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ÉLÜZEMET KÖSZÖNTENEK MA HALASON 
Ma, április 30-án 11 óra

kor a kiskunhalasi Fáklya 
filmszínházban ünnepélyes 
keretek között adja át az 
elüzem cimet tanúsító ok
levelet Trombitás István, a 
Kőolaj· és Földgázbányá
szati Vállalat vezérigazga
tÓja Fa lk Miklós nak, a 
kiskunsági üzem igazgató
jának. Az ünnepségen réSzt 
vesz dr. Román y P á l, a 
Bács-Kiskun megyei párt
bizottság első titkára is. 

Milyen eredmén yek 
vannak a kitüntet és m ö
gött? "lit tart az elmúU 
évek leg nagyobb teljesit
ményén ek? kérdeztük 
Falk Miklóstól. 

- Azt, hogy a Duna-Ti
sza közén dolgo:!:ó kollekt!
vúnk a hatodik ötéves terv 
minden évében "szállitotta" 
a kivánt müszakl-gazdasági 
nyel'eséget - kezdte vála
szát az igazgató. - Ennek 
elismeréseként egy évvel 
ezelőtt elnyertük a Kiváló 
üzem cimet, ami 5 éven
ként adományozható. 

A s ikert manapság 
nehéz fokozni, túl szárnyal
ni. ö nök mégis megtet ték 
ezt 1986- ba.n. lIogyan ? 

- Már az elmúlt évben 
is megfogalmaztuk, hogy a 
cím az öröm mellett köte
lezettséget is jelent a jö
vőt illetően. J ó é rzés szá
munkra, hogy az üzem 
1200 !ös koUektívája talán 
még soha nem akarta eny
nyire egységesen bizonyí
tani, hogy rászolgált a ma
gas elismerésre. Ez a kö-

o Hivatalos megnev~ése : lIaJas, Dél-I. fúrás. Leg
több jelle rnzöje. hogy világbanki hiteJbö! kutatják itt 
a méJyrétegeket. A tervek szerint 4500 méterre hatol 
le a fürő és m ár 4386 mé ternél ta rtanak. 

zös akarat hozta meg gyü
mölcsét: a hetedik ötéves 
terv első évében is megfe
'Ieltünk az energiaterme-

(Somos László lelvétele) 

léssel szemben megfogal
mazott vállalati és orszá
gos követelményeknek. 

- Az ú jságolvasó, vagy 

REÁLIS 'fEHV VAGY CSAK ÁLOM? 

mond juk úgy: a külső 
szemlé lő nehelten tudja er
tékelni a szénbidrogén bá
nyászok erófeszitéseit és 
meg nebezebb m ásokéva l 
össltehasonlitanl . 

- Ha azt mondom, hogy 
a termelési tevékenysé
günk értéke tavaly 5 mil
liárd 93 millió for int volt 
és ehhez járult a kutató, 
[elláró munka hozadéka, 
mintegy l milliárd forint, 
ezek mindenki által érzé
kelhető számok. Ami nap
jainkban még kézenfek
v6bb mérce lehet: a kis
kunsági üzem dolgozói az 
állami költségvetés bevéte
leit 3 mi!liárd 780 miHló 
forinttal gyarapítoUák. 

- Ezek az ada tok va ló
ban önmagukért besdlnek. 
Végezetül megkérdezem -
mint a m esében -: ha 
h árom kívá nsága teljesül
ne 1981-ben. mi lenne alt? 

- Az első, hogy munka
társaim továbbra ls legye
nek. illetve lehessenek 
büszkék bányász mivoltuk
ra és eredményeikre. A 
második. hogY a Duna
Tisza közén folyó szénhid
rogén-kutatás jóvoltából 
gyarapodjek a magyar 
készletvagyon. Azt hiszem, 
ebből következik, hogy -
a népgazdasági elvárások
nak eleget téve - javuljon 
tovább munkánk jövede
lemtermelő képessége. A 
harmadik, hogy az előző 
kettő biztosan teljesUljön. 

Köszönöm a beszélge-
tést. K . J. 

Napirenden: a Sóstó fejlesztése 
Csaknem két évtizedes, 

sokszor a lelkesedésre ala
pozott, de nem éppen olcsó 
próbálkozás után ügy lát
szik elmozdul a holtpont
ról a kiskunhalasi Sóstó 
ügye. Mi több: a remény
teli fejlődés körVonalai 
rajzolódnak ki. Az első és 
talán a legfontosabb lépés 
volt 1986-ban a tó Wbb 
évig tartó rekonstrukciójá
nak befejezése. Mondhat
nánk azt is: a tó üjra élni 
kezdett. Ennek leglátvá
nyosabb jelel, hogya MAV 
Lokomotív Horgász Egye
sület több mint ötszáz tag
ja közül egyre többen je
lentek meg a parton, meg 
a csónakokbBn. 

A másik és nem kevésbé 
jelentős fordulat a városi 
tanács és a K UNf:P közöt
ti megállapodás, miszerint 
az építök megkapták a tó 
kezelői jogát. Ennek ered
ménye, hogy a KUNf:P az 
elmüJt évben- szinte h ihe
tetlen - vagy inkább szo
katlanul rövid - idő alatt 
megépítette és meg is nyi
totta a 3 ezer személyes 
st randfürdőt. A kánikulai 
napok fo rgalma minden 
várakozást lelUImült. Ok
tóberben átadták rendelte
tésének az ottani csárda 
mellett a motelt, amelynek 
szobái 25 vendéget tudnak 

togadni. A tavaly április
ban bemutatott tervek e\s6 ""J>~'" 
változatát azóta üjabbak 
követték, részben a vállal
kozásba bevont partnerek 
javaslatai alapján, részben 
saját elképzeléseik módosl
tásával. Ami viszont nem "''''", 
változott: a város lakossá
gának érdeklődése a Sóstó 
sorsa, a fejlesztés formái, 
lehetőségei iránt. 

Nem tagadhatjuk, hogy 
fellegekben járó tervvarI
ánsok is előfordultak. A 
megfontoltabbak szerint is 
elkészül majd a kemping, 
bővítik a motelt, teljesen 
kiépítik a strandol, száz
személyes lesz a terasz. 
Szálloda, áruház, üzem
anyagWltó állomás, sok 
szép sétány, sportléte.sít
mény mind-mind 
ugyancsak részei a doku
mentációnak. 

o A 25 szem élyes, bóvítésre vá ró motel. 

A vállalkozás most 
üjabb álJomásához érke
zett, amit elóször március, 
majd április elején Ismer
tetett a KUNtp az érde
keltekkel. Ennek lényege, 
hogy az 53-as főközleke
dési útt61 nyugatra vagy 
230 családi ház épül, vagy 
300 lakó- és üdülőteiket 
alakítanak ki. A tervező
ket dicséri, hogy a már 
meglévó objektumokat fi 
gyelembe vették. 

A s7.akemberek szerint 
mind a két elgondolás a 
valóságban előnyösen be
folyásolná és meg is gyor
s(taná a Sóstó környéké
nek fejlödését. A családi 
házas megoldás nem 
problémamentesen ugyan, 
de - b6vítené a városi te
lekkinálatot. Ezek a laká
sok ugyanakkor idegenfor
galmi Igényeket is kielégf
tenének, a fizetövendég
szolgálaton keresztül. A 
tanács joggal kéri: a maj
dan itt élők alapeUátására 
is figyelni kell. Nem két
séges, a leendő közművek 
gazdaságosabb kihasználá
sát is tartalmazza a terv. 

