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A városban nem lesz 
munkanélküliség 

Sza kmullk{lsokat kel"esnek, segédmunkások jele ntkeznek 

NYÁR VAN 
Vajon kit, mivel örvendeztet meg 

rt második évszak? Hoz-e minden· 
kinek kikapcsolódást, önfeledt szó
rakozást? Jut-e az örömből egyfor
mán? A pihenni vágyók, a szürke 
hétköznapOk után feledni tudják-e 
apl·ó-cseprő gondjaikat? 

nyaralásra ford[tható idő, mint bár_ 
melyik hétvége, amely egy-két nap
pal előrébb hozza a beköltözés rég
várt pillanatát. 

A földnek is szüksége van a ter
melő szabadidejére; kiméletlenü! 
beosztja napjait. Irigykedve nézzük 
a csokoládészínü re barnult testeket, 
pedig nem a tengerparton, hanem 
:I. veteményesben égtek le. Február elsejétől fogad

ja az ügyfeleket HalasDn a 
munkaközvetítő iroda. Ve
zetője TakáCs Feren cné el
mondta, hogy ez idő alatt 
mintegy ötszázan érdek-
16<1tek náluk, főleg férfiak. 

- J\l ely szakmák a leg
kereseItebbek? 

Sajnos szakmúkró! 
nem igen beszélhetünk, 
mert az elhelyezkedni vá
gyók betanitott vagy se
gédmunkát szeretnének 
kapni. Többségük nyolc 
általánost végzett vagy azt 
sem. A munkaerőpiacon 

viszont a kereslet 45 szá
zaléka szak-, 35 százaléka 
betanított, 15 százaléka pe. 
dig s:gédmunkára irányul. 
A fennp"mradó 10 százalék 
a szcllemieké. A számok
bó! is kitűnik . hogy míg a 
jelentke"~6k többség<- se
géd-. iUetve betanított 
munkasként dolgozna, ad-

dig a váUalatoknak inkább 
szakemberekre van szük
ségük. 

- Eszerinl a közeljövő
ben ez a réteg munka nél
kül marad ? 

- Nem, A varos vezetői 
azon gondolkodnak, hogy 
megszervezik, bevezetik il 

jogszabály szerinti köz
munkát. Út- és csatorna_ 
tisztitást, parkrendezést le_ 
het majd vállalni. Azok 
találhatnak itt kenyérkere
setet, akik a városban már 
nem tudnak elheJyezkt:dni. 
Elsősorban a cigány lakos
ság Coglalkoztatása okoz 
gondot, 

M U kínai nak a csök
kent mun kaképességüeknek 
és a nyugdijasoknak? 

Nekik kevés lehetősé_ 
gük van. Szives . n látná 
őket a TEXCOOP és a 
háziipal"j szövetkezet, gépi 
é.~ kézi varró, valamim be
dolgozói munkakörben. A 

hirdetésekre sokan jönnek, 
de megállapodást nem kö
tótt senki, a leljesitmény
bérezés miatt. 

- 110 1 van munkaerő
re lesleg, ill etőleg munkás
hi any? 

- A Ganz·MÁVAG-nál 
Celszámoltak egy üzem
részt, ezért huszonnégy 
embernek búcsút kellett 
mondani. Több dolgozót 
Coglalkoztatna a TEXCOOP, 
a MAV, az állami gazda
ság. a Fa- és 8pítőipari 
Szövetkezet. Akisiparosok 
szakmunkásokat, segédeket 
várnak, de betérnek ide, a 
magánvállalkozók ls. Akad, 
aki idősek gondozását, be
teg gyermek ápolását, Cel
ügyeletét válla· ná. A mun
ká1tatókhoz az a kérésünk: 
egyaránt Jelentsék be "lét
számleépitési'· vagy fel vé
t!.'lj szándékukat. 

R. I. 

Szabadságának egy részét min
denki a nyáITa tervezi. Az egész 
évben kuporgatott pénz egy hánya
da ilyenkor lel új gazdára. Rácso
dá!kozunk a húszforintos szend
vicsre és a tizesért adott paJacsin
táru. Lassan beleWrődünk, hogy a 
felüdülésre szolgáló helyeken az 
üditő inkább felhevít, mintsem hüt, 
nem csak a hófoka, az ára miatt iS. 

Nyár van. A fiatalok többsége e 
l,ét hónapban indUl felkutatni Is
meretlen tájal,at, autóval, kerékpár
ral, motorral vagy stoppal. 

S'ljnos, a szabadság nem minden
kinek jelent pihenést, kikapcsoló
dást. Vajon hogyan gondol a nya
ralásra az az anyuka, akinek - kis
gyermeke gyakori betegsége m iau 
- üdülésre szánt napjai már rég 
elfogytak? A családi házak ép[tói 
szintén nem a BalatOn partján töl
ti k a megél·demell néhány hetet. 
Legalább annyim fontos most a 

Talán szerencsésebb helyzetben 
Van a várOSi ember, mert szabadsá
gát Cüszerezni tudja alkalmí pihe
nésekkel a strandon, a Sóstón, vagy 
a pihenőparkban. A hétköznapok 
állandó rohanásában hasznossá kell 
tenni azt a néhány napot, mely e 
célra megadatott, s úgy ken vele 
gazdálkodni, hogy az elsősorban az 
egészséget szolgálja. 

Legyen a diákoknak sokszinü, él
ményben és izgalomban gazdag a 
nyári vakáció, s a szerencse kisérje 
azokat, ak ik a történelmet kutatni 
indulnak el itthon vagy külhonban. 
A gyermeket nevelő és már szabad
ság nél.küli szülök találják meg Itt, 
helyben a {el üdülés a lkalmi óráit, 
napjait. A földeken vagy új ottho
nukon hangyaszorgalommal dolgo
zóknak pedig hozzon örömöt a har
madik évszak, amikor learathatják 
nyárí izzadságuk gyümölcsét. 

I'osdobányl László 

MIT ER A GYÓCYVIZ, H A HALASI? a városi tanács, a Semmel
weis kórház és a vízmű 
közös ügye. Az adott.ságok 
igen jók. Van egy csaknem 
vároközponli fürdő, gyógy_ 
vízzel. Közv611en szom
szédságában Ott II kórház, 
amely az egészségügyi hát_ 
teret adja. Mellette egy 
kis szálloda, egy kis kem
ping és egy k is étterem. 

csarnok építésével; a víz
visszaforgatás megoldását; 
egy kétszintes, 1800 négy
zetméter hasznos területű 
kiszolgáló épület - benne 
öltözók, zuhanyozók, suiy
és hidrogalván fürdő, tan
genlor, iszappakolás, masz
százs stb - felhúzását. 

A fürdőfejlesztés tervei és lehetőségei 
Az egészségügYi minisz

ter a kiskunhalasi strand
fürdő II. számú kútja vi
zének .,elismer t gyógyvíz" 
megnevezését és használat
ba vételét 1983-tóI engedé_ 
lyezte. Bács-Kiskun me
gyében mindmáig ez az 
egyetlen, hivatalosan is e l
ismert gyógyvíz. Alkálihid
rogénkarbonát és jodld-ion 
tartalma következtében a 
jódos hévizek csoportjába 
sorolható. A benne lévő 
Cluorid-ion is jelentékeny. 
Jellegében a hajdúszo_ 
boszlóihoz és a cserkeszó
lőihez áli közel. 

Dr. Bátory Gábor halasi 
reumatológus föo rvossal a 
hasznosításról beszélge
tünk. A gyógyvíz hatásá
ról és javasolt használati 
módjáró! mindenekelő\l a 
következőket mondja: 

Csak fi fürdőzés 
nem gyógyít 

Ez a víz, összetételé
nél fogva. többfél~ beteg
ség gyógyításához nyújt
hat segítségeI. Csak {elso
rolússzerüen: reumatikus 
fájdalmak, izü'eti bántal
mak enyh!tésére, idüh ízü_ 
leti. il!etve prosztata gyul
ladás, porckopás, egyes nő_ 
gyógyászati panaszok, ge
rinderdülés, zsugorodott 
izmok és inak kezelésére, 
bale:;etek utáni rehabilitá
cióra. A jód a pajzsmirigy 
betegeknek jó, a fluor pe
dig - ivókúrában - a 
fogszuvasodás megelőzésé
re és a fogínysorvadás 
gyógyítására is alkalmas. 

