyi, hogy 
fürödni lehessen? Nem 
pusztulnak-e el a halak? 
Lezárja-e a fürdőt a Kö
jál? Az üdülőtulajdonoso
kat pedig az érdekli, hogy 
az éVi 2 ezer forintos te
rületfejlesztési hozzájáru
lással mi történik? 

Új földgátak 

Irtják a nádat 

- A Kőolaj - és Földgáz
bányászati Vállalat kisKun- • 
sági üzeme és a Kiskun
majsai Vízmutársulás tár
sadalmi munkában végezte 
a gátépítést. Ugyancsak a 
társulás kezdte meg a 
strandtól északra a nád
irtást - sorolja F'riebert 
Istvan tanácselnök az idén 
történteket. - Árajánlatot 
kértünk az iszapkotrásra. 
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oldható. A terület egy ré
szén a kifagyott törzsek 
kivágására valószínűleg 
csak a télen kerülhet sor, 
azonban akik ezt maguk 
elvégzik, külön térítést 
kapnak. 

Az Alsótiszavidéki Víz
ügYi Igazgatóság (ATIVI
ZIG), mint elsőfokú víz
ügYi hatóság, de úgy is, 
mint a terület vízügyi gaz
dája érdekelt az ügyben. 
Az elmúlt tíz évben az 
egész Kárpát-medencében 
süllyedt a talajvíz szint je, 
így természetesen K unfe
hértón is. Az ATIVIZIG 
szerint lehet a tavat táp
lálni, bár ennek jelentős 
része csak a párolgási 
veszteséget pótolná és fel
töltené a talajt. A legfon
tosab b feladat: megonzni 
a meglévő vizet és elvé
gezni egy mértéktartó 
iszapkotrást, valamint nád
irtást. 

A teljes költség, a nádir
tással együtt, 25-28 millió 
forint. ~gy olyan kút fú
rása pedig, amely percen
ként 2-3 ezer litert ad, 
további 3-3,5 millió forint 
lenne. S ehhez jön az 
üzemeltetési költség ... 

o A stégnél jól látható: mennyi víz hiányzik a m e
derből. 

A kár nagyságát teljes
körűen csak májusban le
hetett felbecsü,ni, ennek 
alapján határozták meg cl 

feladatokat, s módosították 
a technológiát. Az idős, le
romlott kondíciójú ültet
vényeket ugyan selejtez ni 
kell, de a terület jelentős 
részén a tőkék újraalakítá
sával, a termőalapok mi
nél hamarabbi kinevelésé-
vel a termőképesség hely
reállítható. 

A tőkefejből előtörő haj
tások közül egyet a 
legtöbb szőlőművelő által 
már ismert módon - törzs
nek és karnak, m íg tőkén
ként további 3-4 hajtást 
biztosító vesszőnek kell ne
velni. A támrendszertől 
függően a technológia a 
részleteket illetően nem 
egységes, viszont abban 
nincs eltérés, h ogy az U ] 

hajtások közül kettőt, faj 
tától függetlenül, télire be 
kell takarni. 

A tóról készített tanul
mányterv alapjául szolgál
hat a kivitelezési tervek
nek. A kunfehértói tó tel
jes területe - a tíz évvel 
ezelőtti vízszintet feltéte
lezve - 170 hektár. Ma a 
nYílt víz felület mindössze 
70 hektár és mintegy 35 
hektárról kell eltávolítani 
az iszapot. Erre a Dunai 
Regionális Vízmű Vállalat 
dunavölgyi üzemigazgató
sága vállalkozott, a mun
kát 1988-ban fejezik be. 
Ok végezték a Vadkerti tó 
kotrását is. 

Megépült a tanulmány 
tervben is szereplő déli és 
északi földgát. Ez utóbbi-

MennYi pénz jut 
minderre? 

- A hetedik ötéves terv
időszakban van 7,5 millió 
forintunk az üdülőtulajdo
nosok befizetésébőI és 2,5 
millió a községfejlesztési 
alapból. Igéreteket kap
tunk az Országos Vízügyi 
Hivataltól, a megYei ta
nácstól és az Országos 
Horgászszövetségtől, mint
egy 10-12 millió forintra. 
Számí tunk társadalmi 
munkára is. 

- Az anyagi fedezet te
hát meg volna, de még 
nem biztos, hogy a mű
szaki megvalósítás ütemé
ben jutunk hozzá. Példá
nak okáért: szereződéskö
tés esetén az iszap- és 
nádkotrást végzo vállalat 
felvonult és 1988-ban be
fejezi a munkát. Legké
sőbb 1989 januárjában fi
zetnünk kell, de csak ak
kor tudunk, ha a 89-es és 
a 90-es bevételt előre bír
juk hozni, illetve valahon
nan megelőlegezik. Kutya
szorítóban vagyunk: most 
van kivitelező i kapacitás, 
de méltányos várakozás 

STRANDNÉZŐBEN 
MÁJUS VÉGÉN 

Előttünk a június, nyitnak 
a strandok. Hogyan készültek 
fel, milyen újdonSágOkkal 
várják a látogatókat? - erre 
kerestük a választ a két vá
rosi és a két környékbeli für
dőhelyen. 
Első á llomásunk: a városi 

uszoda és fürdő. Szalontai Ist
vánné a létesítmény vezetője 
elmondta, hogy a rossz idő mi
att a tervezett május 15-i 
nyitást egy héttel el kellett 
halasztani. A rendelkezés ükre 
álló félmillió forintból csino
sitották a medencéket és kör
nyéküket, megépítettek egy 
60 n égyzetméter es, faházas új 
bü rét, közvetlenül a főbejá

ratnál. Hamarosan - június 
közepe táján - elkészül a 
Tölgyfa csárda bővítése, mely
nek következtében a kerthe
lyiség duplájára nő. A strand
belépők ára nem változott. 

A versenyuszoda vizét heten
te, a gyógyvizes medencékét 
naponta cserélik. A kemping
ben május eleje óta telt ház 
van, egymás mellett sorakoz
nak a svéd, a holland, és a 
nyugatnémet lakókocsik. Itt 
húsz százalékkal emelték az 
árakat. Az év végén kezdi 
meg a vizmű vállalat a fürdő 
teljes rekonstrukcióját, mely 
jelentős összeget és időt 
emészt majd fel. 

Következik a Sóstó. Több 
száz órányi társadalmi munka 
után - ebben a város tanuló 
ifjúsága és a katonaság vett 
részt - minden kész a júni
us elsejei nyitásra. A tófürdő 
szeptem berig naponta 7 és 19 
óra között, felnőtteknek 10, 
gyerekeknek 5 forintért kinál 
felüdülést a Köjál által 
többször ellenőrzött - kifo
gástalan minőségű vízben. A 
büfé mellett most épül el/Y 

újabb h elyiség: itt meleg éte
lek iS kapható k majd. A víz
part környékét is füvesítik, 
ami az első hetekben némi 
lcellemetlenséget fog okozni a 
vendégeknek, ugyanis csak a 
bejáratlól jobbra lévő pázsit
ra telepedhetnek le. 
Egyelőre nem készült el az 

elkülönített nudista strand rész, 
a toplesz viszont engedélye
zett. Mivel a látogatók töob
sége várhatóan valamilyen 
járművel érkezik, bőségesen 
lesz parkoló is. 

Sok halasinak van üdülője 
Kunfehértón, de rajtuk kívül 
is sokan keresik fel ezt a 
fürdőhelyet. A szezonnyitás 
hivatalos időpont ja : júni
us l , ám azok sem csalódnak, 
akik már május 30-án és 31-
én vásárolni, vagy fogyasztani 
akarnak majd a boltokban, 
büfékben és vendéglőkben. 
Javult a szolgáltatás színvona
la, rendezett, ápolt a fürdő 
területe. 

A Vadl<erti-tóban évtizedel< 
óta nem tapasztalt mennyisé
gű víz van: a fúrott kút bő 
hozama és az eddigi sok csa
padék megtette a magáét. A 
kemping magasabb komfort
fokozatú lett: 18 személyes 
zuhanyozót és WC-t építettek, 
megszüntetve ezzel a zsúfolt
ságot és a sorbanállást. Van 
már teniszpálya is. Bővült a 
privát szálláshelyek és ven
déglők befogadóképessége. Jú
niusban a strandon átadnak 
rendeltetésének egy új ital
árusító pavilont. Rendbehoz
ták a tó körűl az utakat. A 
belépőjegyek ára változatlan. 

úgy tűnik, a fürdőtelepek 
készen állnak a szezonra. 
Most már csak a kellemes, 
nyári meleg hiányzik. 

Horváth Róbert 

után, nyilván más munká
ba kezdenek. Szerződés 
kellene, minél előbb. Ez 
napjaink legnagyobb 
gondja. 

Kútra nem futja 

- Milyen lesz a víz az 
idén? 

- A déli gátról 40-60, 
sőt 80 centis víz is elérhe
tő. A strand északi végé
ben, a nádirtás helyén, 
100-120 centi mély a víz, 
s jó minőségű, annak elle
nére, hogy barnás színű , a 
benne lévő növénYi erede
tű ásványi anyagok miatt. 

- A vízpótlás szerepel-e 
a tervekben? 

- Sajnos, megfelelő ka
paci tás ú kút létesítésére 
nincs pénzünk. Az ivóvíz
készletekkel való ésszerű 
gazdálkodás miatt az ATI
VIZIG sem tud tartósan 
hozzájárulni. Ami a kísér
leti betáplálást illeti, fog
lalkoznak a gondolattal. 
Ha a szakemberek ered
ményesnek ítélik, a Dél
Bács-Kiskun Megyei Víz
mű Vállalat, meglévő kút
jaiból, hajlandó ideiglene-

sen vizet adni. Ez is egy A szőlők állapota, az idei 
lehetőség. . . tennivalók nemcsak a gaz-

- Milyen a helybeliek daság vezetőit és dolgozói t 
- az üdülőtulajdonosok, a foglalkoztatják, hanem 
közületek - hozzáállása a mindazokat is - mintegy 
fürdőtelep rekonstrukció- nyolcszáz családot -, akik 
jához? vállalkozói szerződés alap-

- A többség segítőkész ján művelnek a gazdaság
és értékes munkát végez ban szőlőt vagy tagjai a 
a tóért. Dolgozik a Kunfe- szakcsoportnak. Amikor e 
hértói üdülőhelyi Bizott- soro k megjelennek, már 
ság, rövidesen eléjük kerül valamennyi telepen tú l 
a teljes program. Néhá- lesznek a gyakorlati be
nyan - nem elégséges in- mutatókon, postázzák az 
formáció birtokában és Irasos útmutatókat, még
magukat szakértőnek kép- sem érdektelen talán rövi
zelve - akadékoskodnak, den összefoglalni a tenni
a saját érdekeiket hangoz- valókat. 
tatva bíráljá~ a helyzetet A Kossuth telepen is, 
és a létező terveket, amik ahol a 300 hektáron vál
ütköznek elkéPzeléseik-I' lalkozók végzik a szőlő
kel. Bizalmat kérek a bi· terme~ztés kézi munkáit, 
zottságnak, a községi ta- ezen a !lyá~'on a. tőkék UJ
nácsnak és a szakembe- ranevelese Jelen,h a legfon-

. ., 'k tosabb munkat. Ennek 
reknek, akIk megvIzsgalta f l l" l k't tt'k 't 

t , l t't 'let't 's megeeoen aa 10 a a 
a o szer ',eze ,e , , e e . e a szerződések pénzügyi feL 
elfogadhato, e~telmes J~,- tételeit, figyelembe véve 
vaslatokkal alltak elo. az idei speciális művele
Minden elképzelést, ötletet, teket. 
társadalmi munka fel - A gazdaság pneumatikus 
ajánlást, anyagi és szelle- ollóival elkezdték a törzsek 
mi segítséget várunk és és karok kivágását: ezt 
köszönettel fogadunk. addig folytatják, amíg a 

Kispéter Imre 
tőből fakadó hajtások ve
szélyeztetése nélkül meg-

Az 1983-ban és 1985-ben 
Kunfehértón telepített 
szakcsoportos szőlőkben 
hasonló a fe ladat. A ta
valy ültetetteknél a tech
nológia alapjaiban nem 
változik: a vártnál na
gyobbnak tűnő tőkehiány 
pótlásához a szaporító
anyagot elő fogják terem
teni. 

Lapunk hasábjain idő
ről-időre tájékoztat juk a 
szőlőművelőket az aktu
ális teendőkről és tudn i
valókról, valamint közzé
tesszük az elkövetkezendő 
évekre tervezett szakcso
portos telepítésekkel kap
csolatos információkat is. 
Bízunk abban, hogy senki 
sem veszti el kedvét és hi
tét, hiszen minden remény 
megvan arra, hogy 1988-
tól végre a szüret meg
szervezése legyen a legna 
gyobb közös gond. 

Kampós Jenő 

JARÖRREL AZ ÉJSZAKABAN 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

zavartam őket, aztán visz
szajöttem és magamhoz 
vettem egy csákányt. Va
lamiben felbuktam és na
gyon megütöttem a tüdő
met, amit nemrég műtöt
tek - mondja Kolompár 
József. Látom, az arca el
torzul a fájdalomtól. 
Nagyon szúr, tessék el
hinni! 

Kérésemre felhúzza az 
ingét, észreveszem a mell
kasa alatt a szúrt sebet. 
Mentőt hívunk, a rend
őrök értesítik a gazdaság 
központját és az ügyeletre 
is jelentik a történteket. 
Még visszatérünk a Hala
si-kerületbe. Ovatosságunk 
megint felesleges: az éjje
liőr talán még mélyebben 
alszik, mint egy órával ez
előtt. Nincs pardon, hiva
talos feljelentés lesz a 
vége ... 

"Az élettársam 
megcsal" 

o óra 18 perc. Bizonyta
lan járású nő az 53-as or
szágúton ... 

- Az élettársam megló
gott tőlem, biztosan a ba
rátnőjéhez ment, de elka-

pom azt a nőt és megté- 'bálytalanságot nem talál
pem. Én mindig kifo- nak. Egy BF-es, bajai te
gom. '. A volt férjem jó lephelyű Dacia papírjai is 
srác, de most rablásért ül rendben vannak. (Magam
másfél évig, ígyelváltam ban azért feltesz em a kér
tőle. Legnagyobb baja az dést: ugyan milyen hiva
volt, hogy ütötte állandóan talos kiküldetésben lehe
azt a szerencsétlen kis- tett Balatonszentgyörgyön 
gyereket. Elegem van a a kocsiban ülő két férfi és 
mostani kapcsolatból is, két nő - vasárnap?) 
visszamegyek anyuékhoz, Nem tartunk pihenőt, a 
a tanyára. A haverokkal kocsiban fogyaszt juk el 
piáztunk, a sok gürizés szendvicseinket. Végigjár
után ez az egyetlen kikap- juk a lakótelepeket és 
csolódásom . . . megnézünk néhány gép ko-

Kismonológját bőven csit: zárva vannak-e. A 
fűszerezi nyomdafestéket vasútállomáson két lengyel 
nem tűrő, trágár kifejezé- turista ásítozik. A benzin
sekkel. Magára hagyjuk. kútnál is keveset időzünk 

és nem titkoljuk aggodal
munkat : ekkora értékre 

Lassan pirkad éjszaka egyetlen nő ügyel, 
egyedül ... 

Az 53-as forgal
csökken. Kamio
személygépkocsik 

01 óra. 
ma alig 
nok és 
futnak 
zésbe. 

bele az ellenőr-

- Egyre többen hivat
koznak arra, hogy a ko
csit kölcsön kapták, pedig 
nagyobb a valószínűsége, 
hogy nincs átíratva 
mondja Kollár Simon. -
Egyszer-kétszer elnézzük, 
de a következő alkalom
mal már ők sem ússzák 
meg a feljelentést. 

Különösebb, kirívó sza-

Vége 
a szolgálatnak 

02 óra 30 perc. Szemlét 
tartunk az áruházaknál, 
próbára téve az éjjeliőrök 
éberségét. Lassan pirkad, 
ébred a város. A mellék
utcák is megelevenednek. 
Mázsás szempilláimmal fi
gyelem a járőröket, úgy 
tűnik, a születő világos
sággal ők is egyre élén
kebbek. Pedig Doldorov 

Lajos átvezette az egész 
éjszakát, Kollár törzsőr
mester meg az üres per
cekben, lazításként, ontotta 
a rendőrvicceket. Elpako-
10m jegyzeteimet, a mag
nót és búcsúzom: vége a 
szolgálatnak. "Útitársaim" 
még ezután , az őrszobán 
írják meg jelentésü ket az 
1987. május 10-i kiskunha
lasi éjszakáról ... 

* * * 
A következő héten a 

kapitányság vezetője sűrí 
tett j árőrözést rendelt el 
a Nyíl utcában. A Park 
áruház melletti par koló
ban a motoros mutatvá
nyoknak - bár ez nem 
közvetlenül rendőrségi fel
adat a fiatalkorú ak 
szüleinek bevonásával pró
bálnak véget vetni. A sző 
lővesszőt, m int a vizsgálat 
utólag k iderítette, nem 
lopták, a bejelentés alap
talan volt. (Elképzelem, 
mennyire meglepődhet az, 
aki sürgős dolgát a gaz
daság szőlőtáblája mellett 
akarja elvégezni és az éj
jeliőr, kezében egy csá
kánnyal, igyekszik rábírni 
a gyors távozásra ... ) 

Posztobányi László 
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A SOKSZÍNŰSÉG LÁTNÁ KÁRÁT 

Egyesíteni kell-e 
a két közművelődési intézményt? 

Integráció. Egységesülés, 
összevonás, beolvasztás, 
hozzácsatolás? Ha most 
mindenáron ki akarnám 
kerülni ezt a nyelvünket 
fertőző, közkeletű idegen 
szót, nagy bajban lennék. 
Melyik magyar megfelelő
jét válasszam ? Maradjunk 
annyiban : az érdekeltek 
kedélyeit borzolgató téma 
Kiskunha'as két Közműve
lődési intézményének, az 
Altalános és a Gózon Ist
ván Művelődési Központ
nak az integrációja. 

Mi benne a ráció? 

Amikor Szemerédi László
naK, az Altalános Művelő
dési Központ igazgatójá
nak előadom jövetelem 
célját, máris az orrom 
előtt a közlöny, benne a 
művelődési miniszter 119/ 
1981. (MK 13) MM. számú 
utasításával. 

- E szerint a művelő 
dési központ és az AMK 
jogilag nem egyesíthető. 
Csak úgy menne, ha a 
művelődési központot visz
szaminősítenék művelődési 
házzá, erre viszont még az 
országban nem volt példa. 
Hogy az integrációban mi 
lenne a ráció, még nem si
került rájönnöm. Talán a 
pénzeszközök összevonása? 
De gondoljunk csak a "ga
mesz"-ekre, amiket min
denütt igyekeznek szétrob
bantani, mivel nem vál
tak be. 

- A feltételek egyébként 
meghatározzák mind
két intézmény fe:adatkö
rét. Nagyjából sikerül 
összehangolni a tevékeny
ségünket, szó sincs arról, 
hogy két dudás lenne egy 
csárdában. A város 33 
ezer lakosa közül van aki 
ide is, oda is jár, van aki 
sehová. Az AMK-k külön
ben sem vállalhatják föl 
a művelődési központok 
szerepét, nem erre szület
tek. Véleményem szerint 
az integráció nem válhat 
be. Az ezt követelőket gaz 
dasági megfontolások ve
zérlik és semmiképpen 
sem a kultúra érdekei. 

Bikfalvy Annáról, a Gó
zon István Művelődési 
Központ megbízott igazga
tójáról is túlzás lenne azt 
állítani, hogy lelkesedik az 
egyesülés gondolatáért. Az 
egymást sűrűn követő gaz-

dasági átszervezések, az 
igazgatócserék u tán végre 
kezdenek egyenesbe jönni, 
s érthető, hogy egy kis 
nyugalmat akarnak. 

- A koncepciót nem is·· 
merem, viszont el tudom 
ké;lzelni, milyen pozíció
bél inöul egy házasságban 
az a fél, akit előtte vissza
minősítettek. Már azt is 
hallottam, hogYa két in
tézmény a tanács pénzén 
egymással konkurál. Fur
csa. Hogy kelhetne verseny 
re a sportcsarnokkal, a mi 
nagy term ünk, ahol - ha a 
csilláron is lógnak 
mindössze kétszázharmin
can férnek el. A miénk 
egy "bejáratott" intéz
mény, amatőr csoport jaink, 
klubjaink, gyermekfoglal
kozásaink vannak, s per
sze módszertani irányítást 
is végzünk. Ha összevon
nának bennünket, attól se 
több termünk, se több 
pénzünk nem lenne. Leg
alább is ennek az ellenke
zőjéről még senki sem 
győzött meg. 

Két I ehetőség van 

Gregó Sándor, a városi 
tanács művelődési osztá
lyának vezetője beszélgeté
sünk elején m egemlíti, 
hogy az integráció lehető
ségét a városi párt bizott
ság 1986. októberében szü
letett határozata nyomán 
kezdték vizsgálni. (Az 
eredményről a közeljÖVő
ben tájékoztat juk olvasó
inkat.) 

Véleményem szerint 
az, hogya közművelődési 
folyamatok miként zajla
nak a városban, nem in
tegráció kérdése. Enélkül 
is lehet korrektül együtt
működni. A magam részé
ről nem vagyok sem mel
lette, sem ellene. A végső 
szót az alapos vizsgálódás 
után lehet kimondani. 
Mindenesetre ha integrá
lunk, a Gózon István Mű
velődési Központ, a visz
szaminősítés miatt, kiesik 
a hasonló intézmények h á
lózatából - gondolok ez 
esetben a módszertani se
gítségnyújtásra, a tovább
képzésekre - , s így Halas 
közművelődése veszítene. 
sokszínűségéből. 

- Az új forma előnyeit 
és hátrányait vég nélkül 
lehetne sorolni. Kevesebb 

embert foglalna le a szer
vezés, a népművelő« job
ban konc 2mrálhatnánaK a 
tarta,mi mun"ára. Felsza
baduma a gazdasági veze
tó helye a (lózonban, bár 
a jegyeket ott is kellene 
valakinek árulni. Vagyis: 
létszámot nem igen nyer
nénk. Az is eLlene szól, 
hogy az önállóan gazdál
kodó intézmények jo.)ban 
tudják mozgósítani a tár
sadalmi erőforrásokat. A 
változtatást egyébként ':!l
sősorban az inspirálta, 
hogy talán a pénzeKet így 
jobban meg lehetne fogni. 
Két lehetőség van. Az 
egfik: megfelelŐ szakmai-
gazdasági integráció, a 
másik: még szorosabb 
együttműködés, az érd e
keltségi rendszer fokoza
tosabb érvényesítésével. 

IVlás-más szerepek 

Ez ügyben váltottam né
hány szót Pető Istvánnal, 
a megyei tanács illetékes 
munkatársával. Onnan ter
mészetesen nem tudják 
megítélni, hogy az össze
vonás - amit jelenleg a 
jogszabályok nem is tesz
nek lehetővé - milyen ja
vulást hozna a lakosság 
kulturális-közmű velődési 

ellá tásá ban. 
Mindkét intézmény

nek más a funkciója. Az 
AMK-kat kisebb te_epülé
sekre, lakótelepeúe talál
ták ki, a művelődési köZ
pontok koordináló felada
tokat is ellátnak, nem be-
szélve egyéb, a helyi 
adottságokból következő 
különbségekről. A gazda
sági vonzatot - hogy mi
ként lehetne a pénzzel, 
energiával takarékoskodni 
- a helyi elemzésnek kell 
feltárni. A magánvélemé
nyem : nem szeretem a 
monopol helyzetű intéz
ményeket. 

A véletlen úgy hozta, 
hogy a megyei tanács épü
letében összefutottam Sza
bó Károly halasi tanács
elnökkel: 

- Most, így, szétforgá
csolódnak a népművelők, 
külön úton járnak a kö
zönségszervezésben, időben 
gyakran ütköznek a prog
ramok. Látok előnyt is az 
átszervezésben. Miért ne 
kísérletezzünk ? 

Kormos Emese 

Villáminterjú D. Nagy Lajossal 
Május H-én este a 

sportcsarnokban adott for
ró hangulatú koncertet a 
Bikini együttes. A zenekar 
frontembere, a városból 
elszármazott D. Nagy La
jos. 

Mikor léptél fel utol
jára Kiskunhalason ? 

- 1983-ban, a Rolls ze
nekarral. Ez a formáció 
két éve feloszlott, s én 
még akkor tagja lettem az 
átalakult Bikininek. Azóta 
is ebben a felállásban mu
zsikálunk. 

- Úgy tűnik, végre be
futottál ... 

Igen, most valóban 
nem panaszkodhatunk. Jó
magam másfél évtizede ze
nélek, polgári foglalkozá
somat, a biztos megélhetést, 
is felad tam, erre tettem fel 
mindent. Nem nősültem 

meg, nincs lakásom; amit 
kerestem, a zenélésre m ent 
el. A sok munka kamato
zott és a szerencse is utOl
ért. Első nagylemezünkből 
a napokban kel el a száz
ezredik példány, s már 
rögzítettük a következő 
anyagát. A Mondd el cí
met viselő album a nyá
ron kerül a boltokba. Ja- • 
vában zajlik országos tur
nénk, igazán kedvező a 
fogadtatása. 

- Hogy alakul az együt
tes nyári programja? 

- Az új lemez számait 
fellépésekkel népszerűsít- kong, Tajvan több városá
jük. Több külföldi mene- ban lépünk fel. Szerződé
dzser fantáziát lát abban, sünk van angol nyelvű 
amit csinálunk. Júliusban lemezre és videoklipre. 
az NSZK-ba utazunk, kon- Szerencsés esetben év vé
certsorozatra. Nagyon ké- gén Amerikába utazunk, 
szül ünk a szeptember ele- tehát nyáron sem pihe-
jei táVOl-keleti útra : Hong- nünk. H. R. 

Nyitás júliusban 
Ismeretes, hogy a busz

pályaudvar mellett levő 
Halasi csárdát (amit a 
köznyelv Malac csárdaként 
ismer) közegészségügyi fo
gyatékosságok és a köz
u nd, közbiztonság hiánya 
miatt bezáratlák. Hónapok 
óta végziK itt az átaJakí
tási munkát a kommuná
lis üZ ém munkásai. 

Amint az üzemeltető 
Dunatáj Vendéglátó Vál
la,at illelékese e!mandta: 
a csárda II. osztályú ven
déglátó 19Y5égként július
ban nyílik meg újra. A 
külső, n émdohányzó rész
ben lehetőség lesz a reg
gelizésre, ezen kíVÜl cuk
rászati t ermékeket, hot
dog!; t és üdítő italokat is 
kínálnak majd. A belső 
teremben meleg ételeket és 
- csak itt - SZ Eszes ita
lo!mt is lehet rendelni, il
Ietve ülve fogyasztani. 

A Icgfontosabb, hogy vég
re kulturált körülményeket 
teremtenek itt is. 

"KEZÉT -LÁBÁT RENDBE TETTEM" 

3. OLDAL 

A csontkovács "műhelyében" 
A kíváncsiság vezetett 

Teleky Sándorhoz, a halasi 
csontkovácshoz. Húsz em
bert kérdeztem meg a vá
rosban, s csak hatan tud
tak róla, pedig az ország 
minden részéből jönnek 
hozzá, kezelésre. 

A Dugonics utca 1. alat
ti szerény házában, a 
konyhában beszélgetünk. A 
falakon sportegyesületek 
zászlói: páciensek hozták, 
köztük - nem kis büszke
ségére - válogatott fut
ballisták ... 

- A Népsport tett ró
lam említést NYilasi sérü
lésekor, azóta sok futbal
lista keresett fel. Egyszer, 
este kilenckor jött Kere
kes, éppen a szerződés e 
aláírása előtt. Megcsinál
tam a lábát. 

Igen, így fogalmaz: meg
csináltam. És nem meg
gyógyítottam. Amikor ana
tómiai ismereteiről kérde
zem, csak ingatja a fejét. 

- Nem tudom pontosan, 
mi történik belül, de ta
pintással megérzem, hol a 
baj ... 

Egy háborús balesetem 
kapcsán kerültem ismeret
ségbe Kubicska Istvánnal, 
a nagyhírű csehszlovák 
csontkováccsal. Többször 
jártam nála, szerencsémre 
megkedvelt, a közelébe 
engedett, láthattam, hogy 
csinálja ... 

Középkorú hölgy érke
zik, gerincbántalmai van
nak. Figyelem a mester 
munkáját. Mutatja a csi
golyákat, melyeken több 
helyen dudorok látszanak, 
ezeket kell eltüntetni. Ap-

ró, tömzsi ujjaival villám
gyorsan dolgozik, a páci
ens legnagYobb megelége
désére. 

Székesfehérvárról 
utaztam Sanyi bácsi hoz -
mondja a nő. Három év
vel ezelőtt voltam itt utOl
jára, mert fájt a hátgerin
cem és állandóan szédültem. 
A panaszaim a kezelés után 
megszűntek. Mostanában 
megint éreztem és ezért 
jöttem el újra. 

Sanyi bácsi jóízű humo
ra magával ragadja az em
bert. Leveleket mutat. Pa
naszok, kérések áradata és 
köszönő sorok. Szóba ke
rülnek a sarlatánok, arca 
még jobban felderül. 

- A múltkor egy há
zaspár érkezett és a férfi 
mérnökként mutatkozott 
be. Csak a második keze
lés után derült ki, hogy 
belgyógyász. Azóta több 
betegét is elküldte hozzám. 
Persze tudom, hiába be-

szélnék én az eredménye
imről, vannak sokan, akik 
nem hisznek nekem, és 
sarlatánnak neveznek. 

Amikor az első sikeréről 
kérdezem, huncutul mo
solyog. 

- Ott van ni! - és a 
feleségére mutat, aki egy 
szer a padlásról leesett és 
keze-lá ba kificamodott. -
Hetekbe tellett, míg rend 
be tettem, de nézze meg, 
az eredmény magáért be
szél! 

Látásból, hallomásból is
mervén a kovács mester
séget, próbáltam összevet
ni tevékenységével, és a 
szerszámai felől érdeklőd
tem. 

Ehol vannak-é a 
szerszámai m! - mutatja a 
jobb kezén lévő három uj
ját. - Mindegyiknek más 
funkciója van, főleg a 
masszírozásnál! Nem csu
pán a csontokat rakom 
helyre, hanem megszünte
tem a fejfájást és a végtag
fájdalmakat is. Hallottam, 
hogy mostanában az aku
punkturás módszerrel szin
tén gyógyítanak. Néhány 
páciensem meg is kérdez
te, mi a véleményem róla. 
Hát, az is egy olyan ősi 
mesterség, aminek nem 
tudják meghatározni az 
eredetét. 

Az egykori villanyszerelő 
a hatvanötödik életévét ta
possa. Bármilyen legyen is 
a módszer, amivel gyógyít 
vagy - ahogyan ő mond
ja - megcsinál valamit, 
embereket állít talpra ... 

P. L. 

Valódi hüntetés vár az álfuvarozóra 
A korábban büntetlen elő

életű Locskai József kiskun
halasi lakos ü gyében hirdetett 
ítéletet a városi bíróságon dr. 
Isaszegi István büntető tanácsa. 

A 35 éves fiatalember , mint 
fuva rozó kisiparos dolgozott 
éveken át. Főleg építőanyagOk 
gyors szállítására specializáI
ta m agát. Ment is az üzlet, 
azonban rendszeresen többet 
költött, mint amennyije volt. 
Egy idő után pénzzavarából 
anyagvásárlásokra fe lvett elő
legekkel próbált kimászni. 
Előbb barátnŐjét csapta be, 

kölcsönöket kért tőle, amivel 
tartozásait igyekezett rendezni. 
Anyagi helyzete n em javult, 
hitelezői több helyről szoron
gatták. Már a fuvar ra felvett 
pénzeket is korábbl adósságai 
kiegyenlítésére használta. 
Időközben érezte, hogy ég a 

lába alatt a talaj , igy Buda
pestre költözött. A tanács b e
vonta fuvarozói engedélyét, 
ekkor tehergépkocsiját eladta 
Gyuris Zoltánnak. A százezer 

forintból ki kellett volna fi
zetnie a kocsi miatti 22 ezer 
forintos OTP-tartozást. 

Ezután is úgy mutatkozott, 
mint fuvarozó kisiparos, s 
sorra kaszírozta be a rende
lésekre az előleget. Többször 
elutazott Soltvadkertre, s mi
vel itt korábbról ismerték, 
újabb szállitásokra vett fel 
komoly összegeket. Zsikla Fe
renenétől 27 és félezer forin
tot, Kakukk Lászlótól két 
részletben 25 ezret. Ezekből 
törlesztette édesanyjának a 
tartozását. A harmadik solt
vadkerti áldozat Fritmann Gá
bor volt, akitől, ötezer tégla 
soron kívüli beszerzésére 20 
ezer forintot kapott. Kiskun
majsán Onozó Lajost csap
ta be. Az akkor már huzamo
sabb ideje engedély és gép
kocsi nélkül ügyködő Locskai 
feje fö lött összecsaptak a hul
lámok. 

A bíróságon őszintén beis
merte az ellene felhozott vá
dakat, s - mint mondta -

megkönnyebbült, hogy végre 
vége szakadt kálváriájának. 
Az emberek ugyanis, ha kér
te, rögtön vették elő a pénzt, 
a kísértés pedig oly nagy 
volt, h ogy nem tudott e llen
állni. 

A május 12-i tárgyaláson a 
bíróság Locskait hétrendbeli, 
nagyobb kárt okozó, üzletsze
rűen elkövetett, fo lytatólagos 
csalás, kétrendbeli sikkasztás 
büntettében és egyrendbeli 
zártörés vétségében találta bű
nösnek, s ezekért egy év 
nyolc hónapi szabadságvesz
tésre ítélte. Mellékbüntetés
ként két évre eltiltották a 
közügyektől , s a korábban 
próbaidőre felfüggesztett öt 
havi szabadságvesztés letölté
sét is elrendelték. A károsul
taknak 135 ezer forint vissza
fizetését állapították meg. 

Az ítélet nem jogerős. Az 
ügyész tudomásul vette, a 
vádlott enyhítésért fellebbe
zett. 

-t -h 



"HÁTSÓ OLDAL" 
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"A Halasi Tükör első 
számában megjelent Aki 
beteg az ráér? című cikk 
IrOJa rendelőintézetünk 
kartonozójáról olyan tájé
koztatást ad, amely véle
ményem szerint egyoldalú, 
tehát kiegészítendő. Enged
tessék meg ezért néhány 
megjegyzés: 

Ripos~t(·léle) 
terre levő üzemi konyha 
kazánházát összevonjuk, 
amivel egy levegőszennye

ző forrást ki tudunk iktat
ni. A kivitelezésre - 1987. 
október 15-i határidővel -
megbízást adtunk épület
és hídfenntartó főnöksé
günknek. 

- A kartonozót a regl 
- egyébként a jelenlegi-

szembeállítva az 1-1,5 
milliós átlaggal (ennyibe 
kerül felszereltségtől füg
gően egy ágy, talán nem 
tűnik soknak. A jelzett 
összeget energiaracionaJi
zálással és egyéb takaré
kossági programok meg
valósításával magunk te
rem tettük meg. 

- Célunk minden áta
lakítás esetén megőrizni a 

kórház és a rendelőintézet 
eredeti arculatát, esztéti
kai színvonalát, ezért a 
kartonozó elhatárolását a 
KÖZTI egyik belső építé
sze tervezte és a ki vi tele
zést is ő felügyelte. A 
"deszkapalánk" és a "ke
rítés" kifejezést nem tar
tom méltányosnak." 

Dr. Evetovits Istvánné 
gazdasági igazgató 

További tervünk: az 

nél jóval kisebb - helyi
ségből azért kellett kiköl
töztetni, mert egy 1982-
ben megjelent miniszteri 
utasítás alapján betegfel
vételi osztály kialakítása 
vált szükségessé. Az átte
lepítések eredményeként a 
kartonozó a rendelőinté
zetnek e középső, teljesen 
forgalommentes, kihaszná
latlan részére került. 

2. 

üzemi konyha kéményének 
átépítése, megfelelő szűrő
berendezés alkalmazásával. 
Végleges és megnyugtató 
megoldást a földgázfűtésre 
való áttérés jelentene. A 
gázvezetékek fektetésénú, 
a gázkazánok beszerzésé
nek és a kazánház gázüze
meltetésre alkalmassá té
telének költségei azonban 
több millió forintot tesz
nek ki. A beruházás tá
mogatása érdekében az 
említett környezetvédelmi 
szakvéleményt pályázati 
anyagként a MAv Vezér
igazgatóságához felterjesz
tettük." 

A három átalakítás 
együttesen 1 millió 158 
ezer forintba került. En
nek eredményeként a kór
ház nyolc ággyal bővült, 
egy ágy létesítése tehát 
145 ezer forint . Ez a szám 

"A Halasi Tükör 3. 
számában a Különös szén
csata CÍmű pUblikációban 
felvetetteket igyekszünk 
kiküszÖbölni. A MA V -léte
sítmények korábban meg
épültek, mint a szomszé
dos lakóépületek, de a 
problémák megoldása kö
zös érdek. Elmondhatom, 
hogyaszéntárolás meg
szüntetéséről, illetve a tá
rolt mennyiség lefedéséről 
és a salak eltávolításáról 

KÓRHÁZI TÁBLÁK 

----- _._-....;:....------' 
o Akkor hogy is van ez, kérem?! (Varga István rajza) 

intézkedtem, a végrehajtás 
folyamatban van. 

A közelmúltban az állo
más széntüzelésű kazánhá
zainak légszennyezéséről 
környeZetvédelmi szakvé
leményt kértünk és kap
tunk az Agrober Vállalat
tól. A szennyezés t kikü
szö bölő beruházásokra 
azonban egyelőre nincs 
pénz. Részmegoldásként 
adódik, hogy a vezérlő 
épület és az attÓl 30 mé-

Báló József 
műszaki osztályvezető 

MA V-igazgatóság, Szegeu 

BolygóIesen 
A kiskunhalasi csillagvizsgálóból megfigyelhető jelenségek 

júniusban: 
HOLD 

Újhold: 26-án 7 óra 37 perc; első negyed: 4-én 20 óra 53 
perc; holdtölte: ll-én 22 óra 49 perc; utolsó' negyed: l8-án 
13 óra 02 perc. 

A Hold I<edvezően látható: június 2-ától 8-áig. Az érdeklő
dők saját fényképezőgépükkel felvételeket készithetnek, a 
távcsövön keresztül, a Hold felszínéről, igen erős nagyításban. 

BOLYGOK 
MERKUR: A hónap első felében kereshető fel a nyugati ég

bolton, napnyugta után, 24 fok távolságban a Naptól. Szabad 
szemmel is látható, korong alakúnak azonban csak nagyobb 
távcsövekkel. (A szakközépiskola magas fái sajnos takarják a 
rálátást.) 
V~NUSZ (Esthajnal csillag): Mint hajnalcsillag figyelhető 

meg a délkeleti égboJton, a Kos majd a Bika csillagképében. 
Fényessége : -3,3 magniLudó. 

MARS: Az est. szürkületben még felkereshető az Ikrek 
csillagképében, a nyugati égbolton. Szabad szemmel is lát
ható, igen erős vörös fénypontként. (A fák ezt is takarják.) 

JUPITER: A Halak csillagképében található a hajnali, déoJ
keleti égbolton. 

SZATURNUSZ: A Kígyótartó csillagképében lelhető fel egész 
éjszaka, 9-én a Nap eltakarja. Balogh István 

o Május lO-én kisdobosokat és úttörőket avattak a 
Fazekas Gábor Utcai Altalános Iskolában. Képünkön : 
az első osztályos Zöld Andrea felköti a csapatzászl,jra 
a kék szalagot. (Lévay Kálmán felvétele) 

ÖTMILLIÓÉRT ZÁRVA? 
Május harmadil<án ünnepélye:;en átadták a Bajcsy-Zsilinszky 

utcában a felújított és átalakított Végh-kúriát. Itt kapott 
helyet DIOSZEGI BALÁZS Munkácsy-díjas festőművész élet
mű-kiállítása. A hármas ünnep eltelté·vel sokan meglepve 
tapasztalták, hogy a múzeum ajtaján lakat van, s azóta is 
zárva. 

Az épület kezelője korábban a Kommunális Költségveté3i 
üzem volt, nyitaskor az üzemeltetés jogát ideiglenesen a 
tanács művelődési osztálya vette át. Mivel a városban a 
vizuális nevelés feladatait az Általános Művelődési Központ 
hivatott ellátni, így ez az intézmény fogja az é·pületet "üze
meltetni" - tudtUK meg a tanácson. A pénzügyi kérdésekben 
azonban még nem egyeztek meg, így nem tudnak portást és 
takarítót alkalmazni. Hogy mi lesz addig, amíg a bérezéssel 
kapcsolatban az é·rdekelt szervek közös nevezőre nem jutnak? 
A kiállítás továbbra sem látható. 
Felvetődik a kérdé~: az építkezés ideje alatt miért nem 

tudták ezt az iIletékesel< elintézni? Egyébként maga az épü
let és a tárlat igazán szép. Egyelőre ezt csak az a néhány 

szerencsés látogató tudja meg
erősíteni, aki az avatóünnep

Közterület-felügyelőnek adja ki magát 
ségen jelen lehetett. 

KULTURÁLIS KÍNÁLAT H. R. 

(június lS-ig) 
Az utóbbi időben több bejelentés érkezett, miszerint valaki 

a városban közterület-felügyelőnek adja ki magát. A testület 
egyenruhájához megtévesztésig hasonló öltözetet viselő férfi
ről eddig nem derült ki, hogy szabálytalanságért helyszíni 
bírságot vett volna fel. 

Legutóbb szabálytalan parkOlásért akart a Kuruc vitézek 
terén egy nőt megbüntetni. Vesztére azonban pont' a fel
ügyelők vezetőjének feleségét prÓbálta megbírságolni, aki 
nem ijedt meg. Nem ismerte el a szabálytalanságot (sőt 
igazolvány felmutatását kérte) . Miután az illető közölte, hogy 
most került a felügyelőkhöz, ezért még nem ismerhetik őt 
névről, eltűnt a helyszínről. 

Ha valaki ezzel kapcsolatban tud valamit, jelentse a városi 
tanács igazgatási osztályán. ~s egy jó tanács: az intézkedő 
közterület-felügyelőt kérjék meg: igazolja magát •.. 

- Tanulmányi sikerek. Első helyen végzett Vá
sárhelyi Márta, az alsóvárosi iskola nyolcadikosa 
az általános iskolások matematika tanulmányi 
versenyének megyei döntőjén , és készülhet a jú
niusi országos megméretésre. Ugyancsak az orszá
gos versenyben indUlhat Tóth Zoltán (történelem
ből) és Zseni Zsófia (magyar nyelv és irodalom
ból); mindketten a Fazekas Gábor Utcai Altalános 
Iskola növendékei. 

- NEM KELL A PÉNZ? A Kiskunhalasi Afész, 
mióta meghirdette tagjainak a részjegy jegyzését, 
most téríti vissza a legmagasabb összegű osztalé
kot: ötszáz forintra négyszáz forintot. A vásárlási 
utalványokat április elsejétől adják ki. Bármilyen 
hihetetlen, még mindig nem vették át járandósá
gukat mintegy ezerkétszázan; őket levélben kell 
felszólítani. 

- Cipőbutik nyílik. Legutóbbi számunkban nem 
a leghízelgőbb kép jelent meg az áfész üNNEPI 
vAsAR cégtáblájú, Lenin téri bolt járól. Mint 
utóbb megtudtuk: megkezdődött az üzlet átalakí
tása, s júniusban szövetkezeti cipőbutik nyílik 
ezen a helyen. A tervek szerint több mint félmil
lió forintos árukészlettel várják majd a vásárlókat. 

FÁKLYA FILMSZINHÁZ 
Június l-3-án 4, 6 és 8 óra

kor: Frankenstein menyasszo 
nya (angol). 

4-é n, 5-én, 4 6 és 8 órakor: 
Szé pleányok (magyar). 

6-án szünnap. 
7-én, 9-én, 4, 6 és 8 órako r: 

Szerepes ere (a m erikai) . 
10-én 4, 6 és 8 órakor: 

K incs , ami nincs (olasz) . 
ll'-12-én 4 és 7 órakor: Ori

ás (kétrészes , amerikai). 
l3-án 4, 6 és 8 órakor: 

Gondvise lés (magyar). 
l4-l5-én 4 órakor: Macska

kafogó (magyar). 
GOZON ISTVÁN 

MŰVELOO~SI KÖZPONT 
Június 8-21-ig bábkiállítás a 

művelődési központ udvará
ban. Megtekinthető : 8-18 órá
ig. A bá bo kat készitette : Bró
di Mária. 

14-én 14 órakor: a Fáklya 
Filmszínház színpadán bemu
tatkozik a művelődési központ 
tánccsoportja. A táncokat be
ta nította: dr. Tüske Lászlóné. 
Zongorán kísér: Kövecs Imre. 
Hegedűkiséret: Vas Lóránt éS 
Szabó Zoltán 8., illetve ~gető 

Annamária 7. osztályos ta
nu lók. 

ÁLTALÁNOS MŰVELŰDÉSI 
KÖZPONT 

Május 29 -én 19 órakor: 
R-GO-koncert. 

Június l-én 19 órakor: or
gonahangvers eny a református 
templomban. Vendégek : Grc
gor József operaénekes, Ko
vács Endre orgonaművész és 
a Magyar Állami Operahá z 
Gyermekkórusa . Vezényel: 
Botka Valéria és CSányi 
László. 

5-én 1'{ órakor: pedagógus
nap. Az ünnepi beszéd és a 
kitüntetés e k átadása után mű
sort ad a Magyar Néphadse
reg Művészegyüttesének férfi
kórusa. 

Június l4-én az Országos 
úttörőolimpia fiú és leány 
tornadöntője. 

VÁROSI KÖNYVTÁR 
Június l-én 18 órakor: az 

ünnepi könyvhét alkalmából 
vendég Czakó Gábor író. Köz
reműködik: Hatvani Zoltán 
előadóművész. (A gyermek
könyvtár nyári kölcsönzési 
ideje: június 15-től augusz-

SPORTMŰSOR 
LABDARÚGÁS 

Megyei II. osztály, XI. for
duló, máj us 31., 17 óra, városi 
sportpálya: Kiskunhalasi Spar
tacus Helvéciai Medosz 
(előtte. 15 órakor: ifjúsági 
mérkőzés.) 

XII. forduló, június 6., 17 
óra: Gábor Áron laktanYa pá
lyája: Honvéd Gábor Aron 
SE - Kerekegyháza. 

K~ZILABDA 
Május 31., 10.30 óra, gimná

zium pályája: KAC-MEDOSZ 
Gara (megyei bajnokság, 

férfi). Előtte, 9.30 órakor: if
j úsági mérkőzés . 

Június 4., 16 óra, gimnázium 
pályája: KAC-MEDOSZ 
FTC (NB-s, ifjúsági, női). 

ATLÉTIKA 
Május 31., 9.30 óra, városi 

sportpálya: Kiskun Kupa mi
nősítő verseny. 

Június L, 15 óra, városi 
sportpálya: Ki a leggyorsabb? 

Ki a legkitartóbb? Atlétikai 
tehetségkutató, körzeti döntő. 

Június 6., 9 óra. városi 
sportpálya: gyermekverseny, 
egyéni. 

ÚSZÁS 
Június 5., 14.30 óra, vízmű

uszoda : városi és körzeti ál
talános iskolai verseny. 

MUNKAHELYI OLIMPIA 
A kispályás labdarúgó mér

kőzéseket május 29-én, június 
l-én, 5-én és 8-án 17 és 18 
órai kezdettel bonyolít ják le 
a vízmű, a 618-as szakmun
kásképző, a Ganz-MAVAG, a 
papíripar és a II. Rákóczi 
Ferenc SzakközépiskOla pá
lyáján. 

A kézilabda meccsek júni
us 3-án és 10-én lesznek - a 
nök 17 órától, a férfiak 18, 
illetve 19 órától játszanak -
a Fazekas G. utcai Általános 
Iskola, valamint a diákotthon 
pályáján. 

tus 31-ig, hétfőtől péntekig 
10 és 18 óra között). 

JURINOVITS MIKLOS 
ŰTTÖRŰHÁZ 

Június 3-án 15 órako r: út
törőhét. Cs ere-bere kirakodó
vásár. 

4-é'n 15 órakor: úttórőhét. 
Barátaink az állato k. Kiállítás 
és bemutató. 

6-án 14 órakor: úttörőhét. 
Mesterek napja. Gyermeknapi 
csa lá di játszó. 

VASUTASOK 
SZAKSZERVEZETE 
MOVELOD~SI HÁZA 

Június 6-án, l3-án, 20-án 
19 órától: ifj úsági táncest. 

SEMMELWEIS KORHÁZ 
XI. SZINT 

Június 1-4-ig: Horváth Vik
tória textilművész árusítással 
egybekötött kiállítása. 

5-én 10 órakor: tudományos 
konferencia a eombnyaktö
résekről. Az első magyar
országi műtéttől napjain
kig. Előadó: Dr. Maninger 
Jenő urofesszor . 

ALSOVÁROSI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 

Június 6-án 15 órakor: a 
gyermekszínjátszó szakkör 
előadja Páskándi Géza: A 
királylány bajusza című me
sejátékát. Az előadás a Fák
lya Filmszínházban Jesz . 

Őzek a temetőben 
K. Andrásné, mint írja, el

keseredésében fordult hoz
zánk, többszáz érdekelt ne
vé ben, illetve helyett. Egy 
éve már, hogy elszánt küz
delmet folytat az őzek ellen, 
sajnos eddig sikertelenül. 
Drága pénzen vásárolt virá
gait egy szálig lelegelik, a 
keservesen gondozott négyzet
métereket összetapossák. 

Hogy hol történik mindez? 
Nos, 'nem máshol, OZ új 

I<öztemetőben. A pár négyzet
méter lényegében a sírok fe
lülete, s a szende állatkák 
onnan fogyaszt ják el csemege
ként a kiültetett vagy vázák
ba rakott virágokat. 

Azt állítja olvasónk: min
denki fel van háborodva, mert 
az illetékesek képtelenek meg
védeni a temető nÖVényzetét. 
Van ugyan kerítés, van csősz 
is és mégis... Olyan össze
hangolt cselekvés kellene, 
amely elijcsztené a vadakat a 
rendszeres látogatástól, és 
rongálástól. 

Valamilyen módon a va
dásztársaság is segíthetne. Ha 
anyagiak is szükségesek, ta
lán azon sem múlik, hiszen 
K. Andrásné is felajánlja se
gítségét. 

A Dél-Bács-Kiskun Meeyei Vízmű Vállalat, 
a Kiskunhalasi Állami 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 

87 0522 Petőfi Nyomda Kiskunmajsa 
Felelős vezető: Vlkor János 
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