Döntés még nincs - ez 
lehet a következő lépés -, 
ennek joga a tanácsé, 
mely intézmény viszont 
kiváncsi a kiskunhalaslak 
meglátásaira. 

• • • 
A Sóstó fejlesztését érin

tő kérdésekról április 28-
án, kedden 150 meghívott 
halasi lokálpatrióta "nyi
latkozott". A pártbizottság 
nagytermében megtartott 
tájékoztató után a beépí
lett elektronikus szavazó
gép segítségével összegez
ték a véleményeket. A té
mára a szavazatok alapján 
még visszatérünk. 

Kispéter Imre 

KISK UNHALAS, 198'7. l\'IAJUS l. 

Májusi hangulatban 

Május. Izlelgetem a szót. Emlékek, érzelmek. tör
nek fel, idegszálak rezdü\nek bennem: történé~k
hez, férfiakhoz és nókhöz kötödök. 

Május. lfjüságra és szerelemre, a természet. nagy 
kalandjára - tavaszra, megújhodásra _ gondolok. 
f:s ballagásokra, maturálókra, könyvhétre. ipari 
vásárra ... 

A május mégis több ennél. A munka fiestá ja, 
a győzelem napja, s az édesanyák is .adják . igazi 
fényét. ízét, báját: WWk kap jellegzetes karaktert 
az ikrek hava. 

• 
Szeretettel, szenvedéllyel és nem Iilkolt 'ríosztal

giával idézem föl tegnapelótti gyerekkorom zson
gó-mámorító május elsejéit. Szívemhez n6tt vala
mennyi. Amikor - mintegy varázsUtésre - dol· 
gozók és diákok ezrei kezdenek szedelózködni, 
hogy ritkan látható tomeggé duzzadva, mégis sza
bályos sorokat, valamilyen különös civil-hadrendet 
alkotva elinduljanak, felvonuljanak. S, hogy m i
után méltóságteljesen végigáramlik folyarnuk azon 
a bizonyos úlszakaszon, ismét szétszéledjenek. 

Valahányszor magával hömpölygetett engem is 
ez a májUSi áradat, elfog6dottságom, kishitűségem 
átadta helyét az ember i hatalmasság érzetének. 

Borüs és szikrázó május l-jékre, IObogóerdókre 
és transzparensek diadalkapuira, röppenö Jéggöm
bökre, apró papfrzAszlókra, girlandok diszítette 
májusfákra emlékezem. -es vállon hurcolt maket
tekre, táblák ról visszamosolygó tudós férfiak, meg 
politikUSOk areképére, jelszavakra, gyerekkórusok
ra, nyakbaemeit legkisebbekre, zenekar recsegő 
réztrombitájára, üres sörösüvegen viháncoló po
hárra, mustáros virslire, majálisok, vurstlik és ba
zárok tarka forgatagára, röppentyűk esti túze.só
váira. t=::s a millió virággal, II szines kavalkáddal, 
a kacagó szemű, nyílt tekintetekkel megannyi gyö
nyörűséges májusünnep tolul szemeim elé ... 

• 
Május, 19~5 ... 
Akkor, május 9-én, oH Berlinben, a Rcichstag 

környékén egyszer csak elnémultak a fegyverek. 
Katonák ölelkeztek diadalittasan, ápolatlan, füst
és koromszagú katonák. Moszkvában pedig ezer 
löveg sortüze üdvözölte a háború végét, a gYóze
lem dicsőséges napját. 

Nem tudnám megmondani, hololvastam: az a 
nap személyes emléke lehet már azoknak is, akik 
csak utána születtek. ertük küzdöttek a győzök és 
az ő jövőjüket féltve íródnak az emlékezések ... 

• 
Május, 1987 ... 
Talán a harcosoknál is öníeledtebben ünnepeltek 

akkor, 1945-ben az anyák, akiknek a legszörnyűbb 
adatott meg: tülélni gyerekeiket. A madonnák, a 
mater dolorosák előtt is ilyenkor, májusban tisz
teigünk. Előttük, akiket kíméletlen ösztönük állan
dó készenlétben tart, mert a féltés a hivatásuk. 
A féltés és a szeretet, hiszen szeretetkészletük, 
szeretettartalékuk kimeríthetetlen ... 

Köszöntsük hát tisztelettel és el nem müló ra
gaszkodással óket: a szép, fiatal kismamákat, a 
küszködő anyukákat, a fáradhatatlan nagyanyákat 
és a jóságos, öreg dédmamákat. 

• 
Május. Titkaid, varázsod, hangulatod _ mely 

esztendőről esztendóre hatalmába kerit - kutatom 
egyre. Szívb61 remélem: ezúttal ls hű leszel ma
gadhoz, jó Id!5t hozol. Tisztát, ver!5fényeset. Az al
kalomhoz illót, az ünnepeltekhez, 42 év májusaI
hoz, májusainkhoz méltót. 

Kutas i Ferenc 
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JÚ ÜTEMBEN HALAD 
A KISZ·LAKÚTELEP CSATORNÁZÁSA 

A KI$Z·lak6telepiek 
örömére megkezdődött a 
szennyvlzcsatorna építése. 
Régi álma ez a tulajdono· 
soknak, mert aszennyvl· , 
zet eddig csak derit6be ve
zethették, ahonnan rend
szeresen szlppant6kocsival 
kellett klhordatnl a szenny
vizeL 

Felkerestük Lus'l.tl r Is t
vánt, az első csatornamű 
t.ársulat elnökét, ak! egy
ben a három tagú intéző ' 
bizottság vezetője, és meg
kérdezlUk : m ekkora te rü
Jetet érint az új s:.cennyviz
csa10rna? 

- A csatorna - vllla
Iwlta Lusztig István - a 
Bajza, a Fazekas Gábor, a 
Kölcsey és a Linhardt An
lal utca által bezárt ré1zt 
öleli fel. Ezen belül min
den háznak lehetősége lesz 
a közvetlen csatlll.kozásra, O Dolgodk a markológé p. 
mert az aknák a kerltést61 
csak néhány méterre van
nak. 

- Mibe kerül mindez? 
A csatorna és a 

szennyviztisztltó bövltése 
38 millió forintos beruhá· 
zá&. Két év alatt készül el. 
A városi tanács és az Or
náaos Vízügyi Szoli!Uat 
13·13 millióval, a Dél· 
Bács·Klskun Megyei Viz· 
ma Vállalat fejlesztési 
alapjából 6 millióval, s az 
érdekelt lakosok ugyan· 
csak 6 millióval járulnak 
hozzá. A lakosság 10 év 
alatt évi 3000 forlntos 
részletekben fizetheti kl 
ezt az összeget. 

- HOlYan rYözl majd a 
me,n6vekedeU szennyvíz 
dvczdését II városi es"tor· 
oahá lózat! 

- Úgy, hogy aberuhá· 
zú keretében bövltjük na· 
pl 600 köbméteres kapacl· 
tással a külső szennyv!z
telepet ls. 

- MI készüJ el m f:g eb· 
ben az évben? 

- A Bajza utcai szakasz 
a SaUal utcáig, valamint a 
Kölcsey utcai szakasz a 
Fazekas Gábor utcától a 
Kllián György utcáig, ahol 
a már mealévő csatornára 

csatlakozik, továbbá a Fa
zekas Gábor utca eiY ré
sze, a Kölcsey utcától a 
Bajza utcáig. 

Nem sokkal a beszélge
tés ulán a városi tanács· 
hoz negyven aláírással be· 
adványt intéztek _ [őleg 

a Linhardt Antal utca pá
ratlan számú oldalának la
kosai -, melyben tIltakoz· 
tak a szennyvízcsatorna 
megépítése ellen és köZöl
ték: nem tudják a kért 
é rdekeltségi hozzájárulást 
meg[Jzetni, mert kisjöve
delmú nyugdíjasok, A ta
nács összehivta az ellenző
ket, hogy meghallgassa 
panaszaikat. A Fazekas 
Gábor utcai iskolában - a 
tanác.skozds színhelyén -
egymást k(wették a hozzá
sz61t1sok. 

Ruzsa Lászlóné a Lln
hardt Antal utcából el
mondta, hogy náluk nem 
magas o talajvíz. Miért 
akarják a részvételt rájuk 
kényszeríteni? Nincs für
d5szobájuk, nem is tudnák 
a csatornát kihasználni. 
Nincs ls pénzük a tiz év 
alatt befizetendő 30 ezer 
torintra. Miért törnék fel a 
jó kövesutat feleslegesen ? 

Nyerges Lajos, ugyancsak 
o Llnhurdt Antal utcából, 
amiatt keserget!., hogy 
3900 forint nyugdíjból éi
nek ketten. Nem kaptak 
előre értesítést a csatorná
zás! szándékról, hanem 
egyszerűen kiküldték a 
csekket, ezer forint betize
tési kötelezettliéggel. 

Egymást követték a ha
sonló panaszok, mástél 
órán keresztül. Ekkor kér t 
szót Tóth Is tvánné ország· 
gyűlés i képviselő. 

- Nagyon is megértem 
az Itt elhangzottakat -
mondotla -, hiszen a Lln
hardt utca környékén élők 
többsége kisnyugdíjas. Eu 
tlgyelembe kell venni. Az 
ts Igaz viszont, hog)' a te
lek a csatornázás utan 
sokkal értékesebb lesz, Azt 
Javasolnám, hogy az é rde
keltségi hozzájárulást a 
legrászorultabbaknak en· 
gedjék el, másoknak pedig 
mérsékel jék. 

Többen szóvátették, hogy 
acsatornaárok épltésénél 
alkalmazott víztelenll.6 vá
kuumozás miatt az alap 
nélküli vályogházak rongá· 
lódhalnak. Ki fogja a kárt 
megtéríteni? 

Fehé r József, az Alsó
Tiszavidéki Vízügyi Igaz· 
gat6ság munkalársa klfej
teile: itt nem egyszerQen 
arról van szó, hogy a 
KISZ-lakótelepen megépit· 
sék a szennyvízcsatornát. 
Az teszi ezt szükségessé, 
hogy a szennyvizek a ma
gasabb fekvésl1 területek· 
ről, mint például a Lin· 
hardl utca, az alacsonyabb 
tekvésű részekre folynak 
le és erősen szennyezik a7. 
Ivóvíz-adó rétegeket. Emi· 
att az a veszély fenyeget. 
hogy az ivóvíz·e1őállllás 
rövid idő mulva, a tlsztl
lási költségek miatt, na
i)'on megdrágul. 

Somogyi Anlal tanácsel· 
nök-helyettes megnyugtató 
válasza: 

_ Esetenként megvizs· 
gáljuk, hogy a 2500 torint
nál kevesebb nyugdijjal 
rendelkezőknek 1000-1500 
torint segélyt adhat a vá
rosi tanács és a vagyoni 
helyzettől függóen az ér
dekeltségi hozzájárulást ls 
mérsékcini tudjuk. Igy a 
leginkább rászorultoknak 
mindössze havi 70-80 fo· 
rlntot kellene fizetniük. 

Lévay Kálmán 

Ne".. melléhe. 
a PI.elléküse",úg TÖREKVŐ TEKERCSELŐK 
A Kiskunhalasi Vörös Október Termelőszövetkezet 

\'ezet6i 1981·ben úgy halároztak, hogy a megvont ál
lami támogatás pótlására meghonositják a gazdaságban 
az ipart. A tekercsel6 tevékenységre esett a választás. 
Elsősorban azért, mert a azövetkezet fó profilja a ba
romfitenyésztés és nagy segítség lenne, ha a "lerobba
nó·' v illanymotorokat azonnal és helyben meg lehetne 
javítani. Nem kevésbé reménykedtek abban is, hogy 
majdan mas termelő egységek részére ls végezhetnek 
Ilyen szolgáltatást. 

Tanos Péte r személyében ambiciózus vezetőt találtak, 
ak!nek feladata volt. hogy megleremtse a részleg "mil. 
ködésének" feltételeit, s kezdódjék meg a munka. Hét 
dolgozóval a rendelkezésükre bocsátott helyiségben, a 
t..etanltást követóen, év végéig a "belső" javítások mel· 
It:U egymillió forintos árbevételt érlek eJ. 

A FELFUTÁS" 
" 

Pontosan, határidőre és 
kifogástalanul teljesített 
munkavállalás - ez lett II 
részleg jelmondata 1982-
lŐl , amikor ls megfogalma· 
zódott egy másik elvárás: 
a kis üzemet tovább kell 
bóvlteni, árbevételben és 
eredményességben eO
aránt. Megkezdődött tehát 
a fejlesztés, ami gyakorla
tilag azóta is tart. 

Két év m .. íltán a létszám 
elérte a huszat és szűk lett 
a műhely. A külső meg· 
rendelők száma ugyanak
kor több mi n t rélszázra 

duzzadt, A proUlbövítés 
érdekében Miskolcon a bú
várszivaUyuk tekercselését 
ls betanulták. 1983·ban a 
lermelésl érték 4, a nyere
ség pedig egymllJió forint 
fölöU volt. 

A GONDOK 

A fejlődés természetes 
veleJérójaként 19M-ben 
normarendezést kellett 
végrehajtani. Ezzel párhu
zamosan több dolgozó úgy 
érezte, saját lábán is meg 
tud állnI. S miután más 
gazdaságok is - látva a 
jó jövedelmez/iséget _ ha· 

sonló "áruval" kezdtek kurencla, növekszik a ke· 
megjelenni a piacon, azon reslet. A "kuncsaftok" egy
velte észre magát az ága- re jönnek; a munka meg 
zat, hogy több képzett annyi, alig gyózik. Ekkor 
szakembere készül távoznI. döntöttek: a javításra át-

Szerencsére az újonnan vett búvárszivattyUk he
felvettek többsége a beta· lyeu üzemképeseket adnak 
nulást követ5en szin tén kölcsönbe, addig se szüne
megfelelt a szigorú elvárá- teljen II munka a megren
soknak. Egy i dő után a delőnél. Időközben a part· 
gazdaság vezetői azt lát- nercégek száma elér te a 
ták, hogy szűnőben a kon· százat. 

JELEN ts JÖVŐ 
A részleg létszáma megint kicsi, de .mOSt más okból: 

ti munka lett rengeteg. A Baranya Megyei Vízmű Vál
lulat évente többszáz búvárszivattyú javitására köt 
n-lUk szerződést. 1986-ban a tekercselók 2 millió fo
rint tiszta nyereséget "hoztak" a közös gazdaságnak . 
A hatékonyság 32 százalékos. Minderre való tekintettel 
hamarosan megkapják a telephelyük melletti üzem
uarnokot, melyet eredetileg más célra kívánt a !S" 
has7.nosítan!. 

Am!nt Tanos Péter elmondta, a huszonnégy rős ága-
7.at az idén is "továbblép": a beUtemezett 8 milliós ár· 
bevételt és a 3 milliós nyereséget - a hagyományok
hoz híven - szeretnék megfejeln!. A legfrissebb, már· 
dusi értékelés szerint elérlék a havi nyolcszázezer to
rlntos termelési értéket és most már nem adják ennél 
alább. Az egész országból megkeresik őket a 60 Wat
t0")5tól a 200 kW teljesltményQ vIllanymotorok szervize 
"daU, es megkezdték egy NSZK-magyar köZÖS gyárt
mány, az EMU búvárszlvaUyúk felújltását is. Amire 
n legbüszkébbek: munkájukra reklamáció eddig nem 
erkezett. 

dr. Uorváth Róbert 

198'. !\IAJ US l. 

Autójavítás, 
csak klubtagoknak 

A műhelybe óramű pontossággal gördüJnek be 
a kiértesiteU ül)' re lek a u tói. Műszaki vizsga van. 
A szere-'ők etymis tekinte tébő l értenek. A "mú
szakizás" vezetője gépiesen mondja a hiányossá
gokat. Egy-en régi kO CSinál azért megemlíti , ha 
lálszik, hogy a laposan rel.készílelték. A kiskunha
lasi aulóklub ket évvel ezel6H megnyitott műszaki 

állomása újabb mérföldk /i a virosi szolgáltatásban . 
A f/i nök, Szekeres József büszke a rra, hogy a 

vá rosban 2950 klubtag van, a telJes vonzáskörze t
ben pedig több mint ha t és rélezer, "lI1űszer Cll:e ll · 

ségük" az o rszágos szint relell!' igya szolgáltalá
sok zöme - a diagnosztika, a CO-vi2Sgilat , az 
esetenkénti lr)'orsJavitás - magas színvonalú. 

- 1\11 a belyi autóklub 
legfontosabb reladala? -
kérdezem. 

A menet közbeni 
meghibásodások javítása, 
de csak akisebbeké - vá· 
laszol az állomásvezel.6. -
Aprilis l ·től szeptember 
30-Ig pénteken délután 4· 
től este 8 óráig, szombaton 
és vasárnap pedig reggel 
8-tól este 8·lg ügyel se· 
gélY5zolgálati gépkocsink 
az 53-as úton lévő benzin
kul mellett. Ezen kivül 
foglalkozunk utazási szol
gálallal, a küJ[öldre készü
lőknek zöldkártya beszer
zésével, belépési engedé· 
lyek Intézésével, bitelleve· 
lek, benzin jegyek és tér · 
képek árusltásával, persze 
csak klubtagok részére. 

A segelyszolgálatl 
ügyele les milyen bibákat 
Javit? 

_ Amihez nem kell a 
kOC!iIt megemelnl. A ko
molyabbak elháritására 
szombati inspekelós mll
szakot szerveztünk, 6-lól 
délután 4-ig. 

_ Sokan keresik rel a 
s zervlzt? 

- A felsorolást elkerü· 
lendő egy adat: a rengeteg 
kisebb-nagyobb jav!lás 
mellett tavaly mintegy 
másfél ezer gépkocsi mű
szaki vizsgáját végeztük 
el. Az atlag létszámunk 
ugyanakkor nem haladta 
meg a tizet. 

Beszélgetésünket egy iz· 
gatott. középkorú hölgy 
zavarja meg, akinek az 
autója a varos előtt el
romlott. Szekeres J ózsef 

sajnálkozva tarja szét a 
karját: a szabályok értel· 
mében csak a klubtagokat 
menthetik. Ajánlja az 
AFIT te lephelyét. A nő 
gondolkodik, majd röv id 
habozás után belépési nyi
latko;r.atot tölt ki. 

- Mennyire je llemzóek 
az Ilyen esetek? - ragga
t6zom tovább, 

_ Sajnos, elég gyakori
ak, A lagság tisztában van 
a j08aival, a klubbon kl· 
vüli nincs, így furcsa hely· 
zetek is adódnak. 

Körbejárjuk a telephe
lyet. Rend és tisztaság 
mindenütt. 

- Erre nagyon vigyá· 
zunk. Az állomás nemcsak 
munkahely, itt várakoznak 
a megrendelőink, azaz 
klublársaink is. 

- lIa IIottam: mellehe
t/isen nagy a körzetük, t'el 
tpdJák dllalni II környe-ző 
kö~sé(ekben l a kók (ond 
jall ls? 

_ Már dolgozik három 
mln!szervizünk Tompán, 
K!sszlilláson és Soltvadker· 
len . A nagyobb munkák 
meg Ide kerülnek, Hogy 
e i Y autót milyen sűrűn 
kell rendbe szedni, nem 
csupán az életkorán mulik, 
hanem a megfelelő szol
gáltatásokon is. 

Nemrégiben megalakltot
ták a kerékpáros ifiklubot. 
Az aUlószervizt pedig part
nernek, s nem konkuren· 
elának tartják. es ezt. ugy 
érzem, a legkevésbé az ud· 
varIasság mondalla Szeke
res Józseffel. 

Posztobányl Lás·dó 
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Szilády Emlékbizottság alakult 
A napokban megalakult a városban 

a S"ilády Aron Emlekbizollság. Tagjai 
Kiskunhalas politikai, társadalmi. ga'l
dasági ts kulturális életének ismeri ve
'l!et61, akik el nöknek Sa llai Sándort , a 
gimnádum és szakközépiskola igugató
ját, litkárnak II'I! inté'let Iga'lgatohclyet
tesét. Effingcr (,'erencet választottá k 
meg. 

A'l emlékbl'loUság legfont osabb célja 
es reladata . hogy irányítsa a Szilády 
Aron s'lületésének 150, éYfordulóJa IIg
te l dére s'lerve'l!end6 i1nnepségsorO'latot. 
A gimná'l!lum ax 1981-88-as tanévet 
n évadója emlékévének nylldnítoUa. Az 
emlékbh:otlság programjairói tájékoztat
juk az olvasókat. 

MÁJUS 3·ÁN AVATJÁK 

o Itégl vágya ti!ljesül \ a h alasi iornászoknak : a nagy ti rsadalmi összefogással 
megépült edzötermet a Fazekas Gábor Utcai AUalános Iskolában Szabó Károly 
tanácselnök adja " rendeltetésének. (Somos László felvé teleI) 

o Elkészült a Végh-kúria ls, m ely a helybeli képzőművészek alkotásainak ad 
majd otthont. E! ... ikén. Diószegi Balázs Munkácsy-díjas festőmlivész Idöszaki tá r
lati t dr. Gajdócs' Istdn. a megyel tanács elnöke nyitja mer. 

Olvasótábor 
három éven át 

Az olvssótábor - a ha
gyományos értelmezés sze
rint - a hátrányos hely
zetű, tehetséges gyerekeket 
a könyv, az olvasás szere
tetére neveli. Az eredeti 
elképzelés óta elég sok 
rendhagy6 forma született. 
tsmerjiJk-e kömyező vilá
gunkat? Eligazodunk-e a 
társadalmi, politikai kér
dések szövevényében? 
Köz.élellségünk belülről fa
kadó igény, vagy kényszer
zubbony, amibe belebú
junk? Megtanultunk-e he
lyesen, okosan és har mo
nlkusan élni önmagunkkal 
és társai nkkal? 

Ezek és hasonl6 kérdés
felvetések ösztönözték an
nak. a 3 éves közművelő
dési pt'ogramnak a meg
születését, melyet széles
körú összefogással tucatnyi 
Bács-Kiskun megyei és ha
lasi Intézmény, szervezet 
támogat. 

A Négy évszak nevet vi
selő olvasótábor az Idén 
Gyöngyös-SlIstón tölt el 12 
napot, 70 résztvevővel. A 
gyerekek átlagos életkora 
16 év, egy-egy csoport lét
száma 15 fő, 

1986/87-ben, az előkészí
tés évében a kitűzött cé
lokhoz kapcsolódó konkrét 
feladatokat határoznak és 
oldanak meg a diákok. 
1987j88-ban, a táborgyűlé
seken és a fakultációs log
lalkozásokon részben el
mélyltlk 3'1! eddigi Ismeret
anyagot., részben felkészül
nek a következő évre, Ek
kor szerveződik igazi kö
zösséggé a kis csoport, 
1988, 69 a begyújtöu inlor
mációk rendszerbe foglalá
sának időszaka. 

A tematika a természet 
mozgástörvényeit követi, 
az évszakok váltakozásá
val, A természet, a társa
dalom és az ember egysé
gének hangsúlyozásával 
olyan ismereteket szerez
nek, amelyek segítenek a 
környező világ megértésé
ben. 

A természeti Jelensége
ket megfigyelve, azok mű
vészi tükrözésével ismer
kednek meg a gyerekek, 
mintegy esztétikai élmény
hez is jutva ezáltal. Meg
határozzák számukra az 
embernek a természetben 
elloglalt helyét, [elelevení
tik nekik a világszemléle
tek változásait az ős i kul
túráktól napjainkig, 

Természetesen mindezt 
a gyakorlatban, a játék 
személyiségformáló erejére 
támaszkodva "adJák elő" a 
pedagógusok és népműve-
lök. (ro'lJJD)'ai-lukáes) 

3. OLDAL 

Drukkolunk, Csaba! 
Kitűnően keulódöU 1987 

Hegyes Csaba Európa-baj 
nok tornánunknak. Janu
árban a televízióban vette 
át Az év ifjúsági sportoló
ja szavazás harmadik he
lyezettjének járó dijal, 
majd a KISZ Közponli Bi
zotl.Sága székházában a 
Győzelemért emlékplaket
teL. Mint a felnőtt fé rfi tor
nász válogatott keret tagja, 
Tatán kezdte el társaival 
a felkészU1ést az idei fel
adatokra. Bordi n Dezső, a 
válogatott szakvezet6Je 
számltott rá az Európa 
baJnokságra tervezett csa
patban. Ezek után tör tént 
az egyik edzésen, hogy .. , 
de ezt már mondja el ma
Ka az érdekelt: 

Talajgyakorlatomat 
sulykoltarn, amikor egy 
kombináclOnál a bal ke
zemben hasító fájdalmat 
éreztem. Az ol'vosi vizsgA
lat megállapitotta, hogy el
kerülhetetlen az operáció. 
Február végén megmlí.töt
tek a SportkorhAzban. ha
zautaztam, s csak erőfej
lesztő gyakorlatokat végez
hettem. Aprilis elsején 
szabadultam meg a gipsz
kötést61, 13-án kezdhettem 
meg újra a teljes Intend-

o l\t é, begipszelt kénd , 
a Gy6zelemért emlékpla
kettet. 

tású munkát. A ,kiesés öt 
hét, de a lemaradés ennél 
is nagyobb, Bár a szakem
berek nem adnak esélyt 
arra, hogy május végéig 
utolérjem társaimat, én 
mégis megpróbálom a le
hetetlent, Magamban nem 
adtam fel még a .reményt, 
hogy ott lehessek Moszk
vában, a kontinensviada
lon. 

H , R , 

Időszerű növényvédelem 

Az utóbbi években al
máskertjeinkben és meggy
ultetvényelnken egy új 
kártevő, a lombos[a-íehér
moly tömeges elszaporodá
sának és súlyos kártételé
nek lehettOnk szemtanú!. 
A következmény: már 
augusztusban lombtalanok 
a lák. 

A siker telen védekezés 
gyakori oka, hogy az első 
nemzedék kis létszámú és 
a beavatkozást lIyenkor 
nem tartjuk Indokoltnak. 
Az előző 2-3 évben ls ha
sonló voH a helyzet, de a 
második és a harmadik 
nemzedék a száraz, meleg 
nyarakon annyira elszapo
rodott, hogy a többszöri 
kezelések sem voltak ha
tásosak. 

A tavaszi lemosó perme
tezésekkel (Novenda, Bá
riumpollszulfld, Neopol) 
sok áttelelő báb semmisít
hető meg. Altalában az al_ 
ma zöldbimbós állapotá
ban, április végén-május 
elején rajzanak a kis lep
kék. Ezt az ágak ráznga
tásával észlelhet jük. Ilyen
kor [el tétlenül permetez
zünk a Chlnetrln, a Decls, 
vagy az Unifosz rovarölő
szerek valamelyikével. Te-

klnteHel a rrü, hogy a raj 
zás elhúzódlk, a szórást 
6-10 nap mulva ismétel
jUk meg. 

Sziromhullés után, ha a 
!eveleken az "aknák" a 2 
mIIIimétert nem haladtAk 
meg, BI-58-at használjunk. 
Az idős hernyókat csak 
akkor tudjuk kiirtani, ami
kor vékony, pókhálószerü 
száion elhagyják az aknát: 
kívánatos ekkor a Chinet
rin, a Ditrifon, a Flibol, a 
Metation, az UnUosz, vagy 
az UnItron. A Chinetrlnt 
2, leg[elJebb 3 alkalommal 
használjuk, ellenkező eset
ben a takácsatkák tömege 
jelenik meg, aminek belát
hatatlan következményei 
lehetnek. 

A meggy nél az a legna
gyobb gond, hogy a kár te
vők második nemzedéké
nek rajzása a legtöbb {ajta 
érésével egybeesik, ezért 
virágzás után permetez
zünk, az almánál javasolt 
készílmények valamelyiké
vel. A harmadik nemzedék 
augusztusban raJzik, ezér t 
a következő évi molypopu
láció tömeges fellépésének 
megelózése érdekében ek
kor is vegyük elő a vegy-
szereket. Szúcs JÓ'lJJef 

Intézkedéseim, egyensúlyi helyzetem javítására , 
Úgy döntötlem, hogy _ 

a népgazdaság példáján 
felbuzdulva anyagi 
helyzetem javítását állítom 
egyén i gazdálkodásom kö
zéppontjába. Ennek érde
kében a következő intéz
kedéseket teszem: 

- Csökkentem vásárlá
saimat, bel· és külföldi pi
acokon egyaránt. Az EGK 
ors7..ágaibó! átmenetileg 
egyáltalán nem Importá
lok. Máshonnan ls csak 
annyit, amennyinek fedc
zetét "ellentételeznl" tu
dom . Keretösszeget állapí
tottam meg a halasi len 
gyel piacra ls. 

- A beszerzések elött 
nagyobb arányban próbá
lok meg eladni, mindent 

és mindenkinek. KltJsztí
tallam információs csator
náimat a fizetőképes ke
reslet irányába, 

- Felülvizsgálom kap
csolatomat az OTP-vel, a 
Magyar Nemzeti Bankkal, 
a takarékszövetkezettel és 
az Országos Kereskedelmi 
és Hitelbankkal. Hiteiaján
lataik közül csak a szá
momra legkedvewbbet va
gyok hajlandó elrogadni. 

- Energiagazdálkodásom 
racionalizálása érdekében 
csökkentettem vfzfogyasz
tásomat, ezzel szükségkép
pen apad a szennyvfzkölt
ség ls. Az Izzókat egy fo
kozaltal kisebbre, szemil
vegemet egy dloptrlával 
nagyobbra cserélem. A tü
zeloolajról áttértem a jAz-

ra és a fötést már április 
elsején megszüntettem, 

KOllöld] mosó- és 
tisztálkodószerek helyett 
csak hazait használok, 
egészségügyi papirból azt 
sem, az ellátás jóvoltából. 

- Fontoigatom gépko
csim leállítását és zsírba 
rakását. Valószínű leg ve
szek egy roncskerékpárt és 
[elúJftom. 

- Napi ölszöri étkezés
ről háromra tértem át: a 
falatokat hatékonyabb rá
gással hasznosCtom, 

- Beruházásaimat ille
tően bizonytalan Ideig el
halasztom egy öltöny, egy 
pár Adidas tornacipő, egy 
videomagnó és egy új zu
hanyzóroz.sa beszerzését, 
Lemondtam a TahitIba 

tervezett 120 ezer forintos 
IBUSZ-utat, helyette gya
logtúrát teszek Rekettyére, 
a Gubodi úton keresztOl, 
koeoglissal egybekötve. 

Csökkentem admi
nisztrációs költségeimet. 
Telefonon csak orvost, 
mentőt, rendőrt vagy tűz
oltót hívok. Levél helyett 
levelewlapot, ceruza he
lyett faszenet használok és 
visszatértem a vágott toll
hoz és a tintához. A jegy
zetpapfr mindkét oldalára 
Irok és az Indlg6t kilyuka
dásig gyötröm. 

- "LeépCtem" hobbijai
mat. Ezután csak bélyeget, 
érmeket, régi és kevésbé 
régi újságokat, könyveket, 
népi eszközöket, edényeket 
gyújtök. Tárgyi emlékeket 

csak az avarkortól. A pa
tinás pénzek közül le
mondtam a római arany
solidusokról és a középko
ri aranytallérokról. Befe
jeztem a kőzetek és ásvá
nyok számának gyarapítá
sáto Nem halmozom tovább 
az autó- és motormatuzsá
lern eket, s a régi fegyve
reket sem, Ezután csak 
Tiziano, RaUaello és a né
metal1öldiek, a magyarok 
közül csak a 19. századi 
Jobbak érdekelnek és kizta
rólag I -I példányban. 

- Beléptem egy totó
lottó társaságba, egyelőre 

ft legutóbbi két találatra 
kapott 26 fo rinttal. Csal
hatatlan szisztémám van 
arra vonatkozóan, hogy az 
általam szugerált számo-

kat mutassák fel és mond
ják be, függetlenUJ attól, 
hogy mely golyókat veszik 
kl a gömbböl. 

Az egyensúlyi helyzetem 
javítására irányuló minden 
egyéb újítás é rdekel. Fi
gyelem embertársaim sirá
mait és az anyagi lerom
lásuk gyorsítására tett si
kertelen próbálkozásaikat, 
Tapasztalataimat betáplá
lom egy Komondor-81 tí
puso., bUkkfagolyós számí
tógépbe. hogy közelebb 
jussak az optimális dönté
sekhez. A lehetőségeim 

óriásiak. , , 
Remélem, az eImeosztá

lyon az ápolás költsége 
nem emelkedik. 

-ptr-



& 2 

"HÁTSÓ OLDAL" 
Vetélkedő, ahol mindenki nyert 

Aprilis 14-én a kiskunhalasi Helyőr
ségi Múvel6dési Otthonban rendezték 
meg a ll. országos munkahelyi munka
védelmi, kÖ:I'.:lekedésblztonsági, els6se
gélynyújt6, környezetvédelmi vetélkedő
sorozat városi dönt6jét. Az üzemi selej
tewkön csaknem ezren veltek részt. 

Dr. Szalai Imre rendőr alezredes, a 
városi közlekedésbiztonsági tanács elnö
ke megnyitójában köszöntötte azokat a 
kiemelkedően eredményes csapatokat, 
melyek tizenkét kiskunhalasi és kiskun
maJsai üzem, vállalat, Illetve te rmelő
szövetkezet képviseletében érkeztek. A 
iYaJogos és gépjórművezetö kategóriák
ban versenyw csapatoknak Petress Ist
ván rádl6riporler Ismertette a szabályo
kat. A Kresz- teszlek kitöltése után a 
közlekedéssel kapcsolatos kérdések kö
vetkeztek, és a jól válaszoiók egy-egy 
Autó-Motor lapot vehettek át. A szín
vonalall versenyen II munkavédelml, 10z-

Különös 
széncsata 

" Igaz. csak egy éve köt
lözlem családommal a kis
kunhalasi Kuruc vitézek 
lerére, de az ott tapasztalt 
környezetszennyezés állitó
lag évek 6ta tart, ezér t ra
gadtam tollat. 

védelmi és elsósegéiynYŰjtási tot6ban, 
56t elsősegélynyújtási gyakorlaton is bi
zonylthalták felkészUltségűket a ver
senYZők. 
Gépjárművezet6 kategóriában első lett 

a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vál
lalat csapata, 1I 3 ponttal, második a 
Kőolaj- és Földgázbanyászllti Vállalat 
kiskunmajsai szállUásl csoportja, szin
tén 113 ponttal, harmadik a baromiifel
dolgozó másik brigádja, 110 ponttal. 

Gyalogos kategóriában f!ls6 helyen 
végzett a KFV szocialista brigádja, 96 
ponttal, második a Kiskunhalasi Állami 
Gazdaság csapata 93 ponttal, harmadik 
a Texcoop kiskunhalasi leányvállalatá
nak csapata, szintén 93 ponttal. Mindkét 
kategóriában az első három helyezett 
pénzjutalomban is részesült. A kateg6-
riagy6zlesek bejulotlak a május 26-án 
Kecskeméten megrendezendő megyel 
döntőbe. V. K . 

A helyi MÁV _áhomás 
területén melyet csak 
egy keskeny út választ el 
a lak6teleptől, 20 méter a 
játszótért6l és valamivel 
több az óvodát61 - funk
cionál egy óriás kémény, 
melynek csak az egyik 
szépséghibája, hogy nem 
nött més nagyobbrA, nap 
mint nap okAdva a sűrű, 
galagonya nagyságű ko
romszemcséket. A lakóte
lep 40-45. számu h ázal 
elötU parkolÓban a gépko-

o Áprili~ I. -én Kiskunhalasról közvetitntte a rádió 
C!>úcsfo rgalom címú riporlmllsorát. Ali adást vezetle: 

csikhoz vl.sszalgyekv6 tu-

Petress István (mikrofonnal a kezében). (Lévay Kál
mán felvé tele) 

lajdonosok szlnükben meg-
változott, koromfekete au- r-,;-c:;::;;:;;,=,--------::----------'lV'-;! 
t6ka t vélnek fölfedezni sa- ~// {j".,"ffllflk If"'" "'~" . 
Ját k"'''Juk h.ly,tt. E"k- [Mfh .,,, .... ' _rYY'> m.' .. lJ 
r6l a korom még csak le- ~ . .:.t 
mosható, űgyszlntén a ját- f 
szótéren játszadozó kisgye- 'l.B""'ttII lC~1t =- ~ 
rekek kezéröl, a rcáról is, -"" l 
de a tUdőb6l , a légc56böl, .... ,-t . ~ ~ I 
a hörgőkböl már sokkal _ ... ___ -~ 
komplikáltabb a szennye- l..-t'" 1 \ 
,ödé, .lIávolitá". "7 ' LL 

A képet "gazdagítJa" egy 
kisebb kémény ls, mely ta- /" 
lán al; Irodahelyiségek pa- f _ 
vllonJáé, ti amely szintén 
dolgozik. A helyzetlefrss, ~ 
sajnos, ezzel sem teljes 
Egy [ebruárl napon arra 

,,~ " .. 
lettünk iigyelmesek, hogy 
az allomb udvarán, köz-
vetlenUl a kerltés mellett. 
Igen rossz min6ségű szén-
ból emelt három hatalmas 
porhegyet a MAv. Mint
egy megüzenve most mdr 
a tényleges had iállapotot 
a lakótelepnek. E porhegy 
igénytelen, beéri a kora-
tavaszi szell6cskével. 

Felvetödlk bennem, hogy 
vajon a MAV-nak n incs a 
sren lórolására alkalmas 
helyisége, s ezt éppen a 
lakótelep szélén, a szabad 
ég alatt kell megoldania'? 
Nincs pénzük arra, hogy 
megfelel6 véd6-, szOróbe
rendezéssel láS!ák el ké
ményelket? 

Mivel magam is orvos 
vagyok, úgy érzem, szót 
kellett emelnem a fentiek 
miatt. Remélem, a [elve
tettekre az Illetékesek 
megfelel6 választ adnak, 
s talán abban ls remény
kedheWnk, hogy problé
mánk megoldódik." 

dr. Kuluncsich Tamás 
körzeU orvos 

(A prUt. l ... in a helYRlnen 
JAnunk, a ninhel.l'ek mic oU 
ma c asodlak. KIvAncs la n v' rJuk 
U IJLetike.ek vAla ... ' t l - I\. 
nerk.) 

l 

o TAVASZVÁGYÁS (VA RGA ISTVÁN :RAJZA) 

T1i"kÖI(& 1" 
NVUGOfJASOK SEGITtsE. A vizma vállalat 

5zakszervezeti bizottságának határozata értelmében a 
lelajánlott kommunista szombatok bevét.elét az arra 
lt:ginkább rászoruló kisnyugdljasok segélyezésére for
<!Itják. Aprilisban 75 idös ember kapott a vállalatt61 
t.sszesen 106 ezer forintot. 

_ OI CSt.RO OKLEV2L. Az elmúlt évi nyereséges 
gazdálkodásáért a város két mez6gazdaságl nagyüze
me, a Vörös Szikra és a Vörös Október Tsz elnyerte a 
mezőga7.dasági miniszter dicsérő oklevelét. Az átadás
ra, ünnepélyes keretek között, májusban kerül sor. 

" 
_ ÁPRILISI ESOIlEKORD. A korábbi évek csapa

dékszegény áprilisa ulán az idén bőségesen hullott az 
E-g: áldá~: a hónap első három hetében 68 milli méter
roy! es6 esett. Bár a földeknek nagy szükségük volt rá, 
:l sok viz hátráltatta a vetést és a többi tavaszi gépi 
munkát. 

Egy lány a Tavaszból 
Neve Tóth l\lárla és Kiskunhalason, a Tavasz presz

szóban dolgozik, mint "vendéglátóipari" szakmunkás. 
O!ztálytársul még most is a szakmunkásképző tanulói, 
ő viszont már kivált közülük. A szakma kiváló tanuló
JI! o rszágos versenyen ugyanis ötödik helyezést ért el. 
Ez egytK!n azt ls jelentene, hogy az elismer6 oklevél 
mellé soron kivül megknpta a szakmunkás-bizonylt
v{myt. Szakoktatói SlIakál Lajos és Gulyás József. 

Az Iskola egy másik tanulója, Varga Tibor harmad
hes e ladó is hasonló s iker rel szerepelt ezen a vetél
l~edön: 6 ls elnyerte a szakmunkás-blzonyítványt. Var
ga Tibor a Kiskunmajsai Arész kömpöci üzletében dol
gozik. iskolai szakoklatója: Kertés'!: Er'l:Sébet. 

- r -e 

KULTURÁLIS KÍNÁLAT (május IS-ig) 

PÁKLYA FILl'IlSZ1NUA.Z 
MAju. 1-2·in t •• fil • óra_ 

kor: BecéZő !IZavak (amerikai). 
:J-l·fn t , 6 él 8 órakor: Vl

,ybat életvesuly tazov)et). 
I·A n 4 •• és • órakor: Ez,aSl-

Alarcos (romAn). 
t-lt-in 4 órakor: LUlra 

(magyar), • és • órakor: Fan_ 
tom a~ éJuakéban (amerikai). 

II-It·én t. 6 és a órakor: A
SAnla dervis (macyarJrovJel). 

I:J-U-in 4. S fil • órakor: 
Kttsécbl!ellVe keresem Susani 
(amerikaI) . 

1J-I7-in t. 6 éa • órakor: 
Laura (magyar). 

GOZON ISTVÁN 
l\1(lVELOo&s1 KÖZPONT 

mijua l-in: népm(ivésntJ 
klrllkodóvAsér a ~'ank85 OA
bor uteAban. Io-U óralc a 
Szilaj eiterazenekar és nép
tánecsopoM feUépéfJe. (10-11-11 
a TÖfökudGben. U-lS-lg az 
MSZBT-emlékparkban. 13-14' 
II a SÓSlónAJ) 

Z·'n 15-)1 ódlll: jlhszónu'l
hely. Anyék nap)!lra ajande
kok kéu.íl~e . Vezett: Br6dl 
IIIArla. 

It-24 ón.lg: maginyosok 
klubja. MAJusI bAl. 

5-én 19 órakor: El(l Irodalom. 
A soroUIt vendége: SAn ta Fe
~'" lró. 

l-An l. órakor: kOúplsko"l 
klub. AmatGr rcx:kecyntu:aek 
milsora. 

'·én 15-11 órAla: Jétnóm(i
hely. Népdalok tanuIAsa. Ve
zelJ: KovAe. Mirta. IG órakor: 
magénYOlJOk klubja. KAl"lya
csata, barAt! besÚl,ctél, zene
halIcal's. 

IS-én II órakor: kI»fPlsko", 
klub. Ballacó UétikOfl m(i80r 
amatőr m(ivélzek kózrem(ik(l
d~el). A LYTlI eayllltt;a; mll
..ara, j'tfkvhlir, ktlnyv- és 
hanglemez 'rusll' •. 

""n 15-11 ónUs: j'tszómQ
hely. FonA!, madupztl\'éa. 
Vezeti: Dr6dl M ' r la. IS óra· 
kor: macAnyO$Qk klubJa. 
Facylalld~lutAn. lénasjAlik. 
~ene, té,."IIICA5 

ÁLTALANOS 
MOVELOof:SI KOZPONT 

Apr lJ III 11_161: KOI"IArs képze)
mih'észck kláUiléla az a ... IA
ban. 

VÁ.ROSf KÖNYVTAR 
""Jua J-7-~ alIZelIedl an

IJk\'<lrlum kl.lnyvvútlra. vitel 
és eladAa: 5-én It-II ón.ll. 
S-An 1-11 ór'lg. 1-én '-It 
OrlUc· 

U-in I' órakor: Halasi Té
ka. Dr. K I .. Eruéb~., K\!Ikun
halas putalAIla a vU"gvAIHI
tÓl a "i1A,h'bon:ll, {I.:zt-1.3II,. 

II-Iln 1.-11-111: jlll<!k a 
konyvlArban (a lIyermek
könyv"r~n. Kos.SUlh u. ll .. 
al útlÖrőhh emelet! részében). 

JURINOVITS l\lIKLOS 
Ú'M'OROUÁZ 

1\"juI I·An lt.lG-kor: közle
keclé:lbtUonsal1 tórum. Ve~etl: 
O.lambul Mlh'lY él Suttó K. 
Unió. 

n-in 14.30-kor. Az 01'1:011 vi
laazol. vendi,: Dr. Vlnmec 
SAndor tőOrvos. 

I. -én 1 ~.30-ko r: Könyyr/'il -
könyvért. irodalmi reJwény
musor. fel~GtagozalOlIOknak. 

IC-'n • órakor: vArosl repll
lőmodeUeu) vernny, uttörók
nek. 

SZAKSZEKVEZETEK 
V AROSI BIZOTl'SÁGA 

(KlubköoyvtAr) 
lUAj .. a 4-én It órakor: elmé

lelt konterenela. Előadó: Dr. 
n ardnyl Ern6 fllo>;ó{\Q. 
~·én II órakor: eukorbetegek 

kl,\br... Vezeti: Dr. Klndl lm· 
rt: főorvos és dr. TÓlh MIlrla 
adjunktus. 

a·'n, Is·in IS órakor: alt 
ATl rendezésében KRESZ-ok
laté!lok. 

KOOLAJ- €s 
FOLDGA zBÁNYÁSZATI 

VA.LLALAT 
KISKUNSÁGI OZEAIE 

/I"JUI '-én 10 ónlkor: OlaJ
Ipari Gal".I" VI. EI~ő VIlA!",
bOrUs tArayl emlékek. Fot éli 
do kumenlumklAllhAs. 

SPORTMŰSOR (május lS-ig) 

LABDARÚGÁS 
Melyet II. oazlAly, VII. for _ 

du lÓ, mAJu. 3.. 18.)0. v'rosl 
Ipol"lpAlya: K\!IkunhalUl Spar
tacus - Kecskeméll Milsukl 
FGlskola SC (elGlle. U.»-kor: 
ltjúsAgl mérkGlésl. 

VIII . fordula, mAjul I., lS.30. 
C'bor Aron laktanya pAlyAja: 
Honvfd O'bor Aron SE -
Kecskeméti Mezőn SE. 

ATLf:TIKA 
1\UjUJ t·én h 10-in, ~ órA

tÓl. avAroai SpoMpAlyén, aer
d(ilő .. O" ÖMZelett ~nokll" 
él! lrYermekverseny. 

KtzlLABDA 
MAJu~ 5., 11 órll, glmnézlum 

p'lyáJa: KAC-MEDOSZ - Kis
kőrös (melyel bIljnokUS, n6i). 
Eliitte, II órakor, UjUaAl1 mér
kÖlés. 

1\"JUS 7., 17 a r s. glmnézlum 
pAlyéJa: KAC-MEUOSZ 

A nemzetközi lov88verseny programja 
HódmezővúArhelY (NB ll. lf
jUllágl, n61). 

Május I., 11 óra, ,lmnAzlum 
pAly4ja: KAC-MEDOSZ - Ke
eel (me,yel bajnOkIi,. rirfl). 
Elötte. 16 órakor. UjúaAgl mér
kt'lzés. 

AlÁJUS I. 
8II.0IHól: ketlCllfogatok dfJ

haJl.isa. 
... __ t61: ltlUsA11 dijugratAa, 

el(ldöntO. 
14.0IHGI: a XXl. ntmletkllzl 

venleny ünnepélyt':ll mecnyltá
••• U.3(l-Iól: I. vtr:fltnyu'm: a 
halArór ktrtlletparancsnok dl
Jéén. 

1l ..... 161: 2. yersenyn'm: II 
hatArGnég dfJAéM. 

l\IAros z. 
08.00-161: Itjúsll" dfJugratAl. 

kö~épd"nl6. 
II.QO-161: 3. veNenysúm: a 

DM Hal'r6nég ora;tAIOA pa
rllnc.nokénak dlJaén. 

14.IXI-I.GI : t. ver!lenysum: 
esapatver!leny a BéCll-Kiskun 
Mellyel Tan'cs elnökének dl
J'éM. 

J7.)O-l4I : ke\teSfo,atok akll
dAlyha,jIAl a. 

l\1AJUS 3, 
08.011-161: keltesfo,alOk va

di.szhlljtJIsa. 
... Ot-161: IfjúsAgi dijugratAa, 

döntő. 
14.00-IGI : 5. verllenysz.im. 

Nagydíj. II Magyar 1.ov85 Szl)
vet8é, elnökének dlJAért. 

II .OI- Ió l : l. vel'$en~Am: kl
la~ macasu,ratú a bel
Uiymln\!lzler dfJ'ért és a Kis
kunhalllal VArosl TIInics ván
dordlJéiM. 

IS.OII· tó l : a verseny ünnepé
lyes úr'sa, a csapatok bÚ
C!lUllalba. 

A meghSvoltak klnUI rajlho~ 
éUnak: Ausztria, Bulprtll. 
Csehulovikla. Len,yelorszAII. 
az NDK. az NSZK és RomAnill 
cupata: a magyar felntltt éli 
IrJilsA11 yAlo,atotl ke~; a 
szovjet Dinamó egyUttelt: Ju
lIoszlAv Cllapatok ; a kiskUnha
lasi Jlat6r6r Dóua lo'·asal. 

Versenyezni tog amilykutl 
Lenin Ta7" a kiskunhalIlliI VO
rÖII Szlkrll Tsz és a keceli· 
S~őlóf{ln Szakllzövetkezel fO
,ala. 

A versenY1l1.Amok között Sze
gedi OAbOr "PUSUIl tizes", il
Ietve CSikÓ!! és Nyitrai LaJOA 
pónlcalkö. bemutatólAra kerll! 
aor. Felnőtteknek napