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f:LÉNK VITA A TANÁCSü LÉSEN 

Bankház a Lenin téren 
Kiskunhalas általános 

rendezési tervét vitatták 
meg a jUlius 8-1 tanácsülé
sen. Szabó Ki roly tanácl
elnök terjesztette elő az 
elképzeléseket tartalmazó 
dokumentumot, amely ha 
megvalósul, nagyban átfor
málja a város arculatát. 
Ezt követően Szabados J i
oos műszaki osztályvezető 
inditványozta eiY az el6b~ 
biek végrehajtására vonat
kozó tanácsrendelet elfoga~ 
dását. A két napirendi té
máról a tanácstagok más
fél órán keresztül vltalkoz
tak, o lykor Indulataikat 
sem fékezve . Összesen har
minchárom (fl hOZ1.1tszólás 
hangzott el. 

Legtöbben II központi tér 
beépítésével foglalkoztak. 
Rácz Fodor MIhily _ so
kadmagával - hevesen el
lenezte azt a koncepciót, 
miszerint a Halasi áruház
zal szemben, a Bokányl 
Dezs6 utC!! sarkán épüljön 
fel az új bankszékhéz. Ja
vasolla, hogy a korábbl 
szándék szerint a pártbI
zottság mellett legyen a 
helye. Nagy Apcs, a vATI 
tervewje arról beszélt, hogy 
ez a tér körbe van zárva, 
tehát ide esztéti kai meg
fontolásokból feltétlenül 
fontos volna egy Impozáns 
épü tet. Közhasznú beépítés 
szükségeltetik - hangsú
lyozta -, vagyis: a föld 
szinten egy intézményt 
(például : bankotl, vagy üz
leteket létesitenének, az 

emeleten pedig lakásokat. 
Szabados János hozzátette: 
a nemzeti bank minden
képp épltkezik valahol Ha
lason, ha nem itt, előfor
dulhat, hogy az emlitett 
terület-pénzhlány miatt -
évekre, évtizedekre üresen 
marad. 

lI aJdók Zsóka felvetette, 
hogy a múzeum értékes 
tárgyai raktárban porosod
nak, kivánatos lenne a 
kerti - Igaz, rozoga álla~ 
potban l évő - kis sarok
házban egy bemutatÓt.er
met kialakítanI. A tanács
elnök válasza: a felújítás 
drágább lenne, mint egy új 
épület felhúzása. Nagy Ag
nes s7.erint semmi akadá
lya, hogy a múzeum bővü l 
JOn, akár a bankház alatt 
ls berendezhetnének egy 
klsgalérlllt. 

A Jdeniévő:<. közQI né
hányan kifogásolták, hogy 
a Fészek áruház a TÜZep 
helyére kerüljön, az egyéb
ként is szűk és zsúfolt 
Szász Károiy utcában ezt 
semmi sem Indokolja. Má
sik neuralgikus része a 
rendezési tervnek: a Végh 
kuria és a Marx tér l. 
alatti műemlék jellegű 
éplÚet területének össze
kapcsolása. T61h Istvánné 
ors7.ággyűlés i képviselő az 
első alternatív megoldással 
érteIt egyet, amit a tanács
ülés el ls fogadott. Tehát : 

a két Ingatlan között gya
logos közlekedés lesz, a 
meglévő magánterület pe
dig lakóházzal beépithető. 

A felüljáró a véros ke~ 
let-nyugati közlekedésében 
jelentös Vélt01.áSt hozott, 
ami s~ükségessé teszi a 
belsO és az étmenO forga
lom átszervezését. Azt 
ajánlják, hogy a felUljéró 
felé a jármOvek a Tinódi 
utcából az Achim-Berzse
nyi utcában, az onnan le
jöv6k Kecel felé a Bat
thyény-Szánt6 Kovács Já
nos utcában csak egyirány
ban haladhassa.nak. Egy 
másik elképzelés éneImé
ben a helyi Járatú autóbu
szok központi megállóhelye 
marad a piac mellett, 8 
helyközi-távolsági járato
két pedig a vasútállomás 
töszomszédságába teszik át. 

Szóba kerüh még a ta
nácskozáson a szeszfőzde 
helyzete. SemmJ cs~tre sem 
újitják fe l, Inkább a klte
lepítésével foglalkoznak, 
mivel bűze szennyezi a la
k6környezetet. 

A testület hat ellensza
vazatlal eUogadta az 61ta~ 
János rendezési terv szabt~ 
Iyozásl előír"ésalról szóló 
tanácsrendeletet, de abból 
azt az előterjesztést, hogy 
a sóstói strand bejáratával 
szemben, a szanki út be
köt6jénél benzinkút legyen, 
leszavazt3, a terület zsú
folts6ga miatt. 

II , R. - T. L.. 

NYÁR KÖZEPÉN 
Amikor ezeket a sorokat kopogom 

az Irógépen, július 18-a van, dög
meleg, negyven fok az ötödik eme
leten. Eltompult aggyal hogyan ls 
lehetne más témám? .. 

A forró napokban gyakran úgy 
érezzük, lobog körülöttünk minden, 
pedig csak a nap süt kissé erőseb
ben, mint máskor, hasonlóan más 
nyarak kánikulai id6szakához - te
hát semmi rendellenesség. Aztán 
meg ezzel nem is úgy vagyunk, 
mint a télIeI: a napsütést, bár néha 
panas7Jwdunk, jobban szeretjük. 
Nyáron szebb a világ, inkább illik 
önmagához ; kifejezi, megvalósltja 
magát, mondhatnánk divatos féhu 
dományossággal. 

Az öröm és a türelem évszaka is 
a nyár, sok egyéb mellett. Az örömé: 
hogy szabadságra megyünk, s a 
tü relemé: hogy mások is szabadság
ra mennek. A forró nap tehát fi
gyelmeztet, s, ha Igaz, dicséretes 
emberi erényeket bontakoztat kl 
bennünk, úgymint: 3Z egymás iránt 
tanúsított nagyobb megértést, sze
retetet, a türelmet és a jóságot. S6t 
a leledékenységet is oIY'wr. 

Ez utóbbira példa: megindltó ké
peket láthatunk, beszámolókat ol~ 
vashatl.onk a lapol. ban ilyenkor ar· 
ról, hogy milyen melegük van a 
pékeknek, a kohászoknak, az ara
tóknak stb. Valóban nagyon mele
gük van, s helytállásuk elismerést, 
méltánylást érdemel. Am néha 
megfeledkezni látszunk a dolgok 
Orökké érvényes dlal~ktikájáról: 
egyszer a pék, a kohász, a kombáj
nos stb. Is szabadságra megy, s ak~ 
kor 6 türelmetlenkedhetnc. hogv D 
vonat ját vezetö vasutas, az előtte 
haladó autós, az üzletben a kiszol
gáló, a vendéglőben a csapzott pin
cér nem eléggé fürse, a hőségtől 

szenvedve ólmosan mozog. De nem 
türelmetlenkedik, mert li igazán 
tudja, ml az, melegben dolgozni ; 
Izzad és vár 8 sorára. A körforgás
oon lehát mindenkinek megvan a 
maga melege, .5 az II legfontosabb, 
hogy az akaraterő, amcIJyel Indula
talnkat szabályoz.zuk, ilyenkor is jól 
mOködjék. 

Ennek a nyárnak a mérlegét is 
csak később készítjük el. Most vi
szont még az ft r6, hogy igyekez
zünk minél tökéletesebben megol
dani az Idegeket, emberi tartásun
kat próbáló lO7.eS napok megsok
S2:0roz6dou (eiadatait. A munkahe
lyeken lévőknek - hivatalokban, 
üzletekben, közintézményeknél 
ezekben a hetekben kétszer annyit 
kell teljesItenlök, mint az év egyéb 
Időszakaiban. Persze, hogy van 
olya n ls, aki ha kettő munkáját 
végzi el, akkor szolgálta meg az 
egy fizetését, de hál nem ez az ál
talános, jól tudjuk. Sokkal inkább 
az, hogy akik egyébként is lelklis
meretesen teszik a dolgukat, meg
csinálják a távollevő társalkét is, 
tisztességes és anyagiakkal csak ri t
kán jutalmazott kettös erőfeszitéssel. 

EI6tlünk még a nyár fele. 
Hoz még nopsütést is, borút ilo, 

valószinűleg. Nem meteorológiai. 
hanem tapasztalati elOrelátással 
mondhatjuk ezt, hls1.en mindig igy 
volt, és semmi okunk feltéte lezni, 
hogy ezul'n nem igy lesz. Megtér
nek a turlst'k, a nyaral6:<', a tábo
rokból a gyerekek, veszít erejéböl a 
nap, és az élet vlsS1.atér a rendes 
kerékvágásba, amelyböl különben 
sem lépett kl. 

Annyira nem, hogy már most bi
zonyosan tudhatÓ: megjön az ősz, 
sót II tél ls ... 

Kutasi Ferenc 

Házépités 1987-ben 
A hétvégeken a kiskun

halasi Kertvárosban a 
házépít6k sokasága serény
kedik szQ letendő családi 
háza körül. 

- Hogyan logtak hozzá? 
- kérdezem Beoke Li!!z16 
gépmestert, az egyik fél
kész épűlet tulajdonosát. 

frásos Igénylésünk 
alapján a tanács kijelölte 
a telket, majd megvásár
lásához az OTP-tOl száz
ezer forint kölcsönt vet
tünk rel. A fennmaradó 
összeget készpénzben kellett 
kifi1.etni . Az épitke1.éshez 
ls OTR-hltelt kértünk. 
Amikor megkötöttük a 
szerzOdést, az OTP elkezd
te a pénz csepegtetését. 

- Mit jelent a csepeg
tctts? 

Minden 
mósbonnan 
Azt, hogy a hitelt 

négy részletben adják. Tb 
százalékot visszatartanak a 
lakhatási engedély meg
szerzéséig, majd 30 szj,za
lékot toly6sltanak elOleg
ként, a szociálpolitikai tá
mogatással együtt. A kö
vetkező 30 százalékot 
anyagszámiára fizetik kl, 

az utolsó 30~at pedig a ké
szültségl fok alapján. 

- Az építőanyagokat ho
gyan szerezték be? 

- Ez volt csak a kálvá
ria! Mindent más és mas 
forrásból lehet összeszedni; 
keresztül-kasul bejártuk 3Z 
egész országot. A legnehe
?.ebb a nyílászárók felku~ 
tat41sa: ezeket a gyártó cig
t61, vagy a TOZtp-t61 le
het megvennl, ha véletle
nül éppen kaphatók. Sok
sok türelem, szerencse és 
csúszópénz kell hozzá. 

- VarYIs: mibe kerül 
majd a családi fészek? 

Mintegy száz négyzet
méteres lakásunknak kb. 
1,2 milliÓ forint lesz az 
épltésl költsége. Ennek 
mindössze egyharmadát te
szi ki az OTP-kölcsön, a 
szociálpolitikai juttatással. 
A többit me~takarított 
pénzünkböl. szülői támoga
tásból, a rokonokt61. isme
rösöktől felvett kölcSönök
ból fedezzük. 

Mivel 8e!!ít 
a tanács? 

SzabadD!! János, a városi 
tanács műszaki osztályának 
vezetője: 

- A kert városi áruhitz
za l szemben 140 telket je
löltünk ki, ebböl 11 0 csa
ládi házas, 30 sorházas. 
Ugyanitt helyet hagytunk 
kis boltoknak, árudáknak, 
szolgáltatást végzO kisipa
rosoknak. További portá
kat értékesítünk a Radnó
ti Miklós utca keleti olda
ián. az úgynevezett "Beka
völgyben". Ez a terület 
30-32 lakás épftésére ele
gendó. 

- Az é rinte ttek swvi
tették, hogy a tanács na
gyon olcsón saJátítoUa kl 
és a kIsajátítás i á r több
szöröséért árulta a te lke
ke t. MI ennek az oka? 

- A tanács a telkeket 
közművesltetle, amely 
500--550 forintot tesz kl 
négyzetméterenként. Ez a 
viz, a v lllany és a gáz be
;;·cze1ésének. Illetve a 
.szennyvízcsatorna kléplté
sének /I költsége. 

- Azt ls paDu1.oIJák, 
hogy az építés engedélye
zése hoss-:r.adalmas. 

- A múltról én nem tu
dok nyHatkoznl, de 1987-
ben egyetlen esetben sem 
kellett két hétnél tovább 
várni a jóváhagyásra. An
nak ellenére, hogy az új 

rendelet szerint számtalan 
olyan helyszini ellenőrző 
vizsgálatot keH eivégez
nünk, amit eddig nem kel- ~~ 
lett. 

- Az tpítkeznl szándé
koz6k agg6dnak egy m ásik 
rendelet miaU , mel)' a há
zilagos kivItelezésnél köte
l ezővé teszi a műszaki ve
zetö részvtlelél. 

- Az aggodalom jogos, 
mert a műszaki ellenórnek 
olyan sok adminisztrációs 
teendője van. hogy nem 
lesz, aki erre vállalkozik, 
még II bekerülési költség 
2-3 s7.á7.alékáért sem. o Készül Benke IÁsdó gépmcster családi háza a 

Kerlvárosban. 

NPlli nyereséges 
üzletág 

Juhász Sándor, a kiskun
halasi OTP-kirendeltség 
vezetője elmondta, hogy az 
OTP a kölcsönlgénylésl 
nyomtatvány beadásától 
számított nyolc munkana
pon belül dönt a kérelem~ 
ro" 

- önök szerint mennyi 
ma a várhato épitésl költ
Ifg? 

- Nyolc- és harminc
ezer forint közölt van 
négyzetmétere. A családi 

házak átlagosnn I Q-12 ezer 
forintból jönnek kl . 

- Mennyi kölcsönt tud 
adni az OTP? 

- E7. a beköltöz6k szá
mát61 függ; 260 ezertOl 440 
ezer lorintig te r jedhet. 

_ ts milyen relté te lek
kel adják ezt? 

- Kedvezményesen, 30-
35 évre, 3 százalékos ka
mattal. 

_ Néhányan stre lme-:r.
ték, hogya pénzt részle
tekben ada,olják. l'IlIért? 

Ez a kölcsön célhllel: 
csak a szerződésben meg-

határozott célra használha
tó fel. Ezért ellen6riznünk 
kell, hogy tényleg arra 
hasznlilták-e fel, amire 
kérték. 

- !\ti az OTP haszna a 
köh:sönügyleloo l? 

- SemmI. Három szá
zalékot teszünk rá, holott 
a mi kamatterhünk ennél 
lényegesen magasabb. Ezért 

a7. állam megtérít nekünk 
még 4 százalékot. Világos 
hát, hogy ez az üzletünk 
nem nyereséges. 

Uvay KálmaD. 
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A város hatá rába n 
is javá ban hul 

a gabona 
betaka r ítása . 

Hogyan ha ladna k, 
milyen gondok 

nehezítik -
a rekkenő hóség 

mellett -
a gépet és embert 

próbára tevő 

nyá ri 
cs úcsmun kát ? 
Er re kerestük 

a vá laszt 
négy nagyüzemben. 

~ -.. A' .. t h 

Alkatresz- es minősitesi gondok 

nehezitik a gabonabetakaritást 
A Kiskunhalasi Állami 

Ga7.daság Farmer Leány· 
vállalatánál Ká lmán Is tván 
föág[l:!:atvezelő arról szá· 
molt be, hogy a korábbi 
évek gyakorlata alapján az 
aratást közösen végzik a 
Gyöngyös mellett! tarnn· 
mérőlekkel az ő 3 kombáj· 
nukkal és a saját jaikkal. 
Elsőként a tavaszi árpa ke· 
rült magtárba, amit a .kl· 
selejtezett szőlő helyére 
vett'U .. k ('I. harminc hek· 
tá ron. Az áUagtermés há· 
rom és fél tonna, ami cl· 
fogadható. 

Befejezés előtt állnak 527 
hektáron a búza vágásával. 
Az eddigi hozam öt tonna 
alatti, de most jön a jobb 
terület, Igy talán meglesz 
a tervezett öl és fél tonnás 
hektóronkéntl átlag. A jö-
vő héten a 140 hektárnyi 
rozs következik és ,azl.al 
vége, mehetnek a Matrába, 
a kölcsönmunkát visszaad· 
ni. A rozsból nem remél· 
nek a vezetők többet 3 
tonnánál. 

Gondok ls akadnak bő· 
ven. A Clas Dominátorok· 
nál akadozik az alkatrész· 
utánpótlás: sok Idegeske· 
dés, szaladgálás kell a ja
vltásokhoz. Az utóbbi tíz 
nap fülledt melege miatt 
megsült a gabona nagy ré
sze; becslések szerint ez 

6-8 mázsás terméscsökke
nésl Idézett elő. 

ZÖKKENŐMENTES 
MUNKA 

A Vörös Október Ter
melöszövetkezetben, amo
lyan bevezetésként, július 
elején 100 he'ttárr6t learat
ták az őszi árpát, közepes, 
4,3 tonnás eredménnyel. 
Hatszáz hektárról hamaro
san elfogy a búza, pár nap 
van csak hátra. Várható.,n 
az előre eltervezett 4 ton
nás hektáronkénti mennyi. 
seget viszik a tárolók ba. 

Két Clas Dominátor és 
két E-516-os dolgozik , 
nyújtott mOszakbun, napi 
2500 tonna szemes termény t 
"lermelve". A táblák szélén 
három IFA és ugyanennyi 
truktor áll készenlétben. 
Géphiba eddig nem igen 
fordult elö, zökkenőmentes 
a munka, II gépeken ül6k 
védöltaJlal pr6bálják eny· 
hiten! u port és ameleget. 
A gubona viztarlalma ala
csony, de amalomiparhoz 
való s7.állitás előtt tisztíta· 
ni kell. Mindent összevet· 
ve, CSizmad ia László ága
zatvezető szerint j6 köze
pes uz idei gabona minő
sége. 

AHOL BAJOK JS V ANNAK 

A Vörös Szikra Termelő
szövetkezetben Gömöri Is i· 
ván fŐ3ga7..8tvezető bosszú· 
san mondta, hogy évek óta 
nem voll ennyi probléma 
a betakarítássnl. Július 15-
én kezdték, összesen két· 
száz hektáron, a búzával. 
A homokos, gyenge tala· 
jokr61 került be először a 
mag' ott a h07..8m ,..lnUA 
maradt a három tonnának 
A jobb területeken az 
aralás július 23-a körül 
fejeződik be. Ezzel együtt 
nem va!ószlnú, hogy há
rom és fél tonna feletti 
átlagot el tudnak érni. 

A két kombájnnalls ren· 
geteg bajuk volt már, a 
rossz alkatrész-utánpóUás
ról nem is szólva. A nagy 
hőségben "beszorult" a nö
vény, s mivel nincs lég· 
mozgás, valósággal sül a 
szem. Ez bizony nem hi
ányzott, kesereg Göm öl'j 
István. 

Sult7.: Adám elnök meg 
füstölögve teszi hozzá.: a 
malomipar leminősftelle a 
gabonát, csak takarmány
búzaként hajlandó átvennI. 
Ez olyan érvágás lenne, 
amibe nem nyugodhatnak 
bele. 

SZI GOR Ú SZARV ÁNYELŐ1RÁSOK 

A Bács-Kiskun Megyei 
Gabonaforgolmi és Malom
ipari Vállalat halasi üze
mében Barabás Nándor 
üzemvezető e lmon:ita, hogy 
őket az átvétel nél szigorú 
szabványel6írások kötik, 
csak a laboratóriumuk mi
nŐ3ílé:e al~lDján lud,iak át
venni a termést. Bár a 
szokásosnál mindenütt 
gyengébb a búza, a Vörös 
Szikra szállitmányát a 
megsült és kis szemek mi
att csak takarmánynak 
tudják fe lhasználni. Ami 

az étkezési minőségért ki
rizetendő 360 Iorintos mA
zsánkénti árral 331 forin· 
tot jelent. Az ügynek, vár
hatóun, magasabb szinten 
még lesz folytatása. 

Egyébként lassan csorog 
be a telepre az idei gabo· 
na. Eddig még - július 
15-ig _ alig száz vogonnyi 
érkezett, jól lehet tároló
kapacitásuk ezer vagont ls 
elbír. Viszont megnyugtat· 
tak: Ismét lesz elegendő 
kenyérnek való. 

Horvá th Róbert 

FOKOZNI KELL A PIACKUTATÁS HATÉKONYSÁGÁT l 

Hla1. J {) LlVS 24. 

-Uj 
szőlő termesztő 

szakcsoportok 
Az egyik korábbi számunkbnn tett igéret ünk

nek megfel e lően tájékoztatást adunk a Kiskun
halasi A lla mi Gazdaságba n szerveződő szőlőter
mesztő sza kcsoportokról, valamint az egyéb 
egyéni vá ll a lkozás i lehetőségekről. 

A gazdaság 19a6-ban 
nagyarányú sz616rekonst
rukciót határozott el. Az 
Idős, fagykárt szenvedett 
ültetvények selejtezésével 
párhUl.amosan 700 hektárt 
telepítenek be 1990-lg. Ezt 
a hatalmas feladatot a vá· 
rosban már széles körben 
Ismert vállalkozói, illetve 
szakc.soportl formában k l· 
vánják megoldani. 

o O O 

A vallalkozói sl.erzÖ<lé· 
sek, az eddigi tapasztala· 
tok a lapján, mindkét fél 
megelégedését váltották k i. 
Mintegy 550 család múvel 
Ily módon szőlőt. Akonst· 
rukci6 népszerúsegét a vi· 
szonylag kis kockázattal, 
befektetéssel megszerezhe
tő Jövedelemnek köszön· 
heti. 

A vállalkozók - vagy 
ahogy korábban nevezték 
öket: a részesmúvel6k -
széles táborából nagy 
számban kerülnek ki a 
sz61őhöz értő, a szölőter* 
mesztést ked velő és szak · 
csoportba tömöri1l6 embe
rek. A 4 sz616termeszt6 
szakcsoport 75 hektáron 
gazdálkodik, 230 taggal. A 
gazdaság vezetői támogat· 
ják e szervezetek megala
kulását: 19S5 tavaszán Kun
fehért6n, Kiskunhalason és 
Taj6n újabb területeket 
készittetnek elő erre a cél· 
ra. A kunfehértói tábla kb. 
S, a kiskunhalasi kb. 6, a 
tajói kb. 18 kilométerre 
van a város központjából . 

O O O 

Az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően az alábbi fel
tételekkel hirdetik meg az 
új telepitéseket: 

- A gazdaság térftés· 
mentesen vállalja a terve
zést, az engedélyeztetést és 
a szakmai irá nyltást. Szol· 
gáltatásként elvégzi a nagy
ü~mlleg j61 szervezhető, 
gépesíthető mu nkákat, úgy
mint a talajm Gvelést, a 
támrendszer kiépítését, a 
növény védelmet, a táp
anyagutánp6tlást s tb. 

- A tagra hárulna k a 
kézi teend6k (például az 
ültetés, a fakarózás, a so
rok gyomtalanftása , a met· 
szés, a hajtásválogatás 
stb.). Tehát az ültetvény 
múvelése nem igényel na
gyobb gépi beruházást. 
-' Földbérlet! díj: a ter· 

mő korú (5 évestől) ültet· 
vény termésének 10 száza· 
léka. 

- A termést mindenki 
a Kiskunhalasi Állam i 
Gazdaságnak köteles elad· 
ni, a környéken Idalakult 
napi áron. 

_ A telepltés anyagi fe
del.eté t, a gazdaság á ltal 
kért állami támogatás, a 
tag által felve tt OTP-hitel, 
az elvégzett kézi munka 
pénzbeni értéke és esetleg 
minimális készpénz befize· 
tés adja. 

- 0.3 hektáros pa rcellá k 
te lepltését javasoljak. Az 
új személyi jövedelemadó 
rendszer várhat6an két 
parcella vállulása esetén 
sem érinti hátrányosan a 
tagot. 

O O O 

A telepftés részletes 
pénzügyi feltételeit későbbi 
Időpontban közlik. Addig 
a gazdaság központjában 
vár ják és togadJák a je
lentkez6ket. 

Bali Mérton 

Félévi exportrnérleg a baromfifeldolgozóban 
A Kiskunhalasi Baromri· 

feldolgozó Vállalat terme
lési értéke évi 1,5 milliárd 
forint. Az el61rányzott dol
lár érbevétel: II millió. 
Termékeinek 70-75 száza· 
léka kertl! külföldi fo
gyasztók asztalára. A vál
lalat exporttervének idő
a rányos teljesítéséről, az 
értékesítéssel jár6 nehézsé· 
gekrol kérdeztük Hoda 
End re termelési f6mérn6-
köt. 

- Első félévi céljainkat 
elértük: rubel elszámolású 
exportunk 2621, a nem ru
beles 4618 tonna különféle 
baromfihús volt, Tehát 4,85 
ml1ll6 dollárt és 2,55 millió 
rubelt könyvelhettonk el. 
Meg kell jegyeznem, hogy 
a második félévben mindig 
magasabb árbevételre S7.á-

mítunk, mivel néhány s~
zonális termékünk - a liba 
és a pe::senyekacsa - fel· 
dolgozásAra csak az év má
sodik felében kerülhet sor. 

- Mit küldenek kl a7.: 
év fo lyamán és hova? 

_ A szocialista országok 
közül elsősorban a S7.oV
jetunl6ba exportálunk: leg· 
Inkább csirkét, kisebb 
mennyiségben pecsenyeka
csát, libát és tyúkol. Nyu
gaton az év elején főként 
Argentfna, Kuvait, Egyip
lom, Svájc és Ausztria mu
tatott nagyobb érdeklődést 
az egész csirke iránt. Csir
keréSl.eket (combo'tat, mel· 
leket) nagyobbrészt a Kö
zös Piac ors7.ágaiban vásá· 
roltak. A pecsenyekacsa és 
-liba darabolt részel Auszt
riában, az NSZK-ban és 

Belgiumban keresettek. A 
máj döntő többsége Fran· 
ciaországba került. 

- Oj te rmékekkel is Je
lentkeodek ? 

Igen. Távol-Keleten 
jól értékesíthető a többféle 
módon feldolgozott - ná· 
lunk alig ismert - csirke
és kacsaláb, n liba- és ka
csanyelv, illetve a libabél. 
Ezeknek az el6állltása 
rendkivül munkaigényes. 
Szerződéses formában a 
tompai Szabadság Tsz is 
beseglt - elsősorban kézi
munkával. Pillanatnyilag 
jónak látszik a lIbamell és 
-comb piaca ls. Oj a MU· 
LÁRD kacsa (májkacsa) 
kivltelünk: a máját, amel· 
lét és a combját Belgium
ba visszük. 

- Milyen megállapodá-

lok nerint szállítanak kUl
földre? 

_ A Szovjetunióba ál· 
lamközl szerződés alapján . 
A tőkés arszllgokban f61eg 
magánkereskedőkkel állunk 
kapcsolatban, akik több
nyire viszonteladási és új· 
rafeldolgozási céllal veszik 
meg az árul. Egy idő óta 
a HUNGAV IS Kereskedel
mi Vállalat köti meg az 
üzleteinket, mivel nem va
gyunk önálló külkereske· 
delmi joggal felruházva. 

- lUás akadáJyo'lÓ té· 
nyezők? 

- Megnehezíti u helyze
tünket, hogy a Közös Piac 
a termékei nkkel szemben 
- Id6nként - korlátozó 
Intézkedéseket hoz. Az 
árak folyamatosan esnek, 
ez akadályozza a hasz-

szabb távú tervezést. PéJ· 
déul: a korábbi évek slá· 
gertermékének, a csont és 
bőr nélküli csirkemelInek 
az ára a tavalyihoz ké· 
pest egyharmadával esők· 

kent az NSZK-ban. Prob· 
lémát jelent még a szúk 
hutőkapadt8s. Jelenleg 
három helyen - az or
szág különböző pontjain -
vagyunk kénytelenek táro
lókat bérelni, ami jelentös 
többletköltség. AZ els6 fél· 
év értékesítési nehézségei 
ellenére a szerződött álla· 
tokai elhoztuk a mez6gaz· 
dasági üzemekb6l, Igy part· 
nereink nem kerültek vál
ságos helyzetbe. 

Ji'ivöbenl elkép7.:elé· 
selk? 

- A világpiacon, ha meg 
akarjuk tartani pozicIónkat 

- márpedig ezt szeretnénk 
-, fokozni kell a pljlCku. 
tatás hatékonyságát. Első· 
sorban a Közel-Keleten 
látszik ez célravezet6nek. 
Törekednűnk kell a rnin6-
ség további javítására és 
fejleszteni szükséges a cso
magolástechnikát. Rövide
sen elkészül az exportmá j 
Uzem, aminek e redménye
képp közvetlenül Halasr61 
índíthatjuk a szállítmányo
kat. A rekonst rukciós ter
vekben szereplő új hútőház 
átadása után folyamato
sabbá, r ugalmasabbá te· 
het jük a termékklbocsáj
tást, ami a mai piaci vi
szonyok mellett elengedhe
tetlen. 

JtOdC8 Pál 
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Népművelőként főszerepben 
Kenyér egy kertvárosi 

kiskemencéből 
Kiskunhalason születell 

1924-ben. Itt végezte Isko-
láit. Útja a SZ1tády Áron 
Gimnáziumból a fővárosba, 
Rózsahegyi Kálmén szinl 
iskolá jába vezetett. Az el86 
év után Békéscsabára szer
ződött. Balogh László tár
sulatához. Agárdi G'bor 
ra l. Kazlm lr K' ro llyal Ját
szott együtt, s közben, fél
évenként, vizsgát lett a 
Szin művészeti Kamarában. 

Jarták az országot, zenés 
vígJátéko!tbnn, operettek
ben léptek lel. A háború 
alatt a veszprémi Tábori 
Szinházhoz tartozott. Az
tán Debrecenbe kerü lt. Itt 
barátja, kollégája lehetett 
a legendás hira: SOÓS Imré
nek, továbbá Baz.itldes Zol
tánnak , Zenthe Ferenc
nek, l\l ensáros Lás'dónak, 
Kautzky J ózsefnek, Spá
nylk 2vinak. Négy, sike
rekben gazdag év után B 

SzegedI Nemzeti Sz;nház
hoz szerződött, majd újabb 
két év múlva örökre meg
váll a sz;nháztól. 

_ Miért S7.akltoU hirte
len e sok sikert hozó és 
valószInűleg még tartogató 
pályával? _ kérdezem a 
Felszabadulás úti panelház 
első emeletén Nan S'n
dort, aki ma már nyugdf
Jas, s akinek a szakkép
zettsége: színész. 

_ Egy alkalommal együtt 
utaztam Budapestre Relle 
Ghával, aki akkor Halas 
tanácselnöke volt. Hivott, 
hogy volna s7.ámomra 
munka a közművelödésben 
- emlékezik vissza. 

~s azonnal igent 
mondotl" 

Nem sokat gondolkod
tam az ajánlaton. Iuhon 
volt beteg édesanyám, akit 
már Szeged ről is gyakorta 
meglátogattam. Szüksége 
volt rám ... 

- Nem bánta meg, hogy 
így döntöll? 

De nem ám! Hisz' 
1958. október l -t61 a Gó
zon István Művelődési 
Húz művészeti előad6ja le
hettem. Az igazgató, Ré
mán J ános ismert és rám 
bizta; elképzeléseim sze
rint azt teszek, amit aka
rok. 

Nos, volt lehetőség bő
ven, Nagy Sándor SZÍnját
szó csopor tot, citerazene
kart alapftoll" a rádióban 
is szerepeltek, országos 
hlrnévre teltek szert. Meg
szervezte a nyári szabad
téri fi!mvetítést. a tanyai 
Ismeretterjesztő előadáso
kat. Becsülték az egész 
megyében ; bizonyit ja ezt, 
hog)' többs:.:ör vehelett át 

Ki váló munkáért kitOnte
tést. Szfndarabokat rende
zelt és játszott ls bennük. 

- MegemUtene néhány 
kedves szerepet? 

A Bánk bfln II. 
Endréje, a Ludas Matyi 
Döbrögije, az Egerek és 
emberek Lennije, a GOI 
Baba Ali basája. Rendez
tem a Medikust, a Testvé
ri szivet, a Fel nőnek a 
gyerekek-et, a Tamás 
bátyja kunyhóját, a Palkó 
és szamará-t, ez ulóbbl 
nagyon szép mesejáték 
volt. Amikor a Luda') Ma
I)'it jÚllIzo!luk, én még a 
libákat ls beidomftottam. 
Egy darabot nyolcszor-tlz
szer adlunk elő, szinte 
mindegyik nagy siker volt. 
Mindig telt ház előtt lép
!ünk (el. 

Annak idején 
vonzolla a szlnés7.i 
Iyára? 

ml 
pé-

Csalfldunk minden 
tagja tehetséges volt vala
mely művészeti ágban. 
tdesanyúm S7.lnésznő sze
retett volna lenni, a test
véreim a 7.enéért raJong
tak, én a színházhoz kö
tődtem. Nem tudnflm meg
mondani; miért, .. 

- Hogyan tekint vissza 
az elmúlt 30 évre? 

Örülök, hogy haza 
kerültem. AmIt szerettem 
volna, elértem. lU ismer
kedtem meg a feleségem
mel, szép II családi éle
tem. A kislányom hama
rosan fé rjhez megy. Az 
emberek, úgv é r:.:em. sze
re tnek. Ennéllöbb nem 
keH, csak egészség legyen, 

Ilajdók Zsóka 

A Park áruház melletti autóparkolóban 
láttam először, de a város minden pontján 
megforduL Arukészletéböl az alkalmi árusi
tásokon soha semmi nem mUl·ad . Kertvárosi, 
félkész házában kel'estem fel, ahol mínden 
képzeletet felÜlmú.lÓ hőségben készíti fele
ségével együtt a finom kenyeret, Zs ik la ist
vánnak hívják. 

a megfelelő 
kikCsérletez-

nem, sütögettem, 
es nem csak szétosz-
tottam a kenyeret, persze csak a 
sikeres vekni keL Úgy érzem, a mos
tani sUtéselm már elég jók, his7.en 
mindent eladunk. 

- Milyen ötl e tbő l jött a kemen
ceépit&? 

- Pék a szakmám. Gyerekkori 
Almom valósult meg ezzel. Hozzá 
.• ell lennem: a baráti, rokoni biz
tatás is kellen az inditáshoz. No, 
és persze az CYl'P anyagi segitsége. 

- Legkeresettebb termékeI? 
- A jellegzetes ízű és sokáig tá-

rolható házikenyér és a cipó, Ezen 
kivü l csi ná lok pogácsát és újabban 
nagyon szeretik a vevők a tél kilós 

óri6skiflimet. Tatán nem árt az üz
lelnek, hogy az áraim nagyjából 
megegye7.0ek a boltiakkal. 

- Tudom, hogy az. á rus ítóhelyet 
Illetően gondjai vannak. Hol lehet 
á lta lában megtali ini? 

- Vasárnap kivételével minden 
nap 8 és 17 órakor a Park áruház 
melletti au t6parkoJ6ban vagyok, 
ahol már sokan várnak és keresnek. 

Városunkban, ahol köztudottan 
mutatkoznak olykor zavarok a ke
nyérellátásban, a Zsikla István sü
tödéjében készült kenyerek éppen a 
legjobbkor Jöttek. Amiben minden
képp egyetérthelünk: pékáruival 
b6vitetle a kissé szegényes kínála
tot. s ezzel a vásárló járt jól. 

Posdobányi László 

Belga vendégsereg a kempinghen 
Aki az elmúlt héten, 

vagy akár a napokban is, 
a strandfUrdőn ját't, meg
lepetéssel tapaszlalhatta, 
milyen sok külföldi auló 
- s hozzájuk csatlakozó 
lakókocsi található a 
kcmpingben. A kocsik nagy 
része B (Belgium) felség

Kézilabdáról-
jelet visel. Eddig is elő
fordult már a vilrosban 
- átutazóban _ néh!ny 
távoli ország autósa, de 
Igy, nagyobb számban és 
hosszabb Időre, még soha
sem. Mi ennek az oka? 
Hogyan történhetett. hogy 
a Magyarországon is alig 
Ismert kis kemping hirle-

kötetlenül, őszintén 
Az utóbbi Időben sokat 

hallatnak maiukról a ha
Jasi térti ké7.ilabdézók. 
Erről, no és általában a 
sportág helyzetéről beszél
gettü nk Vasas J6zsefrel, II 

megszá llottsne;nról híres 
edzóveL 

1\1e ly 
doJlI'o:tlk ? 

clIRt)atoknál 

- A KAC MEDOSZ fel 
nóU férli és fiú együtte
sei vel, valamint a Fazekas 
Gábor Utcai Általános Is
kola leányaival foglalko
wm. - es milyen eredmény
nyel? 

- A lányokkal a megyei 
úttörli olimpia második 
helyét szereztUk meg, a 
flúk egy pont hátránnyal 
a második helyen zárták 
a tavaszi idény t , mig a 
felnöttek veretlenül, száz
százalékosan vezetik a 
megyei tabellát. Mérkőzé
senként több mint tlz gól
lal vertük ellenfeleinkel, 
célunk a bajnoki dm. 

- I\U a fbflak s ike ré
nek titka? 

- Januárban két edző
től örököltem a csapatot, 
mely a tavalyi baJnokság
ban negyedik lett. Három 
hónap kellett, m ig a fe
jekben rendet tudtam esi
nálni. Aztán; m inden ta
vassza l olvasom az újság
ban, hogy jól sikerült az 
alapozás és fiatal tehetsé
geket épftettek be az ed
zők. Ez nálunk. sajnos 
nem volt igy. Vannak 
ugyan ügyes gyerekek -
gondolok Itt Pa rragh Gá
borra, G)'enlzse Péterre és 
Farkas Lupusua -, de ez 
önmae;ában k~ves. Szak-

mailag nem a7.t csináltam 
az alapo'>'.asnál, amit sze
rettem volna, hanem ami
hez lehetőségem volt. K is 
terem, sok gyerek a gim
názium "tornacsarnoká
ban". 

- OU a Sl)ortcsarnok 
az AMK- ban ", 

- A lányok alapoztak 
ott. Mi a télen kétszer ju
tottunk be oda, véletlenüL 

Elka landoztunk. 
még valamit a Mondjon 

fé rfiakró l. 
Kezdetben három 

sráctól kellett megszaba
dulnom , neveket nem em
lítek. Jó sportkapcsola
tainknak köszönhet6en ke
rült hozzánk a7. itt kato
náskodó Székely ZSOlt, a 
budapesti Testvériség ka
pusa. 

- lIa UoUam : JáLnlk a 
csapatban több volt NB-! 
Játékos ls. 

_ Igen. Horv.á tb Gyula, 
többszörös ifi válogatott, 
az Elektromostól jött ide, 
jelenleg katona. Sokat se
gít nekem szakmailag. O 
civilben tornalanár. Roko
lya Péter képességei, tu
dása alapján a megye leg
Jobb kapusa. Szakács J ó-
7A'Ief pedig meghatározó 
mezőnyjátékosunk. 

- További céljai? 
- Nevelni agyerekeket 

és NB-s szintre hozni a 
férfi és női csapatot. Ezt 
felté tlen ül megérdemelné 
a kézilabdát szerető halasi 
közönség. 

_ Akkor beszéljünk a 
ha lasi kézilabdáról. á lta
lában . 

- A lányoknál és fiúk
nál országos S7.intU képzés 

folyik. Sok NB-I-es egye- len ilyen népszerű Jelt? 
sületnek nincs ilyen báz!- Me~ereslük a csoport 
sa. Kiváló munkál végez- vezelőJét és t6le érdeklőd
nel;: 11 testnevelőIt, az ed-I tünk a r ról. hogyan esett a 
zők a Szűtsben" és a választásuk Magyarország
"Fazekasban". Újabban az I ra, azon belül .. Kiskun ha
AMK is bekapcSolódotl. l lasra; hányan jottek, hogy 
Úgy hallottam, öS7.lől a : vannak n:'egelégedv~ és ml 
[elsővárosi iskolában is a további programjuk. 
elkezdödll{ a ké7.iJubda i Andre Van~ewalle úr a 
oktatás. A középiskolásokA Siemens egyIk gyárnban 
ról ugyane7. elmondható, szerszámtervező és -kés7.itö 
A SziJády gimnázium lá- techn ikus. A következőket 

mondta: Belgiumban igen 
népszerű a kempingezés. 
Az ottani kempingszövet
ség Európában a legna
gyobbak közé tartozik. 
Csopol'tjuk ls az 6 szerve-
7.ésében érkezett MlIgynr
országra, Belgium fiaman
dok lakta réS7.éről, 32 la
kókocsival és 91 fövel. 

nyal szinte minden évben ; ________________________ , 
országos döntősök. A It. 
Rákóczi Ferenc s;o;akközép
iskolában is fő sportággá 
vált a kézilabda. 

- ~l él sinesenek NB-s 
csapa taink. 

- Ennek több oka van. 
Eddig nem volt méretes 
csarnok. Most a7. ÁMK
ban ez megoldódott, de 
hangsúlyozom : edzeni és 
mérkőzéseket Játszani ls 
ott kellene, A másik ok: 
az ügyes gyerekeket, mi
vel hiányzik az NB-s 
szakosztá ly, elcsábítják, 
annál is inkább, mert 
nincs Halasnak főiskolAja. 
Szakmailag pedIg nem 
tartom jónak, hogy az 
egyesületben csak heti há
rom ed7.és van. Ez nagyon 
kevés. ha nzt nézem, hogy 
az általános iskolában 3 
edzést tartok és negyedik 
a hélvégi verseny, Mini
mum heti 4-6 edzés kell, 
ha előbbre akarunk lépni. 

- Köszönöm. .€s talá l· 
kozunk az NB-s osdályo
w után, télen. 

- ReméJem, akkor csu
pa jó hirrel szolgálhatok. 

-tb -t 

Ki üldözött el kit? 
/I. MarYa r TelevfJ:1ó Su,edl Kllrutl SUl.dlója Júllu. u-f:n 

a Df:I·a lfOldl krónlk 'ban riportot I UI'rzolt KI.kunhala.
r61. a . trandtQrd6 terOle tf:n 1f:\iI kemplnlbtil. Ait a lkol6k 
~IyKlelf!n fe ll"'borOOlak azon. ho lY elY kÜIflIld l h'· 
..Ip'rnak relmond"'k a sztl".I. /I. rlPO l'iban fe lte lhe t6 
e llenlmond'"ok a rra készteItek bennilnket, ho,y ot' na 
J'rJunk: ml III IlIr lf:.:II , ·a IóJ' ban. 

Nemere P f:lf!r , a I)4,I·O'ea-Khikun Melyel Vlitm(l V, ... · 
la l flimf: rn iSke _ akl16 1 a rlporler II nyllUkOz.llOl k f:rt _ 
k f:rdf:IOn kre a "Ih'etke~kel mondla e l : 

- li. konfllklun e,y pia k" ol101:la li. kempln, , 'ezel6l 
JUnlUll k llzepf:n k lheJYN.lek elY hlrdelmf:nyt. amelyben 
nkDet nyel"en "jf:kozlan'k a "endf:leket arról, bOJY 
Jullu. 12-f:.61 aUlus.:lU5 t-'l, minden be ll' rOl laU lesz.. Ii. 
u anwlkke l h izasp" májuSI61 tartonkodo!f " ke mpln,ben 
h m'r tllr'Lllvomdf:cnek teklnleUilk IIk"l. ltppen eurt ve
Ink h mbokka l II, a pia k" k lhe lynhf:vel ecyldeJ(llel. 
nóban kbil lUlk: nem ken elha .. ynluk a kempln,et . A 
be lga ~aoport. amely a náll"', m'r elY f:v"el ez~ llitt 
szen:lidhsel lekll16tte, minden he lyei IllinY" 11 uill'yan, 
m f:,ls ug y gondo ltuk : 2-l lö ...... ' ·r. ndf: ' elf r m elle ttOk . 

- Me .. leplidlDnk, amlknr ludomAsunkra juton. hogy 
lIarzwlkke lf:k pal"'lSza l fordultak a lellwl>l:ló .... e'ledl ~ta
d16Jllho7.. TolmAes jel enlél~ben leDltOnk velÜk Uut'ul 
az eleUeill'C5 tf:lreé r tht, f:~ a bban " hluemben vAllunk tI, 
hOJY az Indokolatlan IV'rlporlt" " lnCl H7.(\kul. 

- Mtgleplidhnnk értetl ~nsf:ltre vAltott ", smlkor me,
f:rkezlek II hei gAk . Hllr~wlkkelék ulya"l. uonnlll mell_ 
kndlék elüldözétiOket. Ii. tv·felvf: lel Id6pontJ'bll" m4 r az 
vo lt II k f: rd f:s u'munkra: ml a kevf:lbli totlu. h a !HI em· 
ber panaukodlk vagy ha keut'!. A rlporl e,yf:bkf:nl n~m 
tlirekedett tirO'liagoss',ra . MondanIvalóm If:n yellf:t kl· 
vltl"k, M klipl enklIzIIkkel II Icyekeztek enennenvel.é 
lenni. A komment#orba n pedll eelinen Szld,,,I, el ve tetlli k 
a s u lykol. vf:rbosaút emlege"·e. 

11 '1 ennyi. Az Idegenfor,alnm nf:p,udadct ha llu , ... 1 
valimennyien tlnt 'ban valryunk, JŐI 111:1 II fontosnak 
ta"Juk, hol'Y UIVH vendf:,.lItIáJ unk Jó hire m elmaradjon , 
l'Illndenek e llill uonban Un tein, kell~ne " tf:nyeke'. ait 
Iltaultlol. 

L . " , 

Hat napot töllenek Itt, 
majd továbbutaznak. Utn
nuk még két, hasonló lár
saság tölt egy-egy hetet 
Kiskunhalason. 

Az Idei nyári utazások 
előkészítését már 1986. ok
tóberében elkezdték. Her
man Steppe úr az Info 
Vakantiegenoegens cimú 
Idegenforgalmi lap szer
kesztöje többszöri levél vál
lássa I foglalta le a helyet. 
O már öt éve rendszeresen 
jár hazánkba. Ezalatt vagy 
90 kempinget látogatott 
meg, Megtetszett neki ven
degszeretelünk, szakácsmű_ 
vészctünk. ~s nem utolsó 
sorban: az ellátásnak a 
nyugal-európal á rakhoz vi
szonyított olcsósúga, 

De mi szól Kiskunhalas 
mellett? kérdeztük. 
Nem egyéb, mint a kem
ping és a gyógyfürdő 
együttese, ami kedvez6 
adottság. es döntő az itt 
tapas~talható készséges, 
udvarias magatartás. Ké
résükre Itt s7.fvesen vállal
ták a program és az ellá
tás megszervezését, Mint 
elmond ták : igen tetszett 
'IZ e lső napon a táborban 
retlép6 cilerazenekar mű
soro, Kirándultak Kalocsá
ra, Szekszárdra, Decsre, 
Opusztaszerre. Lesz gu
Iyáspartl és cigányzene ls. 
Eddig mindennel nagyon 
elégedettek. Kiskunhalasról 
Szarvasra, majd Mezők/:).. 
vesdre mennek, ahol szin
lén megismerkednek a 
környék nevezetességeivel. 

N, A. 



"HÁTSÓ OLDA L" 

A KUNtp a kIskunhala
si AMK egyes épületré
szeinek kon\.bbi beAzását 
sohasem tagadla. Az &szes 
é rdekelt és kötelezett fél 
közreműködésével mindig 
is azonnal intézkedtünk 
a hibák kijavltásár61. A 
műszaki gondokra jellemző 
az 1987. januári jegyző
könyvből vett Idézet: 

"BACSBER : . .. rögzíteni 
kívánja, hogy a mal tár
gyaláson derült ki, hogy 
a garanciális jegyek, a be
szabályozási jegyzőköny
vek, melyek az átadáskor 
kerültek az üzemeltető 
birtokába, e lőttük Isme
retlenek, Igy a berendezé
sek üzemeltetése szaksze
f'Úen nem is történhetetl 
meg." 

1987. július l-én a beru
házó, a tervező és az AMK 
igazgatója és munkatársai 
jelenlétében ismételten fe
lülvi7.sgáltuk a problémá
kal. Az akkor készült és 
aláírásokkal hitelesftett 
jegyzőkönyv két bekezdése: 

.... jelenleg egyik te
t6n sem észle l hető beáu'ls, 
azokat a kivitelező kijaví
totta, a javítást víznyo
máspróbának vetette alá, 
aminek sikerességét az 
üzemeltető ezennel igazol-

ja. A m unka elvégzését 
kölcsönös megeggyezesse.t 
UtemezlUk az iskolaszezon 
befejeztét követő Időre." 

- " ... rögzfthetó továb
bá, hogy az aula feletti, 
esetenként jelentös beázA
son kivül nincs és nem is 
voll a létesítmény üzemel
tetését gátló vagy lehetet
lenné tevő p robléma." 

Tudom, hogy Idézetek 
kiemelése egy probléma
körből nem szerencsés, sőt 
félrevezető is lehet. Ennek 
elienére - de a fentiek 
figyelembe vételével 
magam sem értem 
igaz, nem is fe ladatom 
vizsgl'i.lni -: "miél·t zárják 
be az AM K-t?" 

Haász Ferenc 
helyettes főmérnök 

KUmp 

• 
Június 26-i glosszánk 

hatására felforrósodtak az 
indulutok a KUNep háza
táján. Válaszra mégis csak 
akkor szán ták el magukat, 
miután erre löbbször is 
felké r tük öket. Itt kíván
juk megjegyezni: bíráló 
írásunk csípős stílu-

$ával - nem a vállalat 
egész levékenységét vette 
célba, csupán egy általa 
felépltett létesítmény elke
seritő hibáira kivAnt rá
mutatni, nyilvánvalóan a 
fe le lösöket keresve. 

Még kevésbé állt szán
dékunkban a vállalat lel
jesltőképességének, ered
ményeinek, jóhírének le
becsülése, a vezetöi törek
vések lejáratása. Éppen 
ellenkezőleg. Arra kiván
tuk és kívánunk ösztönöz
ni mindenkit, hogy a 
"gyors, pontos és szép épí
tőmunka" ne illúzió, ha
nem a mindennapok való
sága legyen. Tesszük ezt 
a jó példák felemlegetésé-

A felszolgálónő ha.tározottsága. 
", uIIul t -"-n , RO m balon 

d"-IUI'n II K..: lna,y ut
CII I ila lbQtt 1"-1""0I.ll" IÓ
n6 Je o lylln ha lArolou 
1Il1l,lItam.t !.aml.n ot t. 
me ly ",1 Jó n"-hin y 1&11 
koll"-I'JII II p"- ld ' l ve
heIne . 

Radla p éter II Ih·u. 
bOnle~u e l6f.leUl, kls
kunha iali IlI kol lerme
, !!dve m enl bf: az em ll
ICU vend,,-, Ilib<l!. lI an l!!0S
kod ó. k(lIeked6 n lUd or' 
va l JYonlln felhl"'. 
m .g'r ll II lIcyelmet. 
L' tv' .. . IIOKY n6 '11 II 
pult mlillliU, b llO l1 a 

kluolg .. b b lln . P "-nze, 
Imr ...... 1i v luonl komo
IYll n ve tle . hOJY IU:I~ 
Q.e mlily II Iko holI ne m 
kII ph. I, "-I II h ' ro m 
korIÓ llir k lad'DI m e,
I.,"dla. 

A 1enOltlli!I' e Jy re 
nlUt . t ö le l u ut ' n . hOJy 
P"-nzun li m"-J k"-Ul.er 
e tuta.flO l!.a II lIlIta le m 
b<l!n . A t d dll h&llllt RII
dlu - II kll m 'r " .. a l 
III clllllo 'la k - t r'l' r 
.. dtko lóz4'ba k u deU, 
mllJd "",,lil"-IUI te nye
,elte II te ln ól,'ló n6t, 
Il k! ne m II leJte tle, 
hO,y a f"-r f! ueb6ben 

ell' ny ito lI biCik li IlIpu l. 
Az elem "-n ye k e~1 kli

ve l6t!n t e lgyur,u lla k . 
p "-nznn"- 11: I\II1bOltbÓI 
tdhlvtll a ren d6 rliket . 
.. k ik h i rn irosan m e_"-r 
k U l ek .... Rlldln 1'li ler1 
lirlu t b<l! veU"- k . AJ. llIe
t"- k .... h lltód, veJ~ky ... 
fenyelet"-. nabli.lys"-r t"-. 
m lat l b llnte l"-Ial ts n llpl 
e ld r '" nibolt kL. Ra
din fia t a l kuril e ll en "- re 
m ' r kH tlttben kerll ll 
n t mbe a lö n ·"-nn ye l. 
m lndk"-tner trll$7.ll k H 
kö le ked .... m iau . 

V . K . 

vel ls, de úgy is, hogy 
esetenként a magunk 
módjttn számon kérjük a 
mulasztásokat, a lélektelen, 
selejtes munkát. 

Elért hát ne tekintse 
hitelrontásnak a kiválónak 
ismert KUNtp se, hu az 
eHsmerések mellé alkal
masint kritikát is kap. Eh
hez való jogunkat nem ml 
oszlottuk magunkra, ha
nem a hiteles tájékoztatás 
felelőssége rója ránk. 
Egyébként Haász Ferenc 
után immáron ha rmadslor 
- és az Igét múlt Idöbe 
téve - I:érdezzük: miért 
zárták be az AMK-t? 

a Szerk. 

- Azokból a klsu.ggatoU m euyfákból 

j 
______ ___ __ -;======== = ==============="; kerek két mázsá l . 

I I 
-Tíizifanak vagy befo-

PA_ RDON! Automata mér(l)eg " ,h,,? .. (Z,'kB"".j .. , 

_ _ Részeg ra udalíroz6 

1'\11. vásár lók ö rök 
gyamtkvok vagyunk : ml
ert. miert nem, állandóan 
az az érzésünk. a bolt 
ban becsapnak bennün
ket. Ezérl ls fogadtuk 
kitörő örömmel azt a 
mindent tudó, korszerű 

mérőmúszer1. am it n em
reg vállárollak és he
lyel.lek e l a Kiskun 
áruház é lelmisze r osz
tályán. Ez az automa la 
Igazán könnyebbség lU 
e ladónak és ta lán meg
nyugtatja a vevót ls. 

UJYanls azonnal kijelzi 
a pontos sulyt és ba 
belá lllá lják az egység
aral, márls leolvasha tó 
mindké t oldalán a fize
tendo ösS7.eg. 

~zon:as l , mIutá n, persze, 
lemérte a léte lt. De há t 
ml szükség volt akkor 
a d raga gépre? Nem 
lelt volna e legendő -
no és o lcsóbb beruházas 
- néhány jegy:,:ellömb 
és grafitceruza? 

Csakhogy, uno hHs zlk, 
mégsem Ilyen egYS'l:e rü 
ez a müveletsor. Meri 
" mérleg kezelésével 
megbize tt kereskedelmi 
dolgozó - m egs7.Qkás
ból vagy mert fejszá
moló u enl , k l tudja? 
- változatlanul fejben 
végzi e l a szükséges 

li á t igv lelt nekünk 
vásárlóknak az okos. 
e lektronikus mér legból 
- méreg. Ami pedig a 
gyanakv4st ille ti . min
den marad t a régiben .. . 

_ o rv -

A galambok a menn be mentek 
A velencei SzeM MArk téren a 

galambok egy részét ivarlalanítot
ták, fgy fékezve szaporodásukat. 
Nemrégiben a televízió tudósItott 
arról, hogy Pécsett a történelmI 
épületeket apró dróthálóval védik 
a közkedvelt szárnyusokt61. A riport 
utún néhány nappal a Halasi áru
ház eg);k eladója tett emHtést ne
kem a halasi galambokról, mond
ván: ha kíváncsi vagyok, mi lett 
velük, menjek re l a Lenin téri épü
letek pad lásaira, több száz galamb
tetem hever ott. 

Felmentem, és most szomorúan 
körmölöm ezt a Jegyzetet. Felötlik 
bennem a bosszúálló városlakó arca. 
A ház előtt parkoló drága Trabant
jál lepiszkítJák a galambok, sőt 
csúf nyomot hagynak az erkélyen, 
a járdán, a közléri szobrokon ls. 

= . -

No, majd 6 rendet csinál. ha már 
a hivatalos szervek mindent eltűr
nek. Vásárol egy zacskó mérget és 
szokásos egészségügyi sétája alkal
mával a galambok elé szórja. Azok 
felkapkodják az eleséget és vissza
repülnek ti padlásra, örök nyuga
lomba. 

Nem ártottak senkinek, a tér df
szei voltak, a gyerekek nagy-nagy 
örömére. A városháza tetején ár
válkodik még belőlük néhány. Vi
gyázzunk rájuk ! Ami engem Illet: 
ezentúl két dobozt horook magam
ma l. Az egyikben kenyér és búza 
van, a másikban mérgezelt kukori
ca. Az utóbbit azért viszem, hátha 
egyszer leszáll mellém a bosszúálló 
városlakó, galamb képében ... 

- n yil -

KÓ81. S'ndor Rlk alml mun
k11. ft "- VCI ha lIIsi la kOl jUli US 
II -,,-n , IlOmba tOn Ita lOZÓ klir 
u tja ""-II"-n . lii t"- I k lir Dl ve l6clli:l 
e l II MAV-n"-kh'xbll. Onnl n , 
m h'e l ~ártkör il rendelv""'y 
, '011. .... a tilIt Il Ie mber t e r 61en 
JUIIJnllk ta l'Lt'k. fIn oman e l
tllrtClo ll' k . Ekkor d Oh Ii ben 
telkapkodta a p u llró l lis II 
f/l ld hliz k tldte va,d os" 1 a h ll
mul1rl6klll. 

N 1>.1117 IlImu6s"-n ek slkuOIl 
lit m~J'''-!lernl "-I IZ utc' r a 
klv:zrl/ll. l.'!;ut' n vlsnll u ll rotl 
k 1I1:li llel hellir1e II beJ' r ltl 
II ItÓ IIve,U\bl'JI" , m IIlA t l. 
l u lyo'lIn merK b<I!sltve. Ekko r 
rll.~IOIt'k a rrnd lirs"-Ie t . a mi 
n ek hallaUr a KÓJa fU l1,n llk 
eredl. 

A Kouuth II la kó le leptn 
Ir t Iirte ecy Volk.",a~rn II b lak
tll r IIlJ"-t. m ajd az lit Üld özi! 
klim,'''-kbell IlIkÓk eloll e,y 
parkuló If:,"-dmOlor!Ier"- k p'r 
,.el k/l t!"",·e:" Ilyekezett m r n e
kOl n l. A rend II r Ii k a~ ... UU tt " 
tal'Lhllló " "'rn )'omok . 1.pJ' n 
ha m II T II h ., ly"Inre t n ek. EIII
lük el)' I.dl fellllr"-,"-",el p r ó' 
b'lt rJ&<iuu nyern i. II-IIUI' n a 
lez'rt ,lip koeslva t ne m bOldO 
g ult . tllnko lt a h e lynfn",l . 
S e n. sokka l k"-"4bb IIzon ban 
e lkllpl'k "-s e llizet" lel ll rtM.
tll tbbl he lyuttk. 

VfZBE FULLADT 
EGY KISLÁNf 

Jullu~ 11-én 12 órakor Ka
tona ~"erenc Jelentette II rend
őrs{,nek. hO,y a Cuczor ulca 
.... B HaranllOI I"-r kerClEte .. 6-
d~~n. a csOnlIkAló tóban 
ellY gyermek I>oltte6\"-re buk
kan i . Meg,napIIOlulk. hOl)' a~ 
áld<nat a • "-VH KOlo mpli.r 
PICOtIIta, ilki II F1Jrödnl tilos! 
tábla m ... llett menl bele a viz
be k OlI lelle haláláI. 
A~ e~el n,yelm.,zletö: a nagy 

mele"ben telhevlllt Idlttel ne 
u!lOrJunk a hidelI vizbe. "-' 
tartJuk be II sza"'lyl: ""ak 
az erre kijelöli helyeken tIl
rödJllnk I II . R • 

KULTURÁLIS KÍNÁLAT 
(augusztus 9-ig) 

FAKLY A F ILMSZIN'HAZ AUluntul l _bo : Mapnyosok 
Jullus Z4 ~5·"-n 1 ls • órll- klubji. Ktnindul's KIskunmaj_ 

kor: COUntcy Texublln (ame- Allr". 
rlkal). s- ...... 17 órakor; J't1I~ómü-

U-U-'n t órakor: HUllÓ II hely. B'bJ't"-kok. 
vl,IJó (mll,yar-am ... rtkal m..... t-'n II órllkor; Ma,'nyOSOk 
setllm). klUbJa. Szablldtoilalkozlls. 
U-~-~n G "-' • ó r akor: A ALT AI. ANOS I\I OVELODtSI 

lórkány közbelép (honll-konlll). KÖZt' O NT 
tl-U' ''- n • ts • Órakor: AE A~ In tézm"-ny "-pltke~ts ml-

IfJU Frank ... nJteln (lImerIkaI). Bit Z'rvll. 
:lG-1i.n • órllkor: Rock Rlóblln JURINOVITS !l>lIKLv S 

(bradl). OTTOROIIAz 
AUgu8Zluw l -én t órakor: J ll llu! 2$- ló l a u gu R lu , ' _I, 

HamuplpOke (amer ikaI). e & napontIl 10 ór'lÓl: V'r II J' 
I órakor: Rock ItLóblln (brntl). tékv'r eimmel IIlkotónap. Já

.t-", t ÓCllkor; Hllmuplp05ke t~knap. sponnap. videóú •. 
(Ilmertkal) •• "-tI • órakor: VASUTASOK 
Rock Rlóban tbrazll). SZ AKSZER VEZET I:: 
3-1-:;'''-n e és t orakor : A MUVELO O.tSI IIA Z A 

Ullru IZaVII (franciII). Az LntéEmény tataroú" mlall 
f-l '''-n • ts • órllkor; Alom- pro.rllmokal nem ~zervu. 

nerclern (angOl). S ZAKSZt:RVEZETftK 
.-'-ln 4 b! 6 órakor: Tox SZAKMAKOZI UI ZOTTSAGA 

,~ a Mélysél Ura (olau) • a Ju li us l7- "-n és a UKuntu. 
órakor: A drk'ny k(lr;bclép 3· ' n II órakor: nosztalllla 
(honl-konll). lIImftOfOlIOt, nYUlldlJlIIIOknak. 
I_II -"-n • órlllulr, Tox & II Minden h"-Utln "-II kedden 

MélYS"-i Ura (ol.,.z), • órakor: It-11 óráig: uámltó."-pel 
A sárkány kÖZbelép thong- pro,ramoz;1s. ~aJM elképzelIis 
konlll). uerlm. 

II·"-n I órakor: A sárkAny vAKaS I KON \ ' VTAk 
kuzbelép (honll-kOnRI!. NYlt"lI: h"-ttŐIÓI D"-n teklJj 

KIiIRTIIIO Z IK t-I' órál,. uombalon '-IS 
Jull ul t 4-"-o 21 órakor a II. óráig. 

RákÓCZI }"trene Mez6111Zdadlll T IIOR .'IIA J ANOS M OZEUM 
SlIIkköu!pilkoléban: Az IrJu Ualas aklikun me"6,·'ros. 
Frankenstein (amenkal). Illelve Thorma K"-PClamO k _ 

"-"-n 21 órakor a Ker1\"ros- állandó kJállfthok. Me'leklnt
blln, Az Ifju Frankenstein. a hetllk: naponta 1~18 v~a'l. A 
III-as tpart szakmunkásképz6- mü~eum héttlln zárva tIIrt. 
ben; C'PII 2. (amenklIj). OYOJ TEl\l f:/Io' \'EK IIAZA 

n-"- n ti ó ... kor II mező,..:- (80kli.nyt o...u6 u.) 
d.~ágl slIOkkozéplskolli.ban: V'cl GyöCC)'. a köny"kOtö-
Country TexIIIban (amer ikIII). m ... ~\er. Csorba T ibor fH"lm ..... 

AUIUUIUS l- ' n 21 órpkor a nyel. Munká~mozgal ml emlé
Kenv'roaban, f.:n II vlzllovllk- ktk elm .. kl'III"SOk. M .... te
klll vagyok (Ilmerikal). II klnth ... t(lk; I_II órál, ... >:It(ln 
,zlIkmunk,sk"-proben: Country s~annlp. 
Tex ..... ban (amenklll). KISKUNII"-LASI 

G 4'l ZON IST VA N ALLAJ\.II GAZDAS AG 
M OVEL4'lDtSI KOZP ONT Jull u l lIO- ló l lIu , untu. ' - il 

",uIIul 25-"-n UI órakor : MII- a tolyO!lÓgalér"ban: BartOJ 
pnyosok klubji. Fa,ylalldélu- Endrének. a gazdasli.. ÖIIztőn
lAn, zenehal!!alu. dijas k"-promll"'&ztnek .ylll t ..... 

~3·:'I n 20 órakor: FOITás - m"-n yu k t'Ulllása. Mell ... kJnt_ 
OJ Tükör klub. Lemezbemutató. hel(l naponia I-IS óráLg. 
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- ARANYOKL.EVeL. Korábban má r hirt ad
tunk róla, hogy Tólh Zoltán, a Fazekas Gábor Ut 
cai Általános Iskola hetedikese sikeresen szerepelt 
a . megyel tanul.r:nányl versenyen. J úlius elején 
CSlliebél'cen, a torténelem ta ntárgy országos dön-
tőjében 88 társa közül holtversenyben az e ls05 he
lyen végzett, ezzel aranyok ievelet szerezve. Gra
tulálunk! 

- lI aIasi kllldvá nyok. Két. már régóta hiányzó 
kisku~halasi kiadvány újranyomását tervezik. A 
várOSI tanács - néhány vá llalat a nyagi hozzájá
rulásával - ismét kiadja a ha lasi várostérképet 
mely az első megjelenés óta bekövetkezett válto: 
zásokat is larlalmazza majd. A NépmüvészeU és 
Háziipari Szövetkezet a Kiskunha las, a csi pke vá 
I'OSB című könyv átdolgozott változatát küld i ha
marosan nyomdába. 

- JAV ITAs. KEDVEZMeNNYEL. A DtGAz 
kiskunhnlasi kirendeltsége a téli fütési idényre 
val.ó .. felkészülést jelentős kedvezménnyel segíti. 
Aki Julius 15 és szep tember IS között rendeli meg 
nálunk füt05bel'endezeselnek javitását, felÚjítáSát, 
annak a munkadlj negyven száza lékát e lenged Ik. 

- Szelidi ifjúsági Napok. A Dunapataj melletti 
Szelidi tónA I ma kezd6dő három napos ifjúsági 
lUlálkoz6n két halasi amat05r zenekar ls fellép. Ma 
esle fél kilenctől a szabadtéri szlnpadon a blues 
és jazz zenét játszó Sdlnksz Blues Band, valamint 
a rock and roll nosztalgiát előadó Alka lmi véle l 
nev(l együttes ad koncer tet, Rende Bt!! la, Németh 
Lásd6, l>ráC7.8 Zollán. Posztobányl László, J 4ger 
Zoltán, Szalai Is tván és Bold izsár Péter közremű
ködésével. 

&falasi :T~ a 
A D~I-B'CI_KIIl<un Mt_yel Vlzmo Vtllallt . 

II K ilkunhll llllll AlIIImi aazd llll'l. 
II KIskunlolilIlII BllromrUel40I,ozó V'1I111Ilt • 

II KI,kunhllllllt Vlirlis Október 
ti vliCÖII S~lkrll 1"1 lapja 

Surk .... ztl a ntrkelZtóbIEotlS'. 
A Izerlr .... llóblzOIt ... 1 veze111Je: F61d l LIIJo. 

Felel& nerkuzt(l, lI:ullIIl Fue ne 
A ,zerkent~1I elme; 

6tH KI.kunhlllllll. K li2;I' rlla" 1 U. 17. - Telltton: n -IH 
Kllld JII: II Kllkunhalasl Bllfomrlfeh10 l,01.ó V' lI.lat 

FeleltIt: kiadó: ForJ'CI P "-t .... 1" Zlll ló 
1'1 tIIn Petőfi Nyomda KlskunmaJu 

Feltltlt: veu\6: Vlkor "'ne . 
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