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Halasi terrnékek 
(L BNV-n 

A Kiskunhalasi Fa- és t:pit6ipari Szövetkezet lakó
I.ocsikat és konténereket mutulotl be II nemzetközi vá
sáron. Orbán Is tván e lnök tájékoztatása szerint az e16-
ző években is sikerrel szerepeltek ezek a termékek: a 
vev6k kivánságára kisebb módosításokat ls végrehaj
tottak az új típusokon. Lapzártakor. a vásár e lső nap
julban, m ég nem tudott konkrét fej leményekr6l beszá
moln i, dc az biztos: érdeklődés van és remél hetőleg a 
"árt üzlt:lkötések is .. bejönnek" , 

A Ganz-MÁVAG kiállitolt gyál'mánya iról S tig lic Ká
roly fejleszté5i tómerl"Ökh"jyettes ndolt relvjh\go~í lá .. t. 

Az iden DAK 150-es sz!vatty ú val. kél tlDUSÚ 5 1-
ROK KO csavarkompresszorral. JDA 50-es áramfejlesz
Ieivel és 8 1. SDA 110 A jelzésú stabil áramfejleszt6v~1 
jelentkeztek a vásáron. Áramfejleszteilk széles körben 
felhasználhatók, ahOl öná lló áramfo rrásra van szükség, 
valumint, a hol nagy fon tosságu berendezéseket kell 
luúködtetni az országos vlllumosenergla-szolgáltatás kl_ 
maradása esetén. Csavarkompresszoraik elseisorban a 
változó munkahelyeket lálják el folyamatosan és meg
blzhatÓlln süritett levegeivel. szivattyuik pedig a viz
müveknél és szivattyutelepeknél a lkalmazhatók elő-
nyÖsen. Ko\'áes Pá l 

Gyerekek válaszolnak 
1I0J napul'n Iyermekna p. 

Tlz"' , 'e . ekkel, negyedikes 
IAn yok kal "', '10kkal be-
5~élgeHOnk a mln.p a 
l'e ls6vb o . 1 Attal.6" OII IS
kol' ba n . SZlereil ll p k t rd t · 
. elnkre kh",OIl 6szlnle 
na..- Ika l ra. a l' bbl. kban 
n"'v n t lkOl , mlnlecy kö
szönlés h t lyelt , adjuk 
közre. 

_ l'illL.Y EN EZ A VIL. AG, 
Al\t1lJEN eL.UNK 1 

- ROU1, nlCyon roS51 ••• 
- A1 ember"k fel yv"r-

ke Ulek, n.,mhOJY U éhe
""kö n Kche""'n,,kl 

- AI"jmér . tllk a \'\1"1, 
klpuszllt ' k at ' l1alokal • . . 
n'e, h'l feJyv ... rke1nek •.• 

- 2 s " I y mbnak ' lIan 
dó:.n be l artanak .•. 

- Mel utAn bosnu Alló k 
JI a1 embere k . •. 

- AllT K ELLENE T E."NI 
AZ EMlJEIl IS20N KK T 

- Elnl é. m"""kll IHnl 
hacynL •• . 

- Nem nahad elpuut'
lanl a VU' ROI •. • 

- Meg ke U /l r'zn' a I II!
, ..... /1 tin I lúg" ••. 

- l'iI C, kell a ka d'ly o"nl 
az a lomh' borol.l, mert a k
kor mlndny 'Jan elpu"'lu
lunk. VI"1l01, ne m 1 ~ 

- I\IIT JP-L.F.I'o'T A SZe) , 
HA80nO, 

- A h 'bOrll az bOna
lom ... 

- Az e.yenl/l a pun tu 
" 15al, a kkor mindennek 
v~ge •.• 

- Nem u ... retn"'m , ha 
h ' bor,; le nne .. . 

- es I\IIT JEL.ENT AZ, 
110GY , UeKE1 

A~ Jól ." 
- 1I(1 I1'Y mindenk' S1l1ha-

don élhe t ..• 
- 1I0 lY m'ndenkl d o l

l ozhal •• . 
- e., hOllyallkor ne m 

Lenn t ne k h ' bor tlk . .• 
- I\lel éh edk K m ..• 

- 1\1IL.l' ES EMIl EKEK A 
SZ ULEITEK ? 

- Az én n Ole lm nagyo n 
Jó k . 

_ Az e nyé me k II ren -
d esek •.. 

- Az enyém e k II, Cll k 
n lcyon ke ye, e l lal.6lko
zunk . . . 

- K t HANl' OKAT TO L.T 
NA I'ONTA A SZULEIV EL.1 

En ll l'Y ké t-h'rom 
ó r ll l ..• 

- En " é,y kö r ÜL •. . 
- A" én a puk'm .ok a i 

d o lJ ozlk , ya n "',y, hO,y 
napOk' . nem "tom •• • 

- A :r. é n a puk' m 1, ... -
,aló. 011 lI'yo .. a n \'éCe:r., 
d e ylln hobbink "'" mindi, 
011 van . .. 

Ke"él Id/ll 1/lIIOnk 
elYOu él a" •• a rra mell' 
e l, hoCY cyer Onk rll.rde
nl ... mec' Iyo .... n va
csor '"nl •. . 

MI::SNl'1 ZSElJI'ES
ZETEK VAN1 

_ E. hOn forlnlot szok
Iam klI pn' . 

- en n e m ho:r.l a m m a 
"",nu. Ne ke m eaak akkor 
va n , ha, mondjuk elkQlde 
n tk a boltba , IIzen öt"'rl 
' .... ro lo k 8 volt ell' hu
u.aaom, a k kor a t ll hblt 
melllarlha l<lm .•• 

- en lem kapiam ma. 
Any uk'mé knllk nines pén
" Ok . .. 

- l'iHL.l' ENN EK I.ATJA-
TOK CSAL.ADOTOK 
ANYAOI ltELYZETtr1 

_ I\100t yeUllnk la k611. 
I)e a bból h arapni ne m le
h e t ..• 

Me",an mlnd ... nOnk, 
Clak ke yés a pénz .•• 

_ A ml Mn YI.1 he lyze-
10nk rosn. 

A miénk ls . .• 
A rene tudja. r~geb

ben Jobb YOII .•• 

( 

KÖNYVEK VONZÁSÁBAN 
Jó ideje már, hogy így, május 

végén, egy széles körben kevés
sé becsült, csinnadra tta-mentes 
tavaszünnep sajátos láza hevíti 
benseinket, perzseli zsebünket. 
Megátalkodottan járjuk a köny
vesbolto:(at, az a lkalmi sátrakat 
és pavIlonokat : keresgéJünk, vá
logatunk, fintorg unk. végül pe
dig: megalkuszunk. ~s bizunk 
eladó ismereistinkben, bizomá
nyo.; kapcsolatunkban, ha már a 
kiadókban és a keres !<edelemben 
nem lehet . .. 

nak egyik lehetséges, indító moz
zana to, s mint Ilyen, a legne· 
mCllb cse lekedetek egyike volt 
mindenkor. 

a magunk szO kebb-tágabb közös
ségébe. 

Akárhogy is van, ma S1.ép 
csöndben kezdetét veszi - vagy 
vette márls - a nem tudom 
hányadik, hagyomá nyo! könyv
hét; aIig észrevehetOen I'ánk kö
szöntenek a bekötöt t írásmüvek 
ünnepna pja!. A bekötött írásm ü
veké, no és a müveltségé, a 
nyomtatássol közkI nccsé tell 
gondolatok - azaz: a könyvek 
- nélkül soha sem létező, mert 
nem létezhe tei. tudásé. 

Ezernyi gondja-baja közepett 
hadd emlékeztessem éppen most 
az olvaJiót arra, hogy a könyvek 
belát hatatlan sokfélt.ségében kü
lön Celada tuk, küldetésük van II 

szépiroda lmi müvek nek. Mégpe· 
dll!; a "vox humana", az emberi 
hang őrzése, szolgálata. Fábry 
Zoltán, az évekkel ezeleitt e l· 
hunyt szlovákiai magyar Iró 
a fasizmus fe lfakadásának ijesz
tei éveiben így foga lmazta meg 
II "vox hu mana" követe lményeit, 
e r kölesi lé tünket meghatározó 
törvényeit: "A sziv: hus. Lükte· 
tése: vér. Ritmusa: jélek. Együtt: 
élet. Hús-vér valósága: lélekrI t
mus valósága. MI az irodalom ? 
Ennek a szívlüktetésnek lélek és 
szellem által való ujjáteremtése. 
Az irodalom: a szív hús-vér 
valóságának emberi öntuda t tá 
teremtett igazsága." 

Könyvek h íján nem lé tező, 
nem létezhetei tudásról szÓltam 
az imént. Miért is? Mert egy
egy könyv egyszerre szellemi 
munkaeszköz, s élmény és Isme
rettor rás: önmagunk belső gya
rapadásának kutfője, önmagunk 
fO I'málásának szerszáma. A 
könyvek jóvoltából lesznek iga
zán benseiséges társaink a tu
dósok, az Irók: lesznek olyan 
segitői n k, akiknek érdemes -
és szükséges megfogni a 
kezét. E:ppen ezér t a könyvek 
hatása - a szó jó és rossz ér· 
telmében egyaránt évekig, 
némelyiké életünk végéig eltar t. 
A megfelel6 ideiben és helyzet
ben jól kiválasztott kö tet kike· 
rekílj ismeretei nk körét, Unomít
ja ízlésün ket, gazdagí tja , határo
zottabbá teszi jellemUnket a té
vesen, gondallanul kézbevett pe. 
dig eltorzithat bennün ket. 

Könyvet á rulni és megvenni, 
persze. nem ugyanaz, m int ke
nyeret. narancsot, harIsnyanad
rágot, nyakláncot vagy szines té
vét; a nnak e llenére nem, hogy 
m indegyi kre szükség lehet, 
minaegyik for1ntért éS uzletben 
kapható. Könyvet adni-venni 
nem kizárÓlag ke reskedel mi-be
szerzési tevékenység - bttrmeny
nyire is ugy túnik - , hanem tu
datos köz· és önmúvelődés, an-

Mi mást tehetünk többet -
szabad-e kevesebbet tennUnk?I 
- m int: uj bÓI és uj ból [el ra
gyogtatnl ezt al. elkölcsi-m úvé· 
szl törvénnyé szaboU hitvallást? 
Mely nélkül nem tudná nk teljes
séggel átélni összetartozás unkat 
embertársainkkal, hlányoUlának 
azok a térben és Ideiben szerte· 
ágazó sr.álak, amelyek kiszakít
hatatlanul belefúznek bennünket 

Az évreil évre megismétlődei 
könyvhétnek ez kölcsönzi mar
káns arcula tát, egyedi báj át, 
állandó éberségre intei, fe lel6ssé
get követelő rendjét. Ezér t is 
lesem ilyenkor megilletődve, kü
IOncis tisztelet tel a némelykor 
önkívületi állapotban könyvuj
donságok és -csemegék után lo
holó barátaimat, sorstá rsairnat. 

Kutas i Ferenc 

JÁRÖRREL AZ ÉJSZAKÁBAN 
Este hatkor csengetek a Kiskunhalasi Rendórkapi

tányság kapuján. hogy szerkeszt6ségünk megbizásából, 
kapitányságvezeteii engedéllyel, 12 órán át rigyelhessem 
a1 éjszakai rendorjárőr munkájál. Leplezetlen kiván
c!>lsággal jelentkc-,-em Papp Sándor törzszászlósnál, az 
eirjá rőr alosztály helyettes vezetőjénél, ak i tQrelmet 
kél', Mélykuton ugyanis rablás történt , !I járeir "hely
slínel", Igy csak fél ó rával később váltanak szolgálatot. 

kUli hatalmas, fekete ku
tyát. Figyelmeztetéssel 
megusszák, ám nem telik 
bele fél óra, Ismét találko
zunk velük. Ezut tal má r a 
feljelen tés is kijár H. 1.
nek és testvérének. 21 és 
22 óra között végigjárj uk 
a szórakozóhelyeket. Ven
dég a lig-alig, csend és 
nyugalom mI ndenütt. Köz
ben többször elhaladunk a 
Park áruház autóparkolója 
meJlett, ahol nagy számban 
gyü lekeznek a kismotoros 
rlatalok, hogy a lkalmi bra· 
vúrjaikkal esetenként sZ<!.
porítsák a rendeirök gond
jait. Lassan elnéptelenedik 
a város. 

18 óra 20 perc. TakáC!! 
Gyula és Botka Lajos 
rendőr törzs6rmesterek je· 
len lik, hogYasóstÓI park· 
erd6nél elfogták Nyerges 
Lajos kiskunhalasi lakost, 
akit hónapok Óta köröznek. 
Közben megérkezik az "éj
szakás müszak": Kolllir 
Simon és Doldorov Lajos 
rendőr tÖrzs5rmes te r. B~
mutatkoznak, majd Papp 
Sándor megkezdi az eliga
zItást. A feladatok ismét
l6dnek és ujak is. A jár
eirök !igyeImesen követik 
az utasításokat, felír ják a 
legfrissebb személyi. gép
kocsi- és motorkörözés 
adatai t, elleneirzik a szük
séges okmányokat. Az 
URH-kocsi, hármunkkal, 
hét órakor Indul utnak. 
Eleiször körbejárj uk a vá
rost. 

Kés a kocsma elött 

Néhá ny perccel nyolc 
Óra eleitt érkezünk a Ha
I'angos té ri vendég lőhöz, 
a hol éppen záráshoz ké
szülM nek. Két vendég 
hangoskodva távozik. Az 
épüle t körül melltlábas ci
gánygyerekek rajcsuroz
nnk. Az én fi gyelmemet 

elkerüli, Kollár törzsőr
mes ter viszont bosszankod
va emel fel az ajtótól pár 
méterre, a földr61 egy re
cé'"ett élú konyhakést ... 

20 óra. Az ügyele t aSzi
lódy Áron utcába rendeli 
a járeir t, mert egy ház 
padlásáról gyere kek lö
völdöznek a szomszédokra. 
A Nyil u tca 1. elött vas
tag gumis, müanyllg nyelú 
csuzli hever. Az udvarban 
a s rácok tagadnak. Azt F iatalok a parkban 
elismerik, hogy a padláson 
voltak, de csak antennát 22 óra 15 perc. A köz
igazítani. Megérkezik a ponti park sötét padjain 
"meglei tt" szomszéd is, U-17 éves fllltalokat iga
láthatóan nincsenek nagy zOJtat a két járeir. Doldo
barátságban. . . A rendeir rov törZSőrmester, miköz
figye lmeztet és a csuzlit, ben fel jegyz.i adataikat, 
mint bizonyitékot, a gye- közli velük: é r tesíteni fog 
rekek zugolódása közepet- ják az iskolájukat is, mert 
te, e lteszI. A szemközti szüleii felügyelet nélkül 
házból, negyvenes fé rU si· vannak este 10 után. 
et elénk: - Nincs semmi szóra-

- Nem ár tana, ha sú- kozási lehetőség a kis
rúbben jönnének! Lehetet· pénzüeknek r Mindenütt 
len pihenni, ezek a suhan· bömböl a d lszk6zene és 
cok késő estig bőgetik a a tízforin tos kóla mellett 
kismotorokat, de olyan legfeljebb a lányok dom
erővel. borula tait lehet figyel ni 

Németh fmre leszá.zalé- (1 7 éves f iu). 
kolt nyugdfjas panaszait a - Ez egy haver! társa· 
szomszédok helyes lő bólo- ság. Esténként összejövünk 
gatása kisér I. éS dumálgatunk egy kicsit. 

20 óra 40 perc. Ké t fiú Hát mutasson nekem Itt 
sétáltat egy szájkosár nél- egy e lfogadható klubot, 

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

- Anyuék tudják, hogy 
itt vagyok, nem csinálnak 
beleile problémát, tudok 
vigyázni magamra. Megér
tik, hogy kell vala mi ki
kapcsolódás, vagy egyálta
lán; a levegei (15 éves 
lány) ... 

"Ll ,?pják " (?) a szo ovesszot . 

22 óra 25 llere. Az ál· 
laml gazdaság Kossuth te
lepéreil lopást jelent az é j
jeliőr. Eleiször a Halasi ke
rületbe tévedünk be, mert 
a bejelentei nem adott 
pontos információt. Az is
tállók és o raktárak gyé· 
ren kivilágít va, 61' sehol. 
Hosszasan nyomj uk a du
dát. Egy távolabbi épület
ből fény szür6dlk kl, oda
megyünk. Mi nden tárva
nyitva, valaki a padon al
szik. Pe rcekbe telik, míg 
fe h'ázzuk és megtudakol
juk: merre von a Kossuth
telep. 

Az i roda nincs bezárva, 
belül telex, telefon, az asz
talon Iratok szanaszét, az 
éjjeliőr fülkéje üres. 
Többször bekapcsoljuk II 
szirénát, mi re előjön , arca, 
ruhája csupa homok ... 

Azt hittem, lopni 
akarják a sroleivesszőt. El

(Folyta tás a 2. oldalon.) 
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IWNf'ElIÉI!l'ÓI 

lIELYZETJELENTÉS 

Talán az idén 
megkezdik az iszapkotrást 

4·5 HAJTÁST KELL NEVELNI 

Mi lesz 
akifagyott szőlőkkel? 

A kunfehértói lilrd6le
lepnek jó hire van. AUJ
kat, akik szeretik, s a ló 
meg6rzését szívükön vise
lik, súlyos két·dések foglal_ 
koztatják. Lesz-e elegendő 
víz, legalább annyi, hogy 
fürödni lehessen? Nem 
pusztulnak-e el a halak'f 
Le:tárja-e a lilrdót a Kó
jal? Az üdülőtulajdonoso

kat pedig az érdekli, hogy 
az éVI 2 ezer forintos le
rületfejlesztési hozzájáru
lással ml történik? 

Új fölugátak 

Az Alsótiszuvldékl Viz
ügyi Igazgatóság (ATIVI
ZIG), mint elsőfokú Vil
ügyi hatóság, de úgy is, 
minl a terület vlzligyi gal
déja érdekelt al Ogyben. 
Az elmúlt tlz évben az 
egész Kárpát-medencében 
süllyedt a talajvíz szint je, 
igy természetesen Kunfe
hértón is. Az ATIVIZIG 
szerint lehet a tavat táp
láln i, bár ennek jelentós 
része csak a párolgási 
veszteSéget pótolná és fel
töltené a UIlajt. A legfon
tosabb feladat: megőrizni 
a meglévő vizet és el vé
gezni egy mértéktartó 
iszapkotrást, valamint nád
irt..1st. 

A tórÓl készitett tanul
mánylerv alapjául szolgál
hat a kivitelezési tervek
nek. A kunfehértói tó tel
jes területe _ a lfz évvel 
ezel6ttl ví7_'Izintet feltéte
lezve - 170 hektár. Ma a 
nyilt vfzfelület mindössze 
70 hektár és mintegy 35 
hektárról kell eltávolltani 
az iszapot. Erre a Dunai 
Regionális Vizmű Vállalat 
dunavölgyi Uzemlgazgató
sága vállalkozott, a mun
kát 1988-ban fejezik be. 
Ok végezték a Vadkerti tó 
kotrásét ls. 

Megépült a tanulmany· 
tervben iS szerepl6 déli is 
északi földgát. Ez utóbbi-

nak tontos szerep jut az 
alsó tó vlzszintjének sza· 
bályozásában. 

Irtják II !H,dat 

- A Koolaj- es Földgáz
bányászati VáUalat kiSttun
sági üzeme és a Kiskun
majsai VilffiutArsulás tár· 
sadalmi munkában végezte 
a gátépitest. UgyancsaK a 
társulás kezdte meg a 
strandtól t.'Szakra a nád
Irtást - sorolja Friebert 
l .'Itvlim tanácselnólt az Idén 
történteket. - AI·ajll.nlatol 
kért unk az iszapkotrásra. 
A teljes kóluég, a nadlr
tással együtt, 25-28 millió 
forint. t:gy olyan kút fú
rása pedig, amely percen· 
ként 2-3 ezer Iilert ad, 
tovabbi a--3,5 millió forint 
lenne. S ehhez Jön az 
üzemeltetési költség ... 

MennYi pénz jut 
minderre? 

_ A hetedik öléves terv_ 
időszakban van 7,5 millió 
torintunk az üdülötulajdo
nosok bcfizetéséböl és 2,5 
millió a községCejlesztési 
alapból. Igéreteket kap
tunk az Országos Vizügyl 
HIvataltól, a megyei ta· 
nácstól és az Országos 
Horgászszövetségt61, mint
egy 10-12 millió forintra. 
Számítunk társadalmi 
munkára ls. 

- Az anyagi fedezet te
hát meg volna, de még 
nem biztos, hogy a mu
szaki megva!ósftás ütemé· 
ben jutunk hozzá. Példá
nak okáért: szerezó<léskö· 
tés esetén az iszap. és 
nadkott·ást végző vallalut 
felvonult és 1988-ban be
fejezi a munkát. Legké
sőbb 1989 januárjóban fI
zetnűnk kell, de csak ak· 
kor tudunk, ha a 89-es és 
ft 90-es bevételt elOre bír
juk hozni, illetve valahon
nan megelőlegezlk. Kutya· 
szorítóban vagyunk: most 
van kivItelez61 kapacitás, 
de méllányos várakozás 

STRANDNÉZÖBEN 
MÁJUS VÉGÉN 

Elo!lttUnk ti jUnius, nylmak 
a l!randok. Ilollyan kes~Ultek 
fd, milyen uJdonsl.80kkal 
vlirj6k a L4tol"OkaU - etTe 
kereatUk a választ a k~ vá
TOlII Il's a két kömyo!kbeU fflr
dőhelyen. 
ElSő állomlllunk ; a városi 

usU>da ls fUrdó. Szalontai bt
vAnn'- a 1~e.iltnWy vnetője 
elmondta, hOlY a rolU Idő mi
att a tervezett m6jus l~-I 
nylUiIt ellY héttel el kellett 
halas~tanl. A rendelk,~ésllk1'e 
6110 félmIllIO tOr1ntbOl cslno
RItottAk a medencll'ket és kör
nyll'k(lket. megll'pítettek egy 
10 nll'lIY~etml:teros, faháuu. uj 
b(lr~. ktnveUenUI a fubeJá
ratnál. Hamarosan - jllnlu. 
közepe táJ'n - elké!tzUl a 
Tblgyfa csArda bo!lvlt~.e. mely
nek következtében a kerthe
ly.,1l'1 dupL4JAra n6. /I.. .trand
belll'pők lara nem valto:wtt. 

A \'ef5C.nyuuodl vizét heten
te, a \>:yógyvlzes medenc~kt!t 
naponta cserélik. A kempInI
ben mAJus eleje óta tell ház 
\·an. ellYmu mellett 110rakoo;· 
nak a IV~, a holland, es a 
nyuglltnll'met lakókocsik. Itt 
hÚl! százalékkal emelték a1. 
lirakat. Az év végén kezdi 
mell: a ...uma vállalat a fUrd~ 
telje. ~Ir.OnBU'lkcIOJAt, mely 
jelentős Il$Szeget ts Időt 
emkzt majd fel. 

KOvetkezllr. a SófltO. Több 
sziz Orányl társadalmi munka 
uUin - ebben a vAl'CM tanulO 
lljüÚll:a es a katonadl vett 
r&zt - minden kén a jUnl
us elaejei nyltA!ra. A tófUrdő 
szeptemberll naponta 1 és It 
Ora k(b:OtI. letn~tleknek ti. 
gyerekeknek ~ fortntért IdnAI 
fe\QdUI~t - a Kőjál által 
többSEör elleno!lnött - kUo
gáUalan mlnősll'lü vfzbcn. A 
bUfl! mellett most éplll elY 

ujabb helyl8éll; Jtt meleg élC
lek iS kaphalók majd. A vlz
part kömYll'két ill fU\'ealtlk, 
ami az elaó hetekben némi 
keJlemeUenaélet rOI okozni a 
vendégeknek, ugyanis csak II 
bcjArattől Jobbra lé-v~ pAUlI
ra telepe<lhetnek le. 
Egyelőre nem késztilt el u 

elkUlönltett nudista Ilrandrftz, 
a tople8Z VISzont engedll'lye
zett. Mivel ti látogatók tőoll
léle v6rhatOan valamilyen 
jarmusel érkezik, bÖIIé,esen 
len parkoló b. 

SOk halasinak van OdUlOJe 
KunfehéM.Ön. de rajtuk klvUI 
I~ sokan keresik fel ezt a 
ltirdóhelyet. A lZUOnnylt.ál 
hivatala. IdOpont ja : Junl
UI I. am azok .. em CKalOdnak. 
akik már május 3O-án és Jt
Il'n vli.s6rolnl. vallY fo,ya~zunl 
akarnak majd a bOltokbin, 
bllfekben és vendll'lIlókben. 
JaVUlt II azo\JrAltalllll ulnvonl
lll. rende>.cll. Apoll a lUrdő 
terOlcte. 

A VadkeM.I-l.óban évt!zedek 
'JI.il nem tapasztal! mennyI91!
gu viz van! a flimu kut bő 
hot.ama ~ az eddi,! IIOk aa
padll'k megtelte a magá~. A 
kl'mp!nll magaaabb komfort
f"kozatu lelt: II $zemll'lyea 
luhanYO~ÓI .. WC-t Il'plteltek. 
mel5Zantetve ezzel a 7.$úfOIt
Kllgot és a sorbanAUliBt. Van 
már tenIszpIilya 18. BŐvült • 
prh'i1 nAllá8helyek .. ven
dégl~k befoladókéj)eSll!ge. Ju_ 
nlusb.an a ,trandon átadnak 
rend"ltet~~nek egy új Ital
dru~ltó pavllont. RendbehOz
t.ik • 10 ktlrül az utaka\. A 
belll'pójefJYek ára váltoutlan. 

úll:Y HInik, a fOrd6telepek 
készen állnak a ne~onra. 
M!)!It már <:sak II kellem<)ll, 
nyári meleg hlAnyzlk. 

lIorVálh Róbl'rt 

-

Ezen a télen a . magasmüvelésü szlilők sajnos ... !!.~e

ketére" fagytak. A_ Kiskunhalas i .~l1aml __ Oazda!'ág . ta

~~!..at~~n ültetvény~l~n. ~~mc:sak .. ~. rügy.ek, a törzsek 

és_ a karok is eIPusztulta~: (lIárooo 11 ~~16dus~an_ 8.~I!y.edt 

• hóooérslkld a kritikus é rték alá : a legh.!.dege.~bet, 

minusz 31 celsius-tokOI!..J.~uár .~.~.:~~ .. ~.~~!~.'.t 

oldható. A terület egy ré
szén a kifagyott törzsek 
kivágására valószinűleg 
csak a télen kerülhet sor, 
azonban akik ezt maguk 
elvégzik, külön térítést 
kapnak. 

o Astégnél 
derbiR 

A kár nagyságát teljes
korúen csak májusban Ie
hetett felbecsO, ni, enne:-t 
alapjón határozták meg ... 
feladatokat. s módosították 
a technológiál. Az id6s, le
romlott kondlciójú ültet
vényeket ugyan selejteznl 
kell. de a terület jelentős 

reszén a tókék újraalakltá
savai, a termőalapok mi

Jól lá tható: mennyi viz hiányzik a me- nél hamarabbi kinevelésé-

A tókefejböl elő törő haj
tások köztll egyel a 
legtöbb sző l6művelő által 
mat' ismert módon - törzs· 
nek és karnak, mig tOkén
ként további 3·4 hajtást 
bl<ltositó vesszőnek kell ne
velni. A támrendszertól 
fUgg&m a technológia a 
részleteket illet6en nem 
egységes, viszont abban 
nincs eltérés, hogy az új 
hajtások közül kettöt, faJ
tatól függelienül, lélire be 
kelJ takarni. 

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

Kútra nem futja 

- Milyen lesz a viz az 
idén? 

- A déli gátrÓl 40-60, 
sőt 60 centis viz is elérhe
tő. A strand északi végé
ben, a nádirtás helyén, 
100-120 centi mély a viz, 
s jó minőségű, un nak elle_ 
nére, hogy barnás színú, a 
benne lévO növénYi erede
tű ásványi anyagok miatt. 

- A vízp6tlás szerepel·e 
a tervekben"' 

- Sajnos, megfelelő ka
pacltású. kut létesltésére 
nincs pénzünk. Az ivóvíz
készletekkel való éss7.erŰ 
gaZdálkodás miatt az ATI
VIZIG sem tud tartósan 
hozzájárulnI. Ami a kisér
leti betáplálást illeti. fog· 
lalkoznak a gondolattal. 
Ha a szakemberek ered
ményesnek itéllk. a Dé.!· 
Báes-Klskun Megyel Viz
mil Vállalat. meglévó kut
jaiból, hajlandó ideiglene-

vel a termóképesség hely
reállitható. 

sen vizet adni. Ez is egy A sz61ók állapota, az Idej 
lehet6ség... tennlvulók nemcsak a gaz-

- Milyen a helybeliek daság vezetOlt és dolg~óit 
- az üdUlőtulajdonosok, a foglalkoztatják, hanem 
közületek _ hozzáállása a mindazokat is - mintegy 
Cürdótelep rekonstrukció- nyolcszáz csa ládot -, akik 
jához? vállalkozói szerződés alap-

- A többség seg[tökesz ján művelnek a gazdaság
és ertékes munkát végez ban sz6lőt vagy tagjai a 
a téén. Dolgozik a Kunfe- szakesoportnak. Amikor e 
hértói Odül6helyi BiUJtt- sorok megjelennek, már 
ság, rövidesen eléjük kerOl valamennyi telepen tÚl 
a teljes program Néhá- lesznek a gyakorlati be
nyan - nem elégSéges in- mutatókon, postázzák az 
formáció birtokában és irásos útmutatókat, még
magukat szakértönek kép- sem érdektelen talán rövl
zelve _ akadékoskodnak, den Öllszefoglalni a tcnni
a saját érdekeiket hangoz_ valókat. 
talva blráljált a helyzetet A Kossuth telepen ls, 
és a létező terveket, amik ahol a 300 hektáron vál
ütköznek elképzeléselk- lalkozók végzik a sz6:6-
kc: B!zalmat kérek a bl terme~ztés kézi munkáit, 
UJttsAgnak. a községi ta. ezen a nyáron a tókek ú.j
nácsnak és a su.kembe- ranevelése jelenti a legfon
reknek, akik megvizsgálták tosabb munkál. Ennek 

megfelel6en alakították át 
a tÓ szerkezetét, életét és (I szerződések pénzügyi fel_ 
eUogadható, érteimes ja- tételeit. [jgyelembe véve 
vaslatokkal álltak e16. az idei speciális művele
MInden elképzelést, ötletet, teket. 
társadalmi munka fel- A gru>.daság pneumaU~us 
ajánlást, anyagi és szelle- oilőival elke7..c1ték a törzsek 
ml segitséget várunk és I és karok kivágásál: ezt 
köszönettel fogadunk. addig folytatják, amig a 

töből fakadó hajtások ve
szélyeztetése nélkül meg-Kispeter Imre 

Az 1933·ban és 1985-ben 
Kunfehértón telepített 
s1.okcsoportos sz616kben 
hasonló a feladat. A ta· 
valy üheletteknél a tech
nológia alapjaibim nem 
változik: fl vál·Inál nn
gyobbnak tunó tőkehiány 
pótlásához a szaporító
anyugot elő fogják t('rem
len!. 

Lapunk hasábjain id6~ 

ról-időre tájékoztat juk a 
szólóművcl6ket az aktu
"lis tet>nd6kt-ől és tudni
valókról. valamint közzé
tesszük az elkóvetkezend6 
évekre tervezett szukcso
porlos telcpitésekkel kap
csolatos Információkat ls. 
Bízunk abban. hogy senki 
sem veszti el kedvét és hi
tét. hiszen minden remény 
megvan arra, hogy 1988-
t61 végre a szüret meg
szervezése legyen a legna
gyobb közös gond. 

Kampós Jenó 

JÁRÖRREL AZ ÉJSZAKÁBAN I 

(Folytntás az l. oldal ról.) 

zavartam 6ket, azlán vlsz
s.zajöUem és magamhoz 
vettem egy csákány t. Va
lamiben felbuktam és na
gyon megülóttem a tUdó
met, amit nemrég műtöt
tek _ mondja Kolompár 
J ózsef. Látom, az arca el
torzul a fájdalomtól. 
Nagyon szűr, tessék el
hinnll 

Kérésemre felhúzza az 
ingét, észrevellzem a meU
kasa alatt a szurt sebet. 
Ment6t hivunk, a rend
órök értesítik a gazdaság 
központját és az Ogyeletre 
is jelentik a történteket. 
Még visszatérünk a Hala
si-kertlJetbe. Ovatosságunk 
megint felesleges: az éjje
liőr talán még mé1yebben 
alszik, mint egy órával ez
előtt. Nincs pardon. hiva
talos feljelentés lesz a 
vége ... 

"Az élettársuDl 
megcsal" 

o óra 18 perC. Bizonyta
lan járású nO az 53·as or
szágúton ... 

- Az élettársam megló
gott tőlem, biztosan a ba
rátn6jéhez ment, de elka-

pom azt a nőt es megté
pem. ~n mindig kito
gom. A volt férjem jó 
srác, de most rabLásért ül 
mlls!él évig, igy el váltam 
tőle. Legnagyobb baja az 
volt, hogy ütötte állandóan 
azt a szerencsétlen kis
gyereket. Elegem van a 
mostani kapcsolatból ls, 
visszamegyek anyuékhoz, 
a tanyára. Ahaverokkal 
piáztunk, a sok gOrizés 
utún ez az egyetlen kikap_ 
C50lódásom .. 

Kismonológját bőven 

[úszerezl nyomdafestéket 
nem túrO. lrágár kifejezé
sekkel. Magára hagyjuk. 

Lassan pirkad 

Ol ó ra. Az 53-as forgal
ma alig csökken. Kamio
nok és személygépkocsik 
futnak bele az ellen Or
zésbe. 

- Egyre többen hIvat
kOlnak arra, hogy a ko
csit kölcsön kapták, pedig 
nagyobb a valószinűsége, 
hogy nincs áUralva 
mondja Kolhír Simon. 
Egyszer-kétszer elnézzük, 
de a következő alkalom
mal már ők sem usszák 
meg a feljelentést. 

Különösebb, kirívó SUl-

-bálytalanságOI nem talál
nak. Egy BF-es. bajai te
lephelyű Dada paplrjal ls 
rendben vannak. (Magam
ban azért felteszem (I kér_ 
dést: ugyan milyen hiva· 
taJos kikilldetésben lehe
telt Balatonszentgyörgyön 
a kocsiban ül6 két férfi és 
két nO - vasárnap?) 

Nem tartunk pihenőt, a 
kocsiban fogyaszt juk el 
szendvicseinket. VégIgjár
juk a lakótelepeket és 
megnézünk néhány gépko
csit: zárva vannak·e. A 
vasútállomason két lengyel 
turista ásítozik. A benzin
kutnál is keveset id6zünk 
és nem titkoljuk aggodal
munka!: ekkora értékre 
éjslaka egyetlen nő ügyel, 
egyedül ... 

Vélte 
a 8zolgá'atnuk 

02 óra 30 perc. Szemlét 
tartunk az áruházak nél, 
próbára téve az éjjeliOrök 
éberségét. Lassan pirkad, 
ébred a város. A mellék
utcák is megelevenednek. 
Mázsás szempilláimmal fi
gyelem a járőröket, ugy 
tunik, a szUlet6 világos
sággal ők is egyre élén
kebbek. Pedig Doldorov 

Lajos átvezette az egész 
éjszakát, Kollár törzs6r
mester meg az üres per
cekben, lazitásként, ontotta 
a rend6rvlcceket. Elpako-
10m jegyzeteimet, a mag
nót és bucsúzom: vége a 
SUJlgálatnak. "Útitársaim" 
még ezután, az őrszobán 
irják meg jelentésüket az 
1987. május 10-1 kiskunha
lasi éjszakáról ... 

• • • 
A következő héten a 

kapitányság vezetOje súri
tell járőrözés! rendelt el 
a Nyíl utcában. A Park 
áruház mellettl parkol6-
ban amotoros mutatvá
nyoknak - bár ez nem 
közvetlenül rendőrségi fel· 
adat a fiatalkorúak 
szüleinek bevonásával pró
bálnak véget vetni. A sz6-
lővesszöt, mint a vizsgálat 
utólag kider ítette, nem 
lopták, II bejelentés alap
talan volt. (Elképzelem, 
mennyire meglepődhet az, 
aki sUrg6s dolgát a gaz
daság szOl6táblája mellett 
akarja elvégezn i és az éj
jell6r, ke7.ében egy csá
kánnyal, igyekszik rábírni 
a gyors távozásra ... ) 

Posztobányl László 
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A SOKSZÍNŰSÉG LÁTNÁ KÁRÁT 

Egyesíteni kell-e 
a két közművelődési intézményt? 

Integráció. Egységesülés, 
összevonás. beolvasztás. 
hO'i.zácsatolás? Ha most 
mindenáron ki akarnám 
kerülni ezt a nyelvün!<et 
fertőző, közkeletű idegen 
szót, nagy bajban lennék. 
Melyik magyar megfelelő~ 
jét válasszam? Maradjunk 
annyiban: az él'dekeltek 
kedélyeit corzolgató téma 
Kiskunha'as két "özműve~ 
lődési intézményének, az 
Általános és a G6zon Ist~ 
ván Művelődési Központ4 

nak az integrációja. 

Mi benne a ráció? 

Amikor Szcmerédi László~ 
naK, az Általános Művelő~ 
dési Központ igazgatójá4 

nak elóadom jövetelem 
célját, máris az or rOm 
előtt a közlöny, benne a 
művelődési miniszter H9 
1981. (MK (3) MM. számu 
utasításával. 

- E szerint a műveló~ 
dési központ és az ÁMK 
jogilag nem egyesithetó. 
Csak ugy menne, ha a 
művelődési központot v isz~ 
szaminősitenék művelődési 
házzá, erre viszont még az 
országban nem volt példa. 
Hogy az integrációban mi 
lenne a ráció, még nem si 4 

került rájönnöm. Talán a 
pénzeszközök összevonása? 
De gondoljunk csak a ,.ga~ 
mesz"~ekl'e, amiket min~ 
denütt igyekeznek szétrob~ 
bantani, mivel nem vál~ 

tak be. 
- A feltételek egyébként 

meghatáronák mind~ 
két intézmény fe.adatkö
rét. Nagyjából sikerül 
összehangol ni a tevékeny
ségünket, szó sincs arról, 
hogy két dudás Jenne egy 
csárdában. A város 33 
ezer lakosa közül van aki 
ide is, oda is jár, van aki 
sehová. Az ÁMK-k külön
ben sem vállalhatják föl 
a művel6désl központok 
szerepét, nem erre szület
tek. Véleményem szerint 
az integráció nem vál hat 
be. Az ezt követelőket gaz
dasági megfontolások ve
zérlik és semmiképpen 
sem a kultura érdekei. 

Biktalvy Annáról, a G6-
zon István Muvelődési 
Központ megbízott igazga
tójáról is túlzás lenne azt 
állítanL hogy lelkesedik Uz 
egyesülés gondolatáért Az 
egymást sűrűn követő gaz-

dasági átszervezések, az 
igazgatocserék után végre 
kezdenek egyenesbe jönni, 
s érthetö, hogy egy k is 
nyugalmat akarnak. 

- A koncepclót nem is 
merem, viszont el tudom 
ké;>:o:elni, milyen pozíció
bÓl indul egy házasságban 
az a fél. akit elötte visszn
minősíteUek. Már azt is 
hallottam, hogYa két in
tézmény a tanác~ pénzén 
egymással konkurál. Fur
csa. Hogy kelhetne ve~seny
re a sportcsarnokkal, a mi 
nagytermünk, uhol - ha a 
csilláron is lógnak 
mindössze kéts7.ázharmin
can férnek el. A miénk 
egy "bejáratott"' intéz
mény. amatőr csoport jaink, 
klubjaink. gyermekfoglal
kozásaink vannak. s per
sze módszertani irányitáSt 
is végzünk. Ha összevon
nának bennünket, attól se 
több termünk, se több 
pénzünk nem lenne. Leg
alább is ennek az eJlenke
zójeről még senki sem 
gyözött meg. 

Két lehetőség van 

Gregó Sándor, a városi 
tanócs muvelódési osztá
lyának vezetője besz~lgeté
sünk elején megernIlti, 
hogy az in tegráció lehetö
ségét a városi pártbizolt
ság 1986. októberében szi.i
letetl határozata nyomán 
kezdték vizsgálni. (Az 
el'edménYröl a közelJ~vő
ben tájékoztat juk olvasó
Inkat.) 

Véleményem szerint 
az. hogy a közművelődési 
folyamMok miként zajla
nak a városban, nem in
tegráció kérdése. Enélkül 
is lehet korrektül egylitt
működni. A magam részé
ről nem vagyok sem mel
lette, sem elIene. A végső 
szót az alapos v izsgálódás 
ul.án lehet kimondani. 
Mindenesetre ha integrá
lunk, a G6zon István Mu
vel6dési Központ, a visz
szaminősítés miaU, k iesik 
a hasonló intézmények há~ 
lózatáb61 - gondolok ez 
esetben a módszertani se
gitségnyÚjtásru, a tovább
képzésekre -, s így Halas 
közművelödése veszítene 
sokszínűségéból. 

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

Villáminterjú D. Nagy Lajossal 

Május 14-én este a 
sportcsarnokban adott for
ró hangulatú koncertet a 
Bikini együttes. A 7..enekar 
frontembere, a városból 
elszármazott D. Nagy La
jos. 

- Mikor léptél fel utol
jára Kiskunholason? 

- 1983-ban, a RoJls ze
nekarral. Ez a fo rmáció 
két éve feloszlott, s én 
még akkor tagja lettem az 
á talakult Bikininek. Azóta 
is ebben a felállásban mu
zsikálunk. 

- Úgy tűnik, végre be
futoltál ... 

Igen, most valóban 
nem panaszkodhatunk. Jó
mogam másfél évtizede ze
nélek, polgári foglaJkozfl
somat. a biztos megélhetést, 
is feladtam, erre tettem [el 
mindent. Nem nősültem 

meg, nincs lukásom; amit 
kerestem, a zenélésl'e ment 
el. A sok munka kamato
zott és a szerencse is utOl
ért. Első nagylemezünkböl 
a napokban kel cl a száz
ezredik példány. s már 
l'ögzíteUük il következő 
anyagát. A Mondd el ci
met vlse'ő album a nyá
ron kerül a boltokba. Ja
vában zajlik országos tur
nénk, igazán kedvező II 
fogadtatása. 

- Hogy alakul az együt
tes nyári programja? 

- Az uj lemez számait 
fel lépésekkel népszerűsit
jük. Több külföldi mene
dzser fantáziát lát abban, 
am it csinálunk. Júliusban 
az NSZK-ba utazunk, kon
certsorozatra . Nagyon ké
szülünk a szeptember ele
jei táVOl-keleti utra: Hong_ 

embErt foglalna le a szer
vezés, a népmuvelő~ job
ban konc_ntrfuhatnánaK il 

tarta.mi munalra. l"elsza
baduma II gazdasági veze
t,j helye a Gózonban, bár 
a jegyeket ott is kellene 
valakinek árulni. Vagyis: 
léts7.ámot nem igen nyt!l'
nénK. Az is eolene szól, 
hogy az ömi.llOOn gazdál
konó intézmények JOJban 
tudják mozgósítani II tár
sadalmi erOforrásokat. A 
változtatást egyébként ~I
sősorbon az inspirálta, 
hogy talán a pénze~et igy 
jobban meg lehetne fogni. 
Két lehetőség von. Az 
egy ik: megfelelő szakmoli-
gazdasági integrác ió, a 
másik: még s7.0rosabb 
együttműködés, az érde
keltségi rendszer fokoza
tosabb érvényesítésével. 

l\'IáS~Dlás szerepek 

Ez ügyben váltottam né
hány szót Pető Istvánnal, 
a megyei tanács illetékes 
munkatársával. Onnan ler
mészetesen nem tudják 
megitélni, hogy az össze
vonás - amit jelenleg a 
jogszabályok nem is tes7.
nek lehetövé - milyen ja~ 
vulást hozna a lakosság 
kulturális_közművelődés i 

ellátásában. 
Mindkét intézmény· 

nek más a funkciója. Az 
ÁMK-kat kisebb te epülé
sekre, lakótelepeMe talál
ták kl, II művelődést köz
pontok koordináló felada
tokat is eUátnak. nem be-
szélve egyéb, a helyi 
adottságokból követkeló 
különbségekről. A gazda
sági vonzatot - hogy mi
ként lehetne a pém.zel, 
energiával takarékoskodni 
- a helyi elemzésne~ kell 
feltárnl. 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 uton járnak a kö
zönségszervezésben, I dőben 
gyakran ütköznek a prog
ramok. Látok előnyt is az 
átszervezésben. Miért ne 
kisérletezzünk? 

Kormos Eme.'Ie 

kong, Tajvan több városá
ban lépünk rel. Szerzódé
sünk van angol nyelvű 
lemezre és videokJipre. 
Szerencsés esetben év vé
gén Amerikába utazunk, 
tehát nyáron sem pihe-
nünk. H. R, 

Nyitás júliusban 
Ismeretes, hogy a busz~ 

]Iályaudvar mcllet! levő 
Halasi csárdát (amit a 
köznyeh' Malac csdrdaként 
ismer) közegészségügyi fo
gyatékOSSágok és a köz
n nd, közbiZlonság hiánya 
miaU bezáratták. l1ónapok 
óta végziK itt at átalakí
tás i munkát a kommuná
lis üz !Om munkásai. 

Amint az üzemcltető 
Dunatáj Vendéglátó Vál
la.at illetékcse e!mJndta: 
a csárda H . osztá.lyú ven 
déglátó 19ységkénl július
ban nyill~ meg újra. A 
kíHső, n , mdohányzó ICSZ

ben l ehetőség lesz a reg
gelizésre, ezen kíVÜl cuk
rászati t ermékeket, hot
dog!,t és üdítő Halokat is 
kinálnak majd. A belső 
teremben meleg ételeket és 
- csak itt - Sil eszes Ita
lo!(at is lehel rendelni , il
lelve ülve rogyasztani. 

A legfon tosabb, hogy vég
re kulturált kőrülményeket 

teremtenek iU ls. 

" KEZÉT-LÁBÁT RENDBE TETTEM" 

A csontkovács "műhelyében" 
A kíváncsiság vezetett 

Telcky Sándor hoz, a halasi 
csontkovácshoz. Husz em
bert kérdeztem meg a vá
l"Osban, s csak halan tud
tak róla, pedig az ország 
minden részétXiI jönnek 
hozzá, kezelésre. 

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

- A Népsport tett ró
lam említést Nyilasi sérü
lésekor, azóta sok futbal
lista keresett fel. Egyszer, 
este kjlenckor jött Kere
kes, éppen a szerződése 
aláirása elött. Megcsinál
tam a lábát. 

Igen, igy fogalmaz: meg
csináltam. es nem meg
gyógyítottam. Amikor ana_ 
tómiai ismereteiröl kérde
zem, csak ingatja a fejét. 

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

Egy háborus balesetem 
kapcsán kerültem ismeret
ségbe Kublcska Is tvánnal. 
a nagyhírű csehszlovák 
csontkováccsal. Többször 
jártam nála, szerencsém re 
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 ellüntetni. Ap-

• 

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

Amikor az első sikeréről 
kérde7.em, huncutul mo
solyog. 

- Ott van n i ! - és a 
feleségére mutat, aki egy
szer a padlásrÓJ leesett és 
keze-lába 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 tevékenySégévei, és a 
szerszámai fe löl é rdekl6d
tem. I'Ó, tömzsi ujjaival villám

gyorsan dolgozik. a páci
ens legnagyobb megelége
désére. 

Székesfehél'várról 
utaztam Sanyi bácsi hoz -
mondja a nő. Három év
vel ezelőtt voltam itt utol· 
jára, mert Cájt a hátgerin
cem és állandóan szédliltem. 
A panaszaim a kezelés után 
megszűntek. Mostanában 
megint ére"-tem és ezért 
jöttem el újra. 

Sanyi bácsi jóízu humo
ra magával ragadja az em_ 
bert. Leveleket mutat. Pa
naszok. keresek áradata és 
köszönö sorok. Szóba ke
rillnek a sarlatánok. arca 
még jobban feiderilL 

- 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-

Ehol vannak-é a 
szerszámaim ! _ 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 fejfájástés a végtag
fájdaimakat is. Haliottam, 
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 
el·edetét. 

Az egykori villanyszerelő 
a hatvanötödik életévét ta_ 
possa. Bármilyen legyen is 
a módszer, amivel gyógyit 
vagy - ahogyan ö mond
ja _ megcsinál valamit, 
embereket áHlt talpra ... 

P. L. 

Valódi büntetés vá,· az álfuvarozóra 
A korlibban bllntetJ~n ~16-

HeHI Loukai JMsd klskun
hllla~! lakos Ogyében hirdetett 
Itéletet a városi biród.gon dr. 
ulIszeIII IsIvAn büntető tanAesa. 

A 35 éves fiatalember. mini 
fuvarozó kisiparos dOlgol'.oU 
év~ken ót. f'ől~g épit6anyagok 
gyors ~~t\.llltására speclaJt7.áI
la magát. Ment ls az Ozlet. 
azonban rendszeresen tobbet 
költött. mint amennylje volt. 
Egy Idő utAn pénz1'.avarából 
anyajlVá9árlásokra felvett elő
legekkel prOMIt kimászni. 

EI6bb barátnőjét C"5ap ta be, 
kökaönöket kért töle. amivel 
lartozlisalt Igyekezett rendeznI. 
AnyagI helyzete nem javult, 
hltelez61 több helyről szoron
gatták. Már II fuvarra felVett 
pénzl'ket ls korAbbl adósságal 
klel!yenlítálére használta. 

Idüközben érezte. hogy ég a 
lába alau a talaj. igy Buda
pestre költözött. A tanicll be
vonlll fuvarozól enged.élyét, 
ekkor tehergépkoeslját eladta 
Gyurls ZoJtAnnak. A szát.ezer 

forintbOt ki kellett \'olna tt
'letnle a kOCSI mIatti 22 ezer 
forlntos OTP-tartozást. 

Ezután ls ugy mutatkozott. 
mint fu\'arozó kisiparos. s 
sorra kllstfrozla be a rende
lé<!ekre az eL6leget. Többször 
"Iutazott Soltvadkertre. 8 mi
vel Itt korábbról Ismerték, 
ujabb száJlfl..hokra vett fel 
kOmOly összegeket. zalkla F,, · 
renen~t(!t f'I és félezer forln 
tOl. Ka"u kk Lá~1.lótól k ~t 
rés"lelbi!n :!.s ezret. Ezekből 
tlirlcsztette édesanyjának a 
tartozá~át. A harmadik solt
vadkerti Aldoza~ F'rllm ann G,· 
bor volt. akitől. ölezer téglo 
soron kfvUU be5zen:ésMe 20 
ezer forintot "apOlt. Kl8kun~ 
ml'Jsán Onod Lajost csap
ta be. A? akkor már huzamo
~abb Ideje engedély és g~p
koesl nélkül ügyködő LOcskal 
teje fÖlött összcesaplllk Ll hul
ldmok. 

A bíróságon 6szlntén be.ls
merte az ellene feJ hozott vá
dakat, 8 - mint mondla -

megkönnyebbUlt. hogy végr e 
vége lIZllkadt kálváriájának. 
Az emberek ugyanis. ha kér
te. rögtön "ették eit; II p;"nzt. 
II kf~értk pedig Oly nagy 
voll. hogy nem tudott ellen
IlIlnl. 

A máju, 12-1 tárgyaláson II 
birÓ5ág LOeskalt hétre.ndbell. 
nagyObb kárt OkOZÓ. Ul'lelSze
rilen elköveteIt. fOlytatÓlagos 
c~ll!á~. kétrendbeli sikkasztás 
büntett~ben és egyrendbell 
zártörés vétségében találta bil
nösnek. s ezekért ~gy év 
nyolc hónapI uabadságvesz
!.:sre Itélte. MellékbUnteté$
k"-nt kH évre cJtiltották a 
kö1.lIgyektOI. ~ II korábban 
probntd6re teltllggesztett öt 
havI szabadségvesztál letölté
sét III elrendelték. A kArosul
taknak 1:15 ezer fortnt vIssza
fizetését állapltották meg. 

AZ itélet nem jogeM. Az 
Ugyés1. tudomdsul vette, a 
vádlott enyhltésért fellebbe
ze\!. 

-I -h 



"HÁTSÓ OLDAL" 
l . 

"A Halasi Tükör első 
szám6ban megjelent Aki 
beteg az ráér? clmü cikk 
lrója rendelöimézetünk 
kartonotójárol olyan tájé
koztatás t ad, amely véle
ményem szerint egyoldalú, 
tehát klegészítendö. Enged_ 
tessék meg ezért néhány 
megjegyzés: 

Rip08!:1t(-féle) terre levő üzemi konyha 
kazánházát öss7.evonjuk, 
amivel egy levegöszennye
ző forrást ki tudunk iktat
ni. A kivitelezésre - 1981. 
október 15-i határidővel -
megbízást adtunk épülH
és hidfenntartó főnök!>e
gÜnknek. 

- A kartonozól a régi 
- egyébként a jelenlegi-

szembeállítva az 1-1,5 
milliós átlaggal (ennyibe 
kerül relszereltségt6\ fUg· 
g6en egy ágy, talán nem 
lúnik .soknak. A jelzett 
Ö5.5zegE:t energiaracionall
záhl.ssal és egyéb takaré
kossági pl'ogramok meg
vulósltásával magunk te
remIettük meg. 

- Célunk minden áta
lakítás esetén meg6tizn i a 

kórház és a rendelőintézet 
eredeti arCUlatát. esztéti
kai színvonalAt, ezért a 
kartonozó elhatároláSát a 
KÖZTI egyik belSő épité
sze tervezte és a kivitele
zést ls ő felUgyelte. A 
"deszkapalánk" és a "ke
rités" kifejezést nem tur
tom méltányosnak.'· 

Dr. Evetovits Is lvá nné 
gazdasági igazgató 

További tervünk: az 

nél jóval kisebb _ helyI
ségból azért kellett kiköl
töztetni, mert egy 1982-
ben megjelent miniszteri 
utasitlls alapján betegre!
vételi osztály kialakítása 
vált szilkségessé. Az AUe
lepítések eredményeként II 
kartonozó a rendel6lnté
tetnek e középső, teljesen 
forgalommentcs, kihaszná
latlan részére ker ült. 

2 . 

üzemi konyha kéménylnek 
áttpftése, megfelelő szürő
berendezés aIKalmazásáv.,!l. 
Végleges és megnyugtató 
megoldást a róldgázHitésre 
való á ltérés jelentene. A 
gbvezetékek fektetéséneir., 
a gázka7.ánok beszerzésé
nek és a kazánház gázUz~
meltetésre alkalmassá té
telének költségei azonban 
több millió for intot tesz
nek ki. A beruházás tá
mogatása érdekében nz 
emlitett körnYC'l.etvédelmi 
szakvéleményt pályázati 
allyagként a MA V Vezél'
igazgutóságához felter jelz
tettük." 

A három átalakitás 
cgyilltcsen ImiIlló 15B 
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 címú pUblikációban 
felvetetteket igyekszünk 
kiküs7.Öbölni. A MA V-léte
sítmények korábban meg
épültek, mint a szoffiS7..é
dos luk6épü!etek , de 8 
problémák megoldása kö
zös érdek. Elmondhatom, 
hogyaszéntárolás meg
sz(lntetéséröl, illetve a tá
rolt mennyiség !efedéséről 
és 8 salak eltávolitAsár61 

KÖRl:lÁZI TÁBLÁK 

o Akkor hOg)' is van cz, kérem ?! (Varga István rajza) 

intézkedtem. a végrehajtás 
folyamatban van. 

A közelmúltban az állo
más széntüzelésG kazán há
zainak légszennyezéséről 
környez~tvédelmi s7..3kvé
lemény t kértünk és kap
tunk az Agrober Válialat
tóI. A szennyezést kikel-
szübölő beruházások ro 
azonban egyelőre nincs 
pénz. Részmegoldásként 
adódik. hogy a vezérlő 
épület és az attÓl 30 mé-

Báló József 
mUS7..31t! osztályvezelő 

MA V-Igazgatóság, Szegeo 

Bol yg 61 e8e n 
A k1!,kunhalasl clUlaevlulálóból n >el flgyelh e t4 Jel ~nIitJ~k 

Jdnluxban: 
nou) 

OJhOld: H-án 1 Óra 37 perc ; e lsll negyed: 4-tn 2(l óra SS 
perc: holdlölle: ll-én 22 6ra U perc: Ulo lSÓ ne lyed: lll_án 
13 óra Ol perc. 

A !lold ked"ezöen lAlhat6: Jolnlus 2-á1ÓI .-álg. Az é r dekJti
dllk .aJát fényképezllrépOkk"J felvéleleke t k"'dthetnek, a 
lávClö\·tin k".entÜl, a Hold felnlnér/il, Il'e n ertis nasyllásban. 

BOLVGOK 
l'o1 F.RKUR: A h6nap elsil felében keruhel4 rel a nyo,all é,

bOlton. napnyu(ta után, U tok tá"olJlágban a Naplól. Szabad 
nemmel I. lálllllló, korone Ilakun,k lU.onban oak nalfyobb 
táves/h·ek k el. (A. AAkköupbkola ma," tál .. jnol takar~k a 
,á"lbl.) 

\'eNUSZ (EsIhajna l ulllac): I'llnl haJnalQlllag tlgye lhetll 
nloell a d élkeleti éIIbOlinn . a K..,. majd R BI ... O:SIll'lkérW'b"" 
.-én)-esw"e: -3,1 malnllud6. 

MARS: A.7; uI. nll r kOlelben mé, felker elhetll I:< Ikrek 
n lltallképében, a nyu,at! érbolton. Szabad szemme l 15 "1_ 
haló. IJlen erlls Vörös fénypontkénl. (A. ták e:U bi la k arJá k .1 

"UI' ITEK: Allalak eamall'k<!ptbe n la lálható a hajnaU, !lt l
kele ti e.;bo llon. 

SZATURNUSZ: A KIg yó lllrló <:HlIh.tr k~plJ ben le lhetIl fe! ~,éu 
f:Juak~, '-én a Nap e ltllkarJa. Balo g h 1 ~lvá" 

o Május ID-én kisdobosokat és ú tlörőkcl avatlak a 
Fa~ekas Gábor Utcai ÁltalánOs Is ko lában. Képünkön : 
az e l ső osztá lyos Zöld Andrea felköti a csapa tzaszlóra 
a kék szalagot. (Lévay Kálmán fe lvétele) 

ÖU llLLlÓÉR'I' ZÁl~ V A 'f 
Má Jux h armadiká n lln n e p f: lye'en áladlá k a 8aJcly·z"lUnuky 

ulcában a reluJllolt és á lalakltott \'t~h-kur\ál.. l it kapott 
h~l)'el DlOSZF.GI RALAZS MnnIulU)'-dIJRlI feslőmlh'tsz él~l
mQ·kláll/l"'. A h á rml. Onnep e lle llénl SOkan m~,lepve 
lapas>:talták, bOe y a molzeum aJtaJA" lakal van. s az61a II 
zá .... a. 

Az épQlel kezelője kor'bban a Kon.munálJs KólU<!'\'elhl 
Oaem "olt, nyltaskor n nzemeltelu )u.ál Idelg lenuen a 
IUlA..,. movel6dts l oszlÁlYI .. elte ál. lilivel I városban • 
\' Il,uálls nevelb felidaialI U AllalánOtl Mllve llidkl K6zponl 
hl .. " tou enálnl. lillY t'z az IllIhmény r"lCja .... épOlete. ..O~e
melleln l" _ ludlUk meJl a la" 'eAon. A pénzll.yl kérdf:aekhen 
87.onhan mé. n e m eIlYe7.le k me •• Igy nem tudnak porlá.1 és 
takar/lót a lka lma",,!. lIo lY ml luz IIddlg. a mi. a bf:rezéssel 
kapc:lohatbln a:< é rdekelt szervek kózö~ nevezőre nem Jutnak? 
A k!állftál továbbra sem Ilithaló. 

Felvellidlk I kf:rdh: II .. ~pllkeu. h lrje lI lJIII mihi n em 
ludlák ezl a Z Illelf:kesek ellnlhnl! V"yébkf:n t maga n é p ü
lel é. a tárlal Igazán .70ép. F.gyel(lre e701 uak az a néhány 

nerenellb lAlogal.ó ludJa mel
erll.f1enl, aki !lZ avatóllnnep

Közteríilet-felíigyelőnek adja ki magát 
Hgen Jelen lehelel!. 

(jú Il ius l S·ig) KULTURÁLIS KÍNÁLAT II. R . 

A z; utóbbI Időben Ulbb bejelenti. firkuell. ml5l:erlnl valaki 
.. " Arnlban k&.tterDlet-felOcyeI6nek .~ ki malát . A lUtill,,! 
eCYIP.nruh'jiho:t mertt'·eulell. h .. onlÓ öltt'izetoel "i~lt'i ff!rfl
röl eddi. netn derilU k t, hO,y nabl.lylalanpgél'l h e ly zinl 
bl,.dgot \'eu \'(I1lla fel . 
L,,~lóbb .,.ab' lyta llln p.rkOI'~rt akart a Kuruc vlthe k 

lufin eey n iit me,bOnlelnl. Vd1;ltre azonban pont' .. t e l_ 
Illyelllk " ezt!t6Jének feluell'" prób"'a megblrPlolnl, akI 
n.,m IJedl me«. Nem tImer,,, el .. uah'lytalandlol (Ili I 
IllUDIvány felmullIIb't k é rte). Mlu.'" az Ill e t./\' kllzllue. hOM)' 
mOll kerOlI la felll lyell'lkhlll, edrt mé, n e m Ismerhe!!k III 
n"'vr/l l, eitani II h e lyulnr/ll. 

II .. "alaltl ",zze l kapc:llolatban lud , ·al . mll . Jelentse 1\ v, ,.,,. 1 
tanáa Igazl_tbl onlályán. 1':. eJY J6 lanáo: u Inlt,_kedll 
kih:lerOlel-tel{lgye llll ktr~k n,,~,: Igaxoija magál . .• 

- Tanulmányi sikerek. Első helyen végzett Vi
lIárhe ly i l\l á rta. az alsóvá rosi Iskola nyolcadlkosa 
az általános iskolások matematika tanulmányi 
versenyének megyei döntőjén, és készülhet a jú
niusl országos megméretésre. Ugyancsak az orszá
gos versenyben indUlhat 1'ólh Zoltán (lörténelem
ból) és Zseni Zsófia (magyar nyel .... és Irodalom
ból); mindketten a Fuzekns Gábor Utcai Altalános 
Iskola növendékei. 

- NEM KELL A peNZ? A Kiskunhalasi Arész, 
mióta meghirdette tagjainak a részjegy jegyzését, 
most téríti vissza a legmagasabb összegű osztalé
kot : ötszáz forintra négyszáz forintot. A vásárlási 
ulalványokat ápr ilis elsejétől adják ki. Bármilyen 
hihetetlen. még mindig nem vették át járandósá
gukat mintegy ezerkétszázan; öket levélben kell 
Celszólítani. 

- CipóbutIk nyiJlk. Legutóbbi számunkban nem 
a leghizelgöbb kép jelent meg az áfész UNNEPI 
vAsAR cégtáblájü, Lenin téri bolt járól. Mint 
utóbb megtudtuk : megkewődött az üzlet átalakí
tása, s júniusban szövetkezeti cip6butik nyilik 
ezen a helyen. A ter .... ek szerint több mint félmil
lIó forintos árukészlettel várják majd a vásárlókat. 

FAKI.YA . ' II.MSZINHAz 
Junlua 1--3-án 4. 6 és • 6ra

kor: Frankensle!n menyaMm
nya canBoi). 

4-f:n. 5-én , 4 6 és • órakor: 
S~épleá"yok emagyar). 

l-á" nUnnllP. 
7-én. "l:n, 4. 8 és 8 órakor: 

Szerepcsere (amerikai). 
IU-~" 4. ft bt 8 órakor: 

Kln<:s. ami nIncs (011lS!:). 
n -it-én 4 bt 7 órakor: Orl

!I~ Ik<!trészes. lImerIkaI) . 
U·án 4. ft éli • órakor: 

GOndviselés emall).ar). 
H-IS-én 4 órakor: Mactka

katolló (mallyar). 
GOZON ISTVAN 

1I10 VEI.Ol)I':SI KÖZPO~"r 
Jim lu, _U-Ic bábkIállitu a 

mIIvelOdélI központ udvará
ban. Melteklnthető: l-l' órá
III A bábOkllt készItelte: Br4-
dl lII 'rla . 

It·én 14 órakor: a Fákly. 
Fllmlzlnház szlnpadá., bemu
lalko~lk a müvel6désl központ 
IlIn~<:sOPOrlja. A IlIncokat be
tDnllOlta: dr. TUske Láulftné. 
Z(lnllor4n kisér: Köveu Imre. 
HegedtJkl$érel: Vas IA r á nl éa 
Szabó Zol~n l.. illetve e,el(l 

Annamária 7. m;nAlyOll ta
nulók. 

AI.TALANOS III OVELOll.!':SI 
KöZP01'IT 

Május Z!-én I' órakor: 
tt-GO-konC'ert. 

Jllnlus I ·f:n 19 Orakor: or-
1I0nohanlverseny II reformillu~ 
templomban. VendélIek : Gre
Jlor "óuef o~raének ell, Ko _ 
,'Ilo F.ndre o r gonamIlvén és ° Mallyar AIIami O~raház 
C:yermckkOrusa. Ve~ényel: 
80lka ValérIa és Clányl 
UnIó. 

I·én I, órakor: pedaa;ólul
nap. AZ Unnepl beszéd ti a 
kllnntell:!lek 'ladás. után mll-
1101'1 ad a Mall)'ar NéphadJe
rell MtJ\'l:!IzegyUttesének férfi
kórusa. 

"dnlus U-én az Ol'$tá~ 
Oltörllollmpla tlu és leány 
10madOntOje. 

VAROSI KO/lo'YVTAR 
Jlln lu s l -én II órakor : at. 

Unnepl könyvhét alkalmából 
vend ég Czakó Gábor Iró. Köz
remllKödlk: UalVanl Zullán 
elOadómllvéllz . (A gyermek
könyvtár nyári kölCSOnzésl 
Ideje: JúnIUS 1$-1051 a UBun-

SPORTMŰSOR 
I.ABDARCGAS 

Menel II. on~ly, XI. ror
dUló, máJWI 31" 11 óra. váro." 
llportl)álya: Kiskunhalasi Spar
taeus HelvéciaI MedollZ 
lelőtle, 15 órakor : UjUdgl 
m~rkőz<!s.) 

X II . fordul6, júniUl 8" II 
óra: GAbo r Aron IlIktanya pá
lyli.Ja: Honvéd Gábor Aron 
SI!; - K erekegyháza. 

KEZILAIlDA. 
Máj ... U., 11.30 óra, gimná

zium pályája: KAC-MEDOSZ 
Gara (mellyel bajnok ..... 

ftrfll. Előlte. 1.30 ó r akOr: U
jtlaálll mér k{;zés. 

Jimlus 4., II óra. a;imnázlum 
!>ályája: K AC-NEDOSZ 
F'TC (NB-lI. IfJ\\sáa;I. n lll). 

ATL2TrKA 
M'JU5 31" 1.:10 óra. városi 

s portpálya: K iskun Kupa m l
n6:sltő verseny. 
Jőnlu. 1., 15 óra. váro.1 

~portpAlya: K I a lea;a;yorlllbb' 

KI a leBkltanóbb! Atléllkal 
lehelll~lIkulaló, körzeti dönt(l. 

"ünl,.. 5., I ó r a. v'roal 
8portPAlya: gyermekverseny. 
eiyénl. 

OSZAS 
"Ilnhl!l 5., 14.30 óra. vhm(l 

uuoda: városI és k l:kzell ál
tahlnos Iskolai ve""eny. 

MUNKAIIF.L\' I OLIM PIA 
A kl.plllyáli labdaTÚlló mér

kőzéseket máJU5 2i-l:n, Jiml". 
l-tn, t-én és ,-'n 11 és I' 
óraI keulettel bonyolilj'k le 
a vl>;ml1. a II'-as nakmun
kuképz{;. a Ganz-MAVAG, a 
papirIpar &: a II. RIIk~1 
Ferenc SzakközépiskOla pá
lyáJán. 

Akkllabda mec:csek júnl
UlI 1-;1." és It-én lesznek - a 
nOk 11 órától. a ftrftak II. 
Illetve II ó r álól JáUll.llnak -
a Fazekas G. Ulcal AltahlnO!l 
l$kola. valimini adlAkotthon 
pAly'J''', 

lu~ 31-1B, hl!1.lólÓl pénlekla; 
IG ts II 6ra közölt). 

J V RINOVITS ~IIKLOS 
OTTOROIIAz 

Junlus 3·án 15 órakor: 11.1-
l"r.1h .... l. Csen.-bere kIrakodó
vdlAr. 

4-b 15 Orllkor! i.lltörtihét. 
Burátalnk az !Illalok. KlálUtÁII 
t~ bemullltó. 

l _án 14 órakor: üttőrllhét. 
Me~l"rck napja. Gyerm"knapl 
"~lIládl j~l~tÓ. 

VASUTASOK 
SZAKSZERVEZETI; 

1I10 \ 'ELOI)I':SI nAZA 
"Ilnlu. I-án, U-án, a-án 

l' órálól: IfjuságI unc","l. 
SE,\lMELWEIS KOR IlAZ 

XI . SZINT 
"unius 1--<1-1,: Horválh Vlk· 

tórla texlllművés1. áruSltánal 
egybekü\ÖlI klálUtála. 

5-tn 10 ó r a kor: ludományo. 
kOnferen~la a eombnyaklö
rések~l. A~ elsll mallyar
ol'llztl.gl mIlIéiiIII napJaIn
kig. .;Ióadó: Dr. Manlnler 
Jenő orofesswr. 

ALSOvAROSr ALTALANOS 
ISKOLA 

JUlIIul i-án 15 órakor: a 
lIye r mckulnJátszó szIkkőr 
elo.dla Páskándl Géza: A 
klrAlylány bajusza clmtl me
.ejá~kál. Az elli<ldú a Fák_ 
lya Fllmsdnhá1.ban lesz. 

Ő'7.ek U temetőben 

K. Andrásné, mint IrJa. e l
ke.eredé~ben fordult hoz_ 
1.ánk, löbbszáz trdekell ne· 
"ében. m e lve helyeit. I':e" 
he m á r, hOlY elnánl küz
d e lme i fol y tal az IIzek e ll en, 
njno. edd ll lIkHIelennt. 
()r'~1I pénzen vásáro lt vl r á,,,It elY SZillJl IeIegeIIk. II 
keae n 'uen ffondo~OIl nélyzel
ml:lerekel Ó!I.!Izelapouák . 

1101)' hol tllrténlk mindet ' 
NOI, nem málhol, ll. ilJ 

kŐttenlt!llIben. A pár nt')"&el ' 
méter lényeléb~n a IlrOk te-
100 ~te. I a szende áUalkák 
Onnan fogYlllJZljá k el c:semege
ktnl • klHltetett "agy vázák
ba rakolt \·Itágokal . 

,hl áUIIJ. 0 lva5Ónk: min
d e nki te l van háborodva, mt'rl 
az IlI e lé keMk képlele nek mel
" l:denl a temelll nö,·én Y'Zeltl . 
Va n ucy"n kerllh, van cllln 
II tM mtJls... Olyan l)uze
han JlolI clelekvél keUene, 
amely cUJenlen e II vod"kal a 
r e ndnerel 1;l.lol athlól, l:s 
ron lf 'lbt41. 

\ 'a la mllyell m6don I va 
dáv.tánalág ls ... ,Ithetne. li a 
anyagiak ls szQksétl:eMk, la· 
lán uon aem multk. hisze n 
K . Andr'!n f: i5 felaJá nlJI 1If:
,1Uf:1~1. 

A Dél-BAcs-KI.kun Megyel VIEmIl Vállalal, 
II Kllkunhalasl Anaml Gazdadg. 

a K b!kunhalUI Blromflfeldolgozó Vállalat, 
s K bkunhalUI Vörlla O któber 

l:s V Ör6S Szikra T il lapja 
SzerkeuU a nerknzl6blzo ttsá, 

A lZerkenlllb\zoltaál ve2:etOJe: Földi Lajol 
Felel6s nerkenIÓ: KUlaal Ferenc 

A uerkesZIÓSf:B elme: 
If 00 Klskunhal&5. KIiz"rsu" u. 17. - Telefon: 22_IH 

KIadJa: a KiskunhalasI BaromflfeldollOzó Vállalal 
FelelIIs kiadÓ: ForláeJ Hter leazpl.ó 

17 05%2 P el(l!! Nyomda K iskunmajsa 
Felelős vezel6: Vlkor J'nol 
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