Nem javasolt viszont a 
melegvizes Cürdő: II magas 
vérnyomásúnknak, a ker in_ 

gési- é3 szívelégtelenség
ben szenvedőknek, az elő
rehaladott vesebetegeknek 

négyl·ekeszes hidrogalván 
és az elektromos kád fürdő, 
va lamint a tangentor és a 
fogfnyzuhany. A kórház 
nagyszabású - 150 ágyas 
balneoterápiás pavilon 
építését előirányzó - bő
vítése pénz hiányában be· 
látható időn belül nem 
valósulhat meg. 

és a tuberkolózisos betegek_ 
nek. Lázas és fertöző be
tegek pedig mindenképpen 
kerüljék eJ. Egy kúra ál· 
talában 15-20 alkalom
mal. kétnaponkénti 20-20 
perces fürd6zésből áll. Lu
bickolás után ajánlatos 
egy-egy órát pihenni. A A 
javulás nem azonnal, a 
kúra alatt vagy közvetle-

szÍnvonalemelés : 
közérdek 

lenére is évente 90-100 
ezer ember kereSi fel a lé
tesítményt. Igen sok a kül
földi törzsvendég. A kem
pingben május \. óta telt
ház van. 

- A fürdő, akárcsak a 
strand, önmagában, csupán 
abelépőjegyek árbevételé
re támaszkodva, mindenütt 
veszteséges az o rszágban. 
Csak kiegészítő tevékeny
ségekkel képes eltartani 
magát. A gyógyszolgáltatá
sokért kapott díjak már nül utána, hanem később 

észlelhető. 
- Sokan kétségbe von

ják a vizek gyógyító e re
jét. 

Szalai József _ u fürdőt magasabbak a belépők 
áránál, v iszont azokat is, 

fenntartó Dél-Bács-Kiskun miként a kórháZi ápolást, 
Megyei Vízmű Vállalat a költségvetés finanszíroz-

Sohasem szabad a 
teljes gyógyulást egyedül 
a gyógyviztől remélni. Ezt 
a gyógymódot többnyire 
komplex módon alkalmaz
zuk: egyéb fiZikoterápiás 
kezeléssel, gyógytornával. 
súlyfürdővel, galvánozással 
vagy gyógyszerezéssel S7.0-
kás összehangolni. 

Balneoterápia 

Milyen l ehe tőségek 
vannak jelenleg Kiskunha
lason a komplex keze
lésre? 

- A kórház lll. számú 
belgyógyászati-reumatoló

giai osztályán 25 ágy van. 
ami nagyon kevés. Betege
inket reggelente kisbusszal 
át.száPítjuk a gyógymeden_ 
cébe és olt v ízalatti gyógy
tornával egészítjük ki a 
fürdőzést. Igy _ a megyé
ben egyedülálló módOn -
balneoterápiás ellátásban 
részesülnek. A komplex 
kezeléshez, sajnos. még jó 
néhány eszköz hiányzik. 
Nincs súlyfürdó. sem 
iszappakolás, hiányZik a 

igazgatója szerint a za. Tehát: egyedÜl az ide-
fejlesztést nemcsak az genforgalom hozza a nye-
egészségügy, hanem II la- reséget. A turistát viszont 
kosság és az idegenforga- részben II színvonalas für
lom is igényli, sürgeti. A dó, illetve a gyógyászat 
szerényebb szolgáltatás el- vonzza. Ezért a fejlesztés 

Mi é pül és mikor? 

Nemrég elkészült a 
kivitelezéSi terv. Megvaló
sítása a mai árakon mint
egy 80 millió forintba ke
rülne. A következőket ter
vezzük: az 50 méteres 
uSzó_ és a középső meden
ce teljes felújítását, csem
pézését, a szélső melegvi
zes medence elbontásat és 
helyette egy, az úszások
tatásra jobban megfeleló 
medence elkészítését; 
mindhárom medence lefe
dését egy 27XI08 méteres 

A hettXIik ötéves terv
időszakban a vállalat, sa
ját alapjából, 20 millió fo
rintot fordít a beruházás
ra. Nemere Péter rőmérnö
köt arról kérdezem: me
ly ik résszel és mikor kez
d6dik az építkezés? 

Várhatóan 1989-90-
ben lesz kész az első ütem, 
amelyben a vízvisszaCol"ga
tást oldjuk meg. Ez azt 
jelenti. hogyatúlfolyókon 
elmenő vizet összegyűjtjük 
egy tárolóba, majd egy 
speciális szűrő-fertőtlenítő 
rendszeren keresztül visz
szajuttatjuk a medencébe. 
Az állandóan cserélt hévíz 
a tárolóban összekeveredne 
az oda beérkező hidegviz
zel és annak háfokát meg
emelné. Ezáltal a verseny
uszoda vizhőmérséklete a 
jelenleginél sokkal kelle. 
mesebb lenne. 

A tanácsnak 
nincs pé nze 

Somogy i Anta ltól, a vá
rosi tanács elnökhelyette
SélŐI érdeklódöm: mivel 
járul hozzá II tanács a 
fejlesztésekhez '! 

- Induláskor a terület 
bővítéséhez szükséges tel
ket térítésmentesen bo
csátjuk a vízmű rendel ke-
7.ésére. A heted ik ötéves 
tervidőszakban nem tu
dunk pénzt adni és aZt hi
szem a lakosság áldozat
vállalására sem nagyon 
számithatunk már. 

Nau Árpád 



2. OLDAL 

Közérdekű levelezés 
a kunfehértói tórekonstrukció ügyében 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ köt·ben megjelent cikkben 

ELLENVÉLEMÉNY senkit nem kivántam meg_ 
• • ".m"Y51t.nl, még k,,"-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ____ bé megbántani. 
.. A zagygátakat az első-

A Halasi Tűkör 5. szá
mában megjelent, Kunfe
hértórói szóló cikküket, il
letve Friebcrt Is tván ta
nácselnok nyilatkozatát kí
vánom az ulábbínkkal ki
eKészíteni. 

Tubbször eme!tünk szót 
a vlzuwnpóUás érdekeben 
ls. ,,szakértelem·· hiánya
ban úgy hittük, hogy az 
elmúlt évek jÓ tapasztala
tai, a soltvadkerti tó pél
dája kellőcn bizonyit ja il 

vh:utánpóUás jelentőségét 

és hasznát. 

A t6 mesterséges viz
utanpótlasa sem most, sem 
a jövőben nem lehetséges. • 
Egyl·éSzt azért, mert az il
letékes szakhatóság az Ivó_ 
viz védelme miatt nem en
Rcdélyezi, másrészt egy kút 
[úrása 3--4 millió forintba 
kerülne, plusz a fenntartá
si-ü;cemeltetésl költség. 
Hozzáteszem, hogy a szak
emberek nem ebben látják 
a végleges megoldást. A .. 
tavat először rendbe kell 
tenni. 

1987. J "ONIUS 26. 

A kiskunmajsai vfzmű
társulAsnak a községi ta
nács a glltépitésért 500 
ezer lorintot fizetell kl. A 
strand északi részén vég
;celL nádirtás költségei to
vábbi 900 e;cer forintot 
les;cnek kl. Kérdés: hol itt 
a társadalmi munkll? 

Nekünk, "akadékoskodÓ" 
üdülőtulajdonosoknak, va
lóban saját érdekünk, hogy 
befizetett pénzünket a leg
ésszcn]bbcn, legkörültekin
tóbben használja fel a ta
nács. Mi, néhányan ennek 
hangot is adunk. De 
ugyanúgy érdeke ez min
den üdülőlulajdonosnak. 

fokú vízügYi hatóság (ATr
VIZIG) által elkés?Ített ta_ 
nulmányterv alapján épí
tcttük meg. A munkálato
kat a s7.akemberek és a 
majdani kotr{lst végző 
vflllnlat folyamatosan el
lenörizték. A kotrásra vo
nntkozö kiviteli terv elké
szűlt, jóváhagyás végctt 
megküldtük nz ATTVIZIG
nek. Szegedre. 

Az eddig befizetett teho 
felhasználásáról az 1987. 
június 20-I förumon kívá
nok számot adni Az Idő
pontról és a helyszínről az 
üdül6tulajdonosokat érte
sltjük. 

H ÚSZ TENYÉSZKOS BULGÁHLÁBÚL 

Valóban többs;cör ki[o
gásoltuk, hogy kész kivi
teli tervek nélkül kezdték 
meg a munkál. Ml, tudat
lan üdülőtullljdonosok úgy 
gondoltuk, hogy ha aZ 
üdülőterületen egy mellék
épület (pédáuI egy szerszá
moskamra) építéséhez en
gedélyezett terv szükséges, 
akkor egy 25-26 millió Co
rintas munkát nem szabad 
elkezdeni jóváhagyott ki
viteli terv nélkül. Ez pe
dig még a mal napig sincs. 

A gát északi oldalát 
vIlIóban kezdi a viz kl
mosní, ezért a közeljövő
ben rözsekötegekkel klván
Juk a hullámverést meg
akadályoznI. 

Jövedelmező a jubászat 

Valóban nem vagyunk 
szakértők, e<:ért ti1takoz
tunk ostoblln az eJlen is, 
hogy a legnagyobb hul
lámverésnek kitett déli tó
szakaszon futóhomokból 
kezdtek el gátat építeni. 
A jégolvadás óta eltelt két 
hónap alatt a hullám7.'Ís 
jelentős darabokat hara
pott le a gátból, annak 
sl:lntje egyes szakaszokon 
ahg haladja meg II lÓ Je
lenlegi vízszintjét. 

A tó haláUományúnak 
védelme nekem valóban 
v.emélyes. egyéni érdekem, 
mivel szenvedélyes horgász 
vagyok, de ugyanúgy érde
ke minden egyes horgász
nak. aki meglordul a tó 
partján. 

Végezetili az "elégséges 
információk'·-rol annyit: 
az üdülőtulajdonosok a 
mai napig nem kaptak 
l"észletes uijékoztatást ar
I·ól, hogy 1986-08 teho-be
fizetéseiket mire használta, 
hova költotte a tanács. A 
rendelet előírja ezen tájé
koztatást, tehát az, hogy at. 
üdl1lótulajdonosok ,.elégsé
ges infonnácí6k'·-hoz Jus
sanak. egy~ül és kizárólag 
a kÖ7.ségi tanács hivatali 
kotelessége. 

Dr. Dér Sándor 
udulÖLUlajdonus. 
tóbizoUságl tag 

VÁLASZ 

Dr. Dér Sándor [elveté
selre az alábbiakat köz
löm. 

A kÖ7..ségi tanács 1987. 
júni us 12-ig 660 ezer forin_ 
tot fizetett ki a gátépílésre. 
Most van egy 720 ezer fo
rlnt08 számlánk, melyet 
ezután kivánunk kiegyen
Ilteni. Osszesen tehát l 
millió 360 ezer forintot 
has;cnáltunk fel Ezen túl
menően két vállalat (a 

Kf·V kiskunsági üzeme és 
a Kiskunmajsai Ví7.gazdál
kodási Társulat) összesen 
I millió 100 ezer (orint ér
tékü társadalmi munkát 
végzett. tgy az összes be
ruházás eddig: 2 millió 
460 ezer forint. 

Valóban sokan megke
restek bennünket és sajnos 
.,másokat" is, hogy ezt kel
lene tenní, meg azt kelle
ne tenni.. A Halasi Tü-

F'rleber t lstván 
tanácse.lnök 

MEGJEGYZÉS 

A Vörös Október Terme-
lőszövetkezet vezetősége 

1984-ben döntöUe el, hogy 
a gyenge eredményeket 
produkáló szarvasmarha 

~~~~~~~~ __ ~~~ ____ ~~ ____ I ágazat és a szinten kisUlt-
.. számú, vegetáló juhászat 

Ismereteink 
Kunfehértói 

szerint a 
ŰdülőterUleti 

Bizoltság június 16-án 
ülést tartott és valameny
nyi, II tó rekonstrukciójá
val kapcsolatos kérdést 
megtárgyalt. A legfonto
sabb. hogy amennyiben a 
szakhatóság (ATIVIZIG) a 
terveket jóváhagyja, a ki-

Az öt éven át évente 2-2 

e~er forintot befizető üdü
lótulajdonosok ezzel az 
összköllég egyharmadát 

vállal ták magukra. (Igaz 

az IS, hogy példáUl az el
múlt évben az igért 1.5 

millióból 207 ezret nem 
fizettek be.) 

N.m tudunk még be-

vitele-.ló ez év augusztusá- számolni a lanácselnök ál
ban megkezdi az IS7..ap el- tal bejelentett és az elmúlt 
tflvolttásat cs II nadkot
rflsl. 

A terve:r.ett és mŰs7.aki

lag indoknit munkák tel
jes [edezetéból még hiány_ 

zik 6.3 millió forint és 
gond az is, hogy II koráb
bHn bizto§nak látszó 21,7 
millió egy része csak ígé

rel és nem áll rendelke
zésre olyan ütemben, aho
gyan kellene. A mintegy 

két évig tartó munka vé
gén, illetve 1989 elSő relé-

szollllwtun m~gtartotl fu
rumrÖI. Olvasóink további 

tájékoztatásli! szolgálva 
mind II fóruml·a. mind a 
tót·ekonslrukciÓra még 
visszatél ünk. Jóllehet. nem 
teljesithetjük sem II közsé
gi tanács. sem az üdülőhe
lyi bizoltSl"lg helyett a7.t II 

kötdességet, hogy kölcsö

nösen és kellő alapossággal 
informálják egymást, illet
ve az üdül6tulajdonosokat. 

Mert folyamatos kapcsolat-
ben ugyanis II teljes ösz- turt;\s nélkül nem megy ... 

szeget ki kell fizetni. K. I . 

egymás melletti fenntartá
sa nem gazdaságos. A ha
tározat alapján a rossz le
gelőkön jobban megélŐ ju
hászat kapott zöld utat. Az 
ágazat élére lIudi J ános 
került, aki jól ismel"te a 
belső gondokat, bajokat. 
Az elvarás is megfogalma
zódott: az akkOI· négyezres 
anyaállományt a duplájára 
kell fe!fejleszteni, s növel
nl kelJ az állutlartás haté
konyságát és eredményes
segét. 

A felszabadult marhaís
tállók átalakltflsa révén lé
rőhely-gondok nem voltak. 
s a két eve megépített két, 
egyenként ötszáz férőhelyes 
új hodály a dinamikus bő
vltósl s7.olgálta. €rtékes 
import tenyészkosok "beve
tésével" megkezdődött a 
tenyés7.tés, alkalmazva a 
mesterséges meg terméke
nyitést is. 

Az új jerkék tenyészér
téke minden eddigit felUl
múlt: magasabb gyapjúho
zam és több s7.aporulat jel
lemezte öket. Az anyablr
kilk száma előbb elérte az 
ötezret, az idei elképzelés 
pedig: túlhaladni a hatez
ret. Az ágazat nyeresége 
három éve másfél millió 
forint volt. tavaly csaknem 

Rozsdás csa'varok, gatyák, kések, gépkocsik, malacok 

Nem tudom eldönteni. mi 
ragadott mea: igazán a leg
utÓbbi ors;cógos álla t- és 
kirakodóvásáron. A széles
körű kínálat, II színes for
gatag vagy a hurka-, kol
bás7.- és pecsenyeillattal 
keveredő pocsolyaszng1 Az 
jár t jól, aki - minden es
hetőségre számítva - gu
micslzmát húzott. esetleg 
elhozta II csónakját. A te
reprende7.és hiányosságai 
igy, esO után, igencsak 
,zembeöU6ek voltak. 

Az árusoknak van he
lyük bőven, én viszont 
már csak - kis túlzással 
- a leiközelebbi községben 
tudtam parkolni. A bejárat 
5zük. percek be telik, mrg 
bejutok. Semmi rendszer, 
mindenki úgy pakolJa le 
a portékáját, ahogy kedve 
tartja. 

A bácsi jó hatvanns és 
teljesen normálisnak lát
szik. Az előtte heverő p~r 

NAGYVÁSÁR AZ INGOV ÁNYON 
kiló rozsdás csavar és két 
lyukas vödör maSt sejtet: 

Mélykútról jöttem. 
Nem. még nem kelt ei 
semmi. Kevés a pénzük az 
embereknek! Régen köny
nyebb volt eladni a csava
rokat. Manapság sok fl 
műanyag ... 

Használtcikkek között 
ballagok. A papírokra terí
tett gatyák, nadrágok és 
pulÓverek húen tükrözik 
az eladók tiszlaságimáda
tát. Az út végén lacikony
ha. előtte sor. A mosoly
gós. pufók asszonyka szem
pillantás alatt leméri a 
kolbászt és már mondja is 
IIZ árat. Az előkészített 
nyer5anyagOt kövér legyek 
lepik ... 

A ruhaválaszték óriási: 
valtokabáttól a melei alsó-

19. pólÓIÓI a guminadrágig. 
Az árak minden képzeletet 
felülmúlnak. Csemegének 
számítanak az Ingovány 
túlpnrtjára szorult lengyel 
piacosok portékál. Jóval 
olcsóbbak is ahazalaknál. 

Az üllési késesnél két ci~ 
gdnygyerek tanakodik: me_ 
lyik olyan éles, hogy a 
s7Art is levágja a kezükről. 
Figyelem őket, közben a 
hátam borsózik. Az árus 
végÜ l megelégeli a próbál
gatlas\. k.ladja az útjukat. 
Elszabadulnak az Indula_ 
lok: az egyik nú a keres
kedőnek szegez egy kony
hakést. Aztán gyorsan 
odébbállnak. Megemlítem 
a dolgot a Harangos téri 
kocsma el61t a rendőrök
nek. Elindulnak körülnézni. 

- A vásár Idejére be 
keliene 7.árni a kocsmát. 
Ahoey elmegyünk Innen, 
rögtön kitör a vihar -
szól Vissza a törzsőrmester. 

~s tényleg. pár perc múlva 
"áll a báll" a;c h·óban ... 

A gépkocsi piacon nagy a 
felhozatal, magasak az 
ál·llk, vevő viszont kevés. 

- Nem bIzom én már 
az Ilyen vételekben. Na
gyon meg kelt nézni a 
gépet, sok a rejtett hiba. 
Azt hiszem. inkább a Mer
kurnál vásárolok - mond
ja Varga l\llhi ly, aki Sze
gedrol jött körülnézn i. 

EgymástÓl kellő távol
ságra helyezkednek el a 
magyar Ihletésű. ,.jugó·' 
hangszerelésü. népies pop
zene gyöngyszemeit klnáló 
fiatalok. A kazetták e rede
le és minősége kétes. mégis 
ötösével viszik a bóvlIt, 
borsos áron. 

Gazdag a 
romfíból és 

választék ba
malacból. Fel 

sem teszem a kérdést, hogy 
országunkban kifizetődő-e 
az állattartás. Tiz választá
si malac egy vadonatúj 
Mercedes csomagtartójából 
visít a vásál"iókra. 

Egyre tikkasztóbb a hő
ség és egyl·e elviselhetetle
nebb a bü7.. Néhány,.llIem
tudó·' a fák tövében köny
nYit magán. A rend őrei n 
kivQI egyetlen karsz.'llagos 
felügyelőt sem látok, pedig 
többször is elkeine a gyors 
intézkedés. 

Dél van. Csökken a zsú
foltság, az árusok lassan 
elbont ják sátraikat. Fogyó
ban a bámés7nép is. Annál 
feltünőbb a szemét, lesz 
dolguk a takaritóknak. A 
játékbazárosok hangas szó
val vitatk07.nak a bevéte
len. A kijáratná! tOrlódás, 
va!lIki meglök: bokáig 
süllyedek a pocsolyában ... 

Pos"ltobányj Lászl6 

négymilliÓ, állami dotáció 
nélkü l. 

Az állatforgalmi és hús
ipafj vállalattal expol·lbá
rány-értékesítésre megkö
tölt hosszútávú megállapo
dás a7..zal az előnnyel jár, 
hogy a válla lat kihelyezett 
a szovetkezethez 30 kiváló 
kost, s a további fejlesztés
hez anyaiH támogatást is 
nyújt. 

IIIUG-ban, a Vál·-juh 
rendszer bevonásAval, új
szerű nyírási teehnológiát 
alkalmaztak. A helyszínen 
torlén6 szakaszos gyapjú
válogatás eredményeként a 
Budapesti Finomposztógyár 
magasabb feivásárlási árat 
adolt: negyedmillió [orlnt
tal többet homlt a kony
hára az így értékesitett 
gyapjú. 

A tervszerü tenyésztő i 
munka, az esszet·ű takat·
mányoz<is és a jobb te
nyeszanyag alapján a téesz 
vezetői újabb merész lépés
re határozták el magukat: 
tenyészkosok .. elóállltását" 
kezdik meg a juhászutban. 
Az elmúlt év végén kíáll
ták a szakemberek szigorú 
próbáját, s megkapták az 
engedélyt két telep törzs
tenyészetté nyilvánítására. 

Az idei tervekrŐl Hudi 
János elmondta: már érté
kesíté~re nevelik a merinói 
tenyészkosoknt. Jelenleg a 
mintegy kélezres anyaállo
many utódaiból választják 
ki a;ct a t05 növendék te
nyészkost, melynek eludása 
il jövő év elején várható. 
Ezzel jól Jár a népgazda
sá". men javul a hazai 
gyapjútermelő juhok minő
sége és jól jár a LSz is, a 
nemes állatokén magasabb 
árat kap. A közös gazdaság 
szakemberei a közelmúlt
ban Bulgáriában jártak: az 
állomány lelfrissltésére 
húsz tenyészkost választot
tak ki és vásároltak meg a 
Sztara Zagora-I telepen. 

Az ápriliSI gyapjUnyirás 
hatmiJJjós bevételt "hozott", 
másfél millióval többet a 
reméltnél. Az egy birkára 
vetített árbevétel gyapjú
hozamból kilencszáz forint 
fölé emelkedett. Ez a szám 
öt évvel ezelőtt háromszáz
hatvan Corint voll A fajta
átalnkító keresztezések, a 
jó takarmányozás, az oda
figyelés révén az ága7.ot az 
idén tovább tudja növeln! 
nyereségét. Dotációval 
együtt hétmilliós profit el
érésén szorgoskodnak a ju
hásmk. 

Mivel elkerülhetetlen a 
fejlesztés, megkezdték saját 
kivitelezésben egy újabb, 
ezer [éróhelyes, szerfús ho
dály építését, amit további 
három57iizas bővítés követ. 
Úgy tünik tehát: a szövet
ke7.etben a birka tartás 
hosszú lávon is s ikeres. s6t 
a siker még fokozható is. 

Uorválh Itóbert 
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.. HOVÁ LE1"I'EK AZ IFJ OSÁGJ KLUBOK ?·· 

Fiataljaink és a szórakozás 
Vajon a ko-,;múvelödeli kipróbált 8ozakemberei, alkal· 

mi s~lájuk során, szóltak·c már az utca céltalanul 
holyongó tlataiJához? TutlJlI.·e a-,; egyszerű lakótelep! 
Hác, mit jelent művelődni. s-,;Órak07.nl, vagy nevC'.t.
luk, ahogy akarjuk ... 

Tiz perecsre lervezeli délutáni beszelgetéseim az 
e:f. lebe nyúlnak. A nagy generációval nottem fel. a 
&'lÓ akarva·aknratlanul 18 a hatvanas évekre tereHi
uik. Uivll.t a nosztal"la? l .. ehetségcs, de ezzel a mai 
kor i fjnl semmiképpen sem é rik be. Erre utalnak a-,; 
l'Uojtott Indu latok. Ugyanakkor a tenniakarás szán· 
(léka ls ér1.lilllk minden szavukban. 

- Ha tényleg oda kelle. 
ne mennem, nhol 11 hivatá· 
sasok gondoskodnak a szó· 
rakoztulásomról, bajb<J.n 
lennék. A múvel6dési ház 
hétvégi programja: humor. 
KI a fenét érdekel már a 
hh'é, a magnózás me" a 
dzso.-dzsó. Ma már minden 
második családban van szi
nes tévé és majdnem min
den gyereknek van magn6.. 
ja. lemezjátsl.6ja. Két do
log nagyon hiányzik: a 
közösségteremt6 rendez· 
vény és a hely, ahol össze
jöhetünk. (l8 éves nú) 

• 
- AhOgy hallom, a "nagy 

J,!enel'áci ó" alaposan kis7.6· 
rakozta magát a hatvanas 
években, nekünk pedig 
maradt a Jövőnk a tét ... 
Szerintem kicsit mngunkru 
hagyva kell a~.okat II gon
dokat megoldanunk. ame· 
Iyeket közvellen előde i nk 
ránk testáltak. Szórakozá,? 
Ha jönne egy vidéki bará
tom és azt mondaná, men_ 
jünk e l vnlahová, kérném. 
hogy inkább maradjunk 
iuhon. (18 évcs fiú) 

Délután II parkban 16-11 
evel középiskolások dumál
e:atnak. A téma éppen a 
vakáció. A jels'tÓ közös: el 
ol városból! 

A gimi-klub éves 
programja az ujévl. a hús
véti, a Mikullis· és a Han· 
nl-báltal kimerül. Ilyenkor 
aztán heringek módjára 
táncolunk és a terem lz· 
zadságszagát egy hétig ma
sogatjuk magunkról. Van 
elV középillkolás klub a 

művelődéSi házban. Oda 
cs.1k akkor él'demes elmen
ni. ha valam j érdekes em
ber jön. Egyébként ott is 
csak lézengenek, nincs 
téma. 

A presszó összetolt asz
talánál fiatal lányok. tva, 
a szakmun~Astunuló nagy
monol6gja: 

Megvan a vélemé
nyem a halasi szórakozási 
lehetőségekről. Altalaban, 
persze, máshol ls ez a jel
lemző. A szinvonal mellé· 
kes, nézzükflacskámmivan
azsebedben-játék az egész 
Mi vagyunk ti presszó 
megtl1rtjei, a szükséges 
rosszak, mert van pofánk 
beülnl hosszabb Időre, két 
kólára. Ettól II tulaj ösz· 
szeomllk. Múvel6dési ház? 
Vége már a dicső korszak. 
nak, amikor apáink tánc· 
és Illemtan folyamra jál'wk, 
s vonzóak voltak az öltö
nyös bulik. Jó, ha a fiata· 
lok fele tudja, hol a kul· 
tura fellegvára. es oda is 
c58k akkor tudsz menni, 
ha legalább egy-két százas 
lapul a zsebedbEIn. Csak 
tAlOm a szám Pesten, egy. 
mást érik a jobbnál-jobb 
rendezvények. Mondja meg 
nekem valaki, hová lettek 
a halasi ifjúsági klubok, 
ahová öregjeink jártak. 
Számon kérték már vala· 
hol. mi lett velük? Egyre 
többen szeretnék, ha lenne 
egy-kett6, mert ebben a 
panel világban egyszer még 
megfulladunk ... 

A többiek helyeslően bó
logatnak. A véleményekről 
könyvet és nem cikket le
hetne irni. 

Rangjához illő 
Már több mInt tíz éve 

lebontották II Csipkehltz 
kapuját. A7.6ta szinte sem
mi e lfogadható utbalgazltó 
tábla nem jelezte a nagy· 
hírű épület _ il múzeum 
- helyét. SzámtalDn he
lyen és s1.ámtalan esetben 
szóvA tették a hiányAt, kUI
földi érdeklődők s hazai 
látogatók egyaránt. 

Néhány hete a CslpkeMz 
Kessulh Lajos ulea i bejá-

ratámU, Illetve az 53-as út
ra nézve, ti kertben felálH· 
tották Sal16 István, Tata· 
bányán élő fafaragó mű· 

vész díszes, figyelemfelkel
tő táblait. Az ízléses, lIzép 
faragványok ezután hiréhez 
és rangjához méltón repre· 
zentAIják majd a város leg
Ismertebb Idegenforgalmi 
és kézműlpar·történeti lát· 
ványosságát. (Lévai Kál
mán felvéte le) 

A lakótelepen, este fél 
!O-kor 18 év körüli fiúk 
kerékpároznak. 

- Hidd el, kinunkban 
nem tudunk mit csinálni! 
Tudom, nevet.séges, hogy 
súnte felnőtt embereknek 
ez legyen az tUlandó esU 
szórako-,;ásuk. De egyszerű
en nincs más lehetőségUnk. 
Ha mái' kulturáról beszé· 
Jünk, ez u legolcsóbb: a 
lestkultúra. 

• 

..... - -
- Otthon minden pénz 

be van osztva. Tudom, 
hogy holnap anya hány 
klflit tesz a reggelim mellé 
és azt is, hogy II jöv6 heti 
zsebpénzem III a közösbe 
kerUI. Egyetlen Vágyunk, 
hogy egy eUogadhat.6 ko
csija legyen az öUagú csa
ládnak. Ma mar állitólag 
az autó nem luxuscikk. A 
szórakozáll? Az Igen. 

Nyolcszáz diák 
nyaralhat Sikondán 

o Az: utols ' 
simitások 

tábor· 
nyitás 
elótl. 

Hétvégeken fiataljaink 

Asikondal völgyre new 
hegyoldal mintegy másfél 
hektárnYi területén, a Me
csek egyik legszebb részén 
fekszik a táborhely, alig 
három-négyszáz méterre a 
38 fokos, gyógyvizes strand
tól. Az első csopOrt megér
kezése előH szemlélődöm a 
k iskunhalasi ifjUsúg\ táhl)!'
ban. ahol az idén összesen 
nyolcszáz városunkbell fia
tnl tölthet el líz·tiz kelle
mes napot. 

Az étkezde csempe bur
kolata még nincs beöntve, 
mosdókagylókat szerelnek, 
a konyha és étkezde közötti 
\'i:ll,wezel.Öt bádogozzák, .az 
étkezde lépcs6jét és a jár· 
dát beton07.zá.k. Végz6s vil
lanyszerel6, kőműves és 

részét a kiskunhalasi váro
SI pártbizottság ifjúsági 
koordinációs bizottsága In
tézte, az anyagi fedezet 
el6teremtésében a vOrosl 
tanácsé és a városkörnyéki 
bizottságé volt ti !6 szerep. 
Az é prUimu nka oroszldnl'é
szét a 618·as számú Ipari 
Szakmunkásképző Intézet 
t..1nu1Ó\ és szakoktatói vé
gezték. besegílett számos 
halasi és a von~skörzet
ben dolgozó vállalat, Sl,ö
vetkezet kollekUváJa, fia
mije. 

S. az eredmény? A Kis
kunhalasi Ifjúsági Tábor. 
Hét !aház. minle~ 100 
Aggyal és felszereléssel. 
gondnokság, s - az: Idei 

nyártól - 90 négyzetmé
teres konyha és ugyanek
kora étkezde. :es, nem mel. 
lékesen, ehhez megvan két 
évtized sátortáborozásának 
- Illetve az utolsó két év
ben már [aházas üdülésé· 
nek _ tapasztalala. 

Hu u s ikondai tábort vál· 
Iulali költséggel kellene 
létrehozni, ma\ áron legke. 
vesebb 5-6 millió fo r intbi 
kerülne. Indulásként voli. 
rá 800 ezer, és ami ennél i9 
többet ért: lelkesedés, ér
tékleremt6 társadalmi 
munka. 6szlnte segiteni 
akarás. Kiskunhalas és 
Komló összefogása. 

Szöveg és kép : 
KillJ)éter Imre 

csapatostul mennek szóra· 
kozóhelyet keresnI. Hogy 
hová? Tompárn, Kalocsá.l'a. 
Majsára de, még Csengőd
re is. Vajon ml vonzza oda 
II fiatalokat? A jobb han
gulat, II zene, II lársuság? 
Aligha. Az utazás, a meg· 
szokott környezetből való 
kiszakadas, az új arcok és 
persze a kaland utáni válY. 
A miértl'e a valaszt csak 
ök adhatnák meg. Tudom, 
hogy a vátos közmíivel6-
dési Inl.ézményelben dolgo_ 
zók minden lt':hellóéi_ (or
mát kipróbáltak mlir a lia_ 
talokkal való kapcsolaile· 
remtésre. MI okozza hát a 
nagyfokú érdektelenséget, 
mely alkalmasint elégedet.
lenséggel párosul? A vá· 
laszt egy fórum adhatnA 
meg. ahOl a Uatalok el· 
mondjak gondjaikat. Igaz. 
oda össze is kellene gyűini 
az érdekelleknek ... 

burkoló Iparitanulók jöttek :-----"..--=-..,..--------------..... 1 
KIskunhalasrói és Mély· 1 HOZZÁSzóLÁS 
kútról, a befejezéshez. L. _____________________ ~ 

Vasárnap este a Kossuth 
utcán két fiatal álJlt meg. 
f;rdeklödnek. hol lehet Ha
lason szórakozni. Bajáról 
jöttek. . . (-i -ó) 

.. 

Amikor a kiskunhalasi I 
ifjúsági tábor létrejöttéről 
esik szó, nem csekélyelis· 
merés Illeti Komló állami, 
politikai, valamint gazda· 
sági és társadalmi vezetőit. 
uz üzemek és vállalatok 
kollektIvált. akik a legkü· 
lönfélébb segitséget nyúj· 
tollúk. A szervezés nagy 

Onkényeskedő önkéntesek 
Az önkéntes rendőr'ök valamennyiünk nyugalmát, 

biztonságát szolgálják, egyben segítik a hivatásos rend· 
örök munkáját. Azokból az önkénlesekböl viszont. 
.JkikrŐI most szó lesz. nem kérünk és nincs helyük 
:l rendőrség kisegítő kötelékében. 

EI)' ~v...,1 ezelcJtI PAPP SAS
DOR b DUDAS SASDOK Gn 
kint" rend6r lik au • felada
lot kapi''', hO,y a virol kll)';o 
POnljjban jjr6rlh.z<':nek, • 
amennyl~n rendell e"fI~lIf!t 

t ... le lnek, irle.IIHk u OU'e
letH lIA;I"'I ... l'IIG .. &kJuk" Hte 
1I· ltll éJftlla uartolI. M'r a ,-6-
ae fel' J'rtak, amikor e .. ,ed6· 
I)'ulek masukn.k e,y-eJY 
Ih'el lörl az Alföld tllen:mben. 

T:\vol;," n onnan, ft padon 
mell'lAttak e,y rUlIU.tll öll!nötl, 
erőlen ItIa" alakOl . Dndb Ja
vasolla IArd l1 l1k, hUIY 1111Ixol· 
tllli.'k. MlndJAr1 fe l I" n611-
tottllk err e SCIl f:.· . ·ER SAN_ 
DORT. A 'érf! hl'l:Qnyta llln 
mo'l:du l~ua l nyllll , '(.lIebe felé. 
ho,")' ell~kotorJII IS"I<OI"'ny'1. 
Ekkor Pap p S'ndor _ n.ert 
illY vélte, hOlY ait !J;mereUen 
támadni akar - oLda ltól, ököl
lel, Ila,y erö, 'e l Allon O«LUII 
Sehefferl, .kl e l!!H1t 4'.. bal 
v'II" b<!D lö l te • pad melletti 
mArvAny kövuelbe. A kö"et
kumény: IIro',dd"', "'lIn
cam. 'lIkapoa·elont törf. é. 
-'Icam. valamint IIJyrhk6<:!b 
mlalU emltkuel kiem. 

A lőrltnleknek "emunúl II 

. " ' '(Illak, IlY a v'roll blr6P.l
n.k IlkerOIt a .ény'II"'1 tln
Ihnl. Ez alapJ'n Papp S'n
dOr1 hh'aLllol mlnlSsérb<!n el
kö,etelt "' ....... Im.úl ,·tut,e 
h 1(11)'011 tatl ,w,rlt. b(ln telle 
miau elY tvl felfOueuleU 
"",abad"l"enthre lIélle h , 
eU.r forinI meln'l:etWre, mint 
melltkbDnlet~sre kötele"'le. 

Mivel II klhaUla1Qkor Dudb 
S'ndor e llenlmondö.n, .. " .... , 
,·tdelmu,·e nyllatko:tOtI. ellene 
- hlva.a lból - hami. la nú w 
II Iap08 gyanuJa mlllU IndUlt 
elJArb. A bbon)'UJ.1 80rJ. .. 
fény detOI' II rr., hOlY Dud'" 
\'aMUan IlIn úv. Uom'''! telt, 
amIkOr ilU 'Ullolta. hogy a 
.~ r' elt férf' e!őuör melll lölte 
l'llPP SAnd"r'. 8<'11, a 'l:t ls 
mondla. hOlY el őbb " lY, IIZ 
ttterembőt l.Avo7.6 ,ttrl ls mel' 
IIUllte. Am II ''l:emllllluk elY
behanp611n 'WtOIt'k, hon' , 
kh IInktnlel rend6r CIleleke
.Iel.. IndokolaUan ,·olt. 

"'"""' A ," rMI blr6stl1:" Dud'" Sin
dorl. hamb: la nÓú.,w,rt. jOl:"erő

~n Mt Mn.pl _ relfü"eu
leli _ sub'durv,,"lhre fl , 
eUr forlnl pf, n'l:bird"ra Ilélte. 

U . ft.. 

Nem minden út vezet 
Rómába 

f;n sem tudtam eddig a halasi csontkovácsról, de 
örülök, hogy városunk hirnevét öregbíti. Huszonöt 
éve fogla.lkozom csonl- és izületi betegségekkel, il· 
lelve sérülésekkel, de csodával mél!! nem találkoz
tam. Mégis csodálom azokat a-,; embereket ak ik 
szaktudús nélkül, az élet és az előző gen~rác iók 
tapasztalatait összegyGjtve, ösztönösen és bátran 
tevékenykednek, embertál'Jaink csodálat.út kiváltva . 

Az is tudolt, hogy il nem hivatásos gyógyító iránt 
a bizalom mindig nagyobb, mert az emberek álta· 
lában többre értékelik a siker t náluk.. A iyÓi}'ulás 
alapja évezredek óta: a hit il gyógyulásban és a 
bizalom il gyógyító Iránt. Jó példa erre az a 15 
évvel ezel6tt végzett kísérlet, melyben az a lanyokat 
két csoportra osztották, valamennyien olyan betei
ségekben szenvedtek, mint maiUS vérnyomás, vaty 
gyomorfekély. Az emberek egyik felének me,felelő 
gyógyszereket adtak, a másik lele hatóanY81!!0t nem 
tartalmazó tabh:ttát, úgynevezett placebo-t kapott. 
Nagyon érdekes, hogy a két csoport javulása között 
nem észleltek lényeges kUlönbséiet. Természetesen 
ezen kisérletek Ismétlésekor a placebo hatékonysá
ga ugrásszerúen csökkent. 

A kézzel gyógyltás (cheiropraxis) ls ea:yike az 
éveZl'edek óta kialakult népi gyógymódoknak. A 
modern orvOIItudomány iSmeri és elismeri bizonyos 
formáit, ezeknek azonban nagyobb szerepe Távol· 
Keleten van. Az eut'ópai orvostudomány más úton 
fejlődött. Modern szemléletével és technikai fejlett· 
ségével a gyógyításnak biztosabb és i)'orsabb 
módjait fejlesztette ki. 

Egzakt betegségeknél nálunk nincs is probléma, 
mert az orvos egzakt módon gyógyít. Ha nincs 
anatómiai elváltozás és a beteg úgy érzi, az orvos 
nem kellőképpen foslalkozik vele, paramedicinális 
(nem orvosi) gyógymódokat, egyebek között kézzel 
gyógyitást vesz Igénybe és ha átmeneti javulást 
észlel, máris kész ti siker. 

Nem á ll szándékomban az ezen eJjárásokhoz fo· 
Iyamodó embertársaim elítélése. A panaszok kezel
getését a bizalom alapján bárki "megcsinálhatja", 
de a gyógyJtást csak az orvostudomány eroomé· 
nyeit ismerő szakember vállalhatja. A Rómába ve
l.et.6 utunkon a fentieket figyelembe véve abi· 
zonytalan, kacskaringós ösvények helyett válasz· 
szuk inkább az orvos által javasolt irányt. 

dr. Zádory AUlla 
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"HÁTSÓ OLDAL" 
1. 

"A Halasi Tükör május 
29-i számában II Járőrrel 
a~ éjszakában címú cikk
nek a Kiskunhalasi Allami 
Gazdaság vagyonvédeimi 
tevékenységét is érinw 
részletével kapcsolatolk1n 
az alábbiakat kívánjuk 
megjegyezni. 

R ipos::;t(-féle) 

Gazdaságunk Kossuth-le
lepén a szolgálatát tel je
shő éjjeliőr nyilvánvalóan 
nem a békés szándékú la
kosságot kivánja I'iogatni n 
sz6lőt.áblák körül, hanem 
II feladat.át teljesíti. Ezt 
lel te a jelzett Időben ls. 
A meghallgatásl jegyző
könyv szerint négy sze
mély három alkalommal 
tért vissza a telepre, utóbb 
már fenyegetóen lépve Cel 
az éjjeliőrrel szemben, aki 
ezt követOen hivta kj a 
rendőr járőrt. Ahhoz. hogy 
ezt meg tudja tenn i, a sza
bályosan le?Árt irodát ki 
kellett nyitnia. Ezért ta
lálta a Já r6r az iroda aj
taját kinyitva. 

A Farmer MezŐgazdasá
gi Leányvállalat halasi hl
z6marha telepén az nivó 
éjjeliőrl az esetet követő 
napon - munkakörj köte
lezettségének megszegése 

miatt _ regyelmlleg fele
lősségre vontuk. A városi 
rendőrkap itányságtó l az 
üggyel kapcsolatban gaz
dnságunkhoz SZignalizáció 
nem érkezett 

A vagyonvédeimet to
vábbra is fontos dolognak 
tekintj ük. Területi szét
szórtságunk s más nehéz
ségek ellenére ellenőrzési 
és rendészeti szervezetünk 
megrelelően vég?! munká
jáL" 

Pinlér Imre 
személyzeti és ellenőrzési 

Igazgatóhelyettes 

2. 

"A Vajda uklli Iraró
kör..:et bövítése kapcsán 
rendelte meg tölünk a 
D!=::MAsz az Alkotmány 
utcai fák nyesését, mely
nek határideje 1987. május 
30. volt. A munkát a ked
vezőtlen Időjárás és az 
egyéb hasonló megrende
lések miatt nem tudtuk 
idejében elvégezni. 

A rák ágai teljesen a 
vezetéke:< közé nőttek, 
kisebb viharban vagy szél-

ben is át"amszünetet okoz
hattak volna, mint ahogy 
május 22-én is lakossági 
bejelentés érkezett Uze
münkhö?., miszerint az Al
kotmány utca 18. előtti rák 
ágai között szikrázik a ve
zelék és baleset veszélyes. 
A fenyó csúcsa em iatt mór 
szenesedett, égett volt. 

A nye.séseknél rJgyelem-

- !\11t művel Jóember?l 
- Madarak és fák napja 

Szegfíígomba: igen, nyúlfiilíí: nem 
Szedtem egy szatyor hat c3j'formán. Ebben az - Ne fogyasszák több 

napos. nyers tárolás után. 
A gombás ételt újramele
giteni tilos! Ha a gombát 
leforrázzuk, izét veszti. 

gombát, nagyrészt gyer_ évben a környéken ll-en 
mekkorom kedvencét. a kaptak mérgezést susuly
nyúlfülQt. S mert vo t kátói és homoki papsap
közle egy-két gyanús da- kálól. 
rab is, fe lkerestem a vá- Sokan keresik (el önt - Találkozott-e már iU 

a piacon például gyilkos 
gal6cával? 

<:áresarnok bejáratánál a itl" 
Köjál hivatalos el enŐrét. 
Balázs J ánosnet , aki ala
posan á tnézte hozományo

Igen, de korántsem 
annyian, ahányan rend
szeres gombaszedők. Ez
úton is szeretném relh(vni 
mindenki fIgyelmét: csak 
megvizsgált gombát vigyen 
ha7.a! Ha a piacon vásá
rolnak. kérjék az á rustól a 
napi gombaszakertői enge· 
délyt! Még akkor is. ha 
termesztett gombát kinál
nak, mert egyes fajtáknál 
lehet kevel'edés! 

mot. majd szétválogatla. 
Ekkor köven:ezett II meg
lepetés. 

- A szegfúgomba re ... d
ben van, azt elvi he ti , de a 
homoki pupsapku - amit 
ön nyu.lCUlűnek becéz -
egykeresztes fajta, ennetC 
fogyasztását nem javasol
juk, tehát ilt kelJ hagynia. 

- Nem. ilyen még nem 
rordult e16. A halasi ak 
kedvence az ön által ls ho
zott homoki papsapl<a. 
Nem tartozik II mérgező 
gombákhoz. de tön'ény 
tiltja az árusítását. 

.F::s mit javasol ti 

szakértő a ,.gombású.odó't
nak", az erdei gyűjt6knek? 

- Egyszerű. Amit fel
szednek. hozzák Ide a vA
sárcssrnokba, a ket hetl
piaCi napon itt va,gyok és 
a munkám teljesen ingye-

- Ped ig nagyon sokS1.or 
ettem mt\r ilyet ... 

- Rosszul tette! A gom
ba nem minden emberre 

- Bizonyára On is szi
vesen főz gombás ételt. 
Mit tanácsol még a gom
baszerel6knek? nes. P . 1 •. 

IPARDO~ ! Miért zárják be az ÁMK-t? 

A címben felteu kérdés egyálta
lán nem költői, mint ahogy megle
hetősen prózai a válasz ls. Szeme
réti i László Igazgató: 

Már áprilisban rontolgattuk 
ezt a lépést. Az armatúrákból és a 
konnektorokból ömlik a viz, az 
egész tetö beázik. Legutóbb meg
rongálódott egy kiállítási kép és 
persze, nekünk kellett sZégyenkez
nünk miatta. Ha esik az es6, az Is
kOla egyszerűen életveszélyes! 
llyenkor mindent áramtalanílunk, 
de képzelje el a t1Inít.ást, ilyen kt)-. 
rülmények közölt. 

A sportcsarnokban a fal mellett 
sorakoznak a készenléti edények: 
lavórok, vödrök. Ezeket éjszakára a 
megszokott csurgások .alá rakják, 
ám a viz mindig újabb és újabb 
terUleteket hódit meg a mennyeze
ten. Elképesztő, mégis igaz: a csar
nok avatása kor a miniszter éppen 
az élenjáró munkásoknak adta át a 
Kiváló dolgozó kItüntetéseket, mi
közben a rendezők a fl"\ss es3nyo
mokat igyekeztek észrevétlen eltün
tetni. 

- Bizony II külcsín ci takarja a 
belső bajokat! Jdő!tözben kiderült: 
a meleglevegó-befúvók méteres 
hosszokon hiányoznIIk a falból, rá
adásul néhány muanyagcsövet kl IS 
lyuggatlak. Addig folynak a viták, 

mig komolyabb zűr nem lesz. Az 
épitök az anyag rossz minőségére 
hivatkoznak. nekem inkább a mun
ka min6ségével kapcsolatban van
nDk kifogásaim. Akárhogy ls van, 
felesleges vitatkozni, amikor több 
száz gyerek testi épsége forog koc
kán. s komolyabb énekek mennek 
veszend6be. 

Lassan elkészül az épület UJ 
szárnya ls. (Vajon azon is ilyen fo
dcm lesz"!) Juliusban tehát bezár
Ják az intézményt. Néhány hónapig 
né!külöznünk kell a gondosan meg
rendezell kiállításokat, megszakad 
a jól indult koncertsorOzat. a gye
rekek szegényebbek lesznek néhány 
Izgalmasnak látszó nyán program
mal. Mi. városlakók pedig úJ[ent 
egy illúzióval: II gyors. pontos és 
szép építőmunkába vetett hilünk
kel. 

Az AMK szomszédságában ,.la
kik" a kivitelez6: a KUN!=::P. Ha 
I'ajtam múlna, e cég háza táján ke
resném legelébb a felelősöket. Dc 
nem rajtam múlik. Akiknek viszont 
feladata (volna) a számonkérés. le
het. eszükbe sem jut. Igy hót ma
rad a sovány vigasz: n saját iroda
házuk tet6szigetelése sem képeg el
lenállni az esóviznek. f.:s ez az iga
/.i "ázás". 

- lIyll -

mel kell lennünk a Df.:· 
MÁSZ elöfrásaira, mely 
szerint a rük ágait a ve· 
zetéktól 2.5 méterre kell 
levágni. A% Alkotmány ut
cai rákat, a tenti elóirnso
kat is figyelembe véve. 
szakszeraen nyestUk meg. 
ugyanis nem il Ca tön.sél 
vli.gtuk le, hanem minden 
egyes ágcsonkot me~hagy
tunk, hogy újból kl tudja
nak zöldüln!." 

után 

CSÖS~ János 
üze>mvezetö 

igy SzakSIerű, nem ? .. 
(Varga István rajza) 

o fm~, a Kiskunhalasi CI
pés%lparl Szövetkeut le,· 
újabb, ,,1Ie ntiU icl6s" mo
dellJe - eg)'szerl fei)lr6-
há lás ulán. 
(ferincz János relvéte;e) 

Késelés 
a klub 
előtt 

Jllnlus Il·én, pénteken elte 
a Oóz(ln (Ju'An /llll" e lődhl 
Központb a n dlnk6 vo lt . "
hAz JllnefJében al iph6k 
klubja n Olethn ap l, zAnkOrtl 
r e ndez" "' n y n!!k a,lOII helyei. 
A diszkóból tá"olva nlh'n y 
cll.iny fiatal le Iklrt menni 
a phlceklubba. aho"A a2.0 n 
han - lekintettel a drtklirCl 
JelleJre - nem enled t!k h e 
l: kel. Emiatt a~ udv"on han
gOS mfltatlankoduba kezdtek. 

A pincében taf"tÓzkodÓk Johb
nak I'mlk. ha a fen ti fU1.Cllt 
h""ltlllal miatt. hdeJedk a 
mulal"'got . Elsőkfnt Schmil 
UniÓ ment fel II udvarra. 
'Ihol elY tla t'l lember utJ" ' 11-
t'l , s rllvld s~,h" ltis ulAn 
m elttltlltlf! . Amikor aztA n a 
Ifnelt ,,15n.atltOIt. s a t.6madó 
el, ... r Qlt a nUdön, f!lszabadult 
a pokol. Tirsuk védelmére 
alon nal 011 termettek II Illb
blek. Sch m i II közrdOl:lAk, 8 
n~kle.nek. SaJnOI elllkerl1l1 
e~y kél II •• az uteAr ó l békf
t6 lZ~ndikkal be.letö Tóth 
Tibort II alapo .. n h e lyben
halYt.6k. 

" 'IIme~\'erekedhnek a 
köt ben klM"otl r end6r ilk .. e
tettek 1Iéget. Schmél L b •. lo é~ 
Tóth Tibor klubb sirll lhek 
mellett t ilbb horuoll. lZutl u
hU kapott. A két fOkolQmpolt. 
Kolomp'r K ' rOl y t él Kerekei 
OalAnt le ta rtÓ1.tatt'k. A ,,17.1-
I:"a t m éjl" tart, a kéinek 
enelöre nlnar jl"udiJa ••• 

-th _I 

Múzellmket·ti esték '87 
V~lIlcgeué vált • mú:teurn

keni esték programja. Az 1'16-
IIdbokra egysélesen le 6ra 
30 ~rckor kerül sor II mil
~eum udvarán. Ime aT. aJAn
lllt: 

Julius 1-4n: Nyoirl randc ...... 
KózremukOdlk: n Qvj)s\'lIllty\ 
ildikó, Tahi T{il h I.ánló, kon
ferAI: K ovAc8 I', JÓ>.sef. 

Julius • ..en: Sej. haj Roli
ka - cigánydalOk. Kózrem\l
ködlk: 1\otadarán K a lalln , G Al 
G a b riella. Jo'f.n yes G y llrlY. 

Julius U-JIn: Szuper "'.16-
rock. N~g)' Anlk~, P rókal R ...... 
HomQnylk Sándor, Makra l 
P Al, Sasvir i Sándor, Vlkld' l 
Gyula (valamennyien a ROck 
S~lnhh mih'észel, musical 
estJe-. 

J uliuS 30-án: Jaj. cica 
operett ,,"I . KllzremO klldlk: 
Kov'o:. ZsUUJI, (}nvald Mari 
ka. Denk6c:r.1 ZOltAn. Böröndi 
T~mA8. Hld vl:g l /lIlki65. 
AUIUS~!U~ 6-án: Vályak és 

emlékek - ~enés ~t. Közte
muködlk: PI>c!II ildikÓ ft 
me,lepetéllk(':n\ mé, valaki. 
AUllu~~IU~ U-án: Ne-m hl

nUnk a krltlk'nak - kaba~. 
ElóadJAk: l'..,rlAcs G ' bor. lI e l
ler TarnAI. Selmec;r.\ Tloor él 
N6das G yörI:)' humorlsuik. 

üérletek II GÓzon Istvlin 
MiivelOdéJIl Központban vált
hatók 450 fortntén. egy e16-
ad.hra a JellY ára: IDO tort nt. 
Ross~ Idő csetén a műveiOdé'!I 
ház nagytcrmében tanják mcw 
111- el6adást. 

KULTURÁLIS KÍNÁLAT 
(jú lius 12.ig) 

FAKI.YA . -II.)ISZJNHAZ 
Jun lu l K-An t, e és • óra

kor: Tánckar (amerikai). 
Z'-~n t. 6 61 8 órakor : Máté 

... vangOluma (olas~). 
H-n-in t órakor: E. T. 

(amerikai), e és 8 órakor: A 
b/!töréti nagymCfiterl! (franda). 

:ICI-An él Jullul J -én t, • és 
• órakor; zoro CoIU~). 

Julius l-l·'n • k I órakor: 
BI7.tO~ haltil (Japán). 

(-l-én 4 és 6 ó rakor: Ujra 
O;.>naldtk (amerikai raJzfilm). 
• órakor: I:U.UO!! halál (JaIWin). 

i-1-fn e és • órakor: Nincs 
kettO négy nélklll (OlasZ). 

I-'n • és • órakor: De fla
I3I<>k vollunk (SZovJet). 

t-I'·in • és I órakor: C'
pa II. (amertkal). 
ll-ll-én 4 órakor: Hobln 
Hood nYila (novJ",I), 6 éli I 
órakor: CApa II. (amerikai). 

GDZON ISTVAN" 
/ll0V~I..OD€S I KÖZPONT 

Ju ll ua H'~n 10 órakor: Jlit-
5Zóm .. hely. Madzap~Ovt!'s. 

t_én \I órakor: magány<:>sok 
klubja. 

l-in I~ Órakor: ."orn\~ -
OJ Tllkdr Klub. 

t-f n IS órakor: magányoaok 
klubJ::r.. 

ll-in 16 órakor : vendéiV:'
r4~. Vendél : a kOtolÓI él! a 
k"'''ell m.IIAnYOlOk klubja. 

AI.TAI.ANOS MOVELODf:SI 
KöZPONT 

A~ Intézm(my JúniUl 2(J.-itÓI. 
ép"ke~~s miau. 7.IIrva. 

,JOKINOVITS MIKI.DS 
OTTöKOIIAZ 

Jllnlus H-tó l J.lIl" l U·I/I. 
nllfXInta 10 ór"tÓI: VAr a Jd
l~kv'r clmmel alkotÓnap. 
Jáléknap. aponnap. 

VASUTASOK 
SZAKSZEKY EZt:TE 

MO V I!:I.OO€SI H AZA 
"unius H-'n , t"7-~ n. H-á n : 

\'a~utllS tfJtls"l!Il tallilkow. 

SZAK8ZERVEZETEK 
SZAKMAKöZl 
B t ZOT'TSAGA 

Julius '-'n és U·'" n óra-
kor: nOS7.tlll~11l !!\m50rQr.at. 
nyuadijasoknal<. 

I.Hnden hétfon éli kedde:. 
14-11 órál.: sÚm{tól~PH 
programozh. ~aJát elképzelés 
szerint. 

VAROSI KöN\'YTAa 
Nyitva: munkanapokon '-It 

óráig. 

1"IIOK.\1A "ANOS M ÚZEUM 
Hpla.. a kl.!lkun mnöv'n)!O. 

Ulel\"f! Thorma Képcsarnok -
állandó kiállfIAsok. Mf!Kteklnt
hctök; napanta 10-18 órAII. 
A muzcum hélfőn zárva. 

n\'(j.lTF_'IP'· VEK lIAZ" 
(BOkánYi oezső u.) 

VáCi GyOrl)", a könyvköt6-
mester. Csorba TlbQr festmé
nyei. MunkAsmolllalml eml~
kek dmtl 'lIandÓ klAUitáaok. 
Meliteklnthf!t6k: 111--11 órJiI I . 
II{-tfő s~lInnap. 

(714) I<. Ö/( e 7 
SZÚNYOGIRTAS. Június 30-án. július 1-4-én, 

28-án és augusztus J l -én (!"Ossz idő esetén a kö
vetkező napon) a városban D Dongéri csatorna, a 
SZIklai S. tér, a Semmelweis tér és a sportpálya 
környéken SZúnyogirtást végez a Budapesti Terra
techno Vállain t. A szer csak a méhekre veszélyes. 
A szórást követően, 15-20 percig, [ehér köd üll 
meg a területet. 

Vendég dinnyések. Az állami gazdaság Far
mer leányvállalata meghívására két hevesi díny
nyés család költözött nemrég a halaSi határba. 
Huszonhárom hektáron mintegy 170 ezer fekete és 
cslkos dinnye már Itt nevelt palántáját ültették 
el. A gépi megmunkálásért és szállításért a bevé
tel 60 százaléka a gazdaságé, 40 százalék, marad a 
termelőknek. 

- AZ e lsó baleset Csupán egy hetet kellett vár
ni II felüljáró átadása után az első baleset!"e. Ké t 
személyautó ütközött egymásnak, elsőbbségadás 
elmulasztása miatt. Figyelem! Jelzőlámpák hiá
nyában a Batthyány utcai keresztez6des rendkíVÜ l 
balesetveszélyes. 

@falaőiJ~ 
A Oél-B'(:5-Kllkun Megyel Vfzmu V'llall t , 

a KI.k",nhalul Allami Gazdalág, 
a Kllikunh.lasl Baromflfeldol,ozó Válltllat, 

a KISkunhalasi vOrOe Október 
él Vörös Szikra Tsz lallJa 

Szerkeszti a lIerkl!SzlőblzolU'g 
A nerkesztóblzottdl vetet6Je: FOldl I.ajol 

Felelős szerkesztő: Kutasi Ferene 
A szerkesztőség dme: 

'4!l11 Kllkunhalas. K(lztlllrsasáa u. 11. - Tf!leron: 22-IH 
KiadJa: a Kiskunhalasi Baromflfeldolao1Ó V'lIalat 

FelelOs kiadÓ; FOfg'o:. Pét~ r Igazgató 
11 one Pet6fl Nyomda Kls"unmaJ~a 

Felel~ vnetO: Vlko r J 'nOI 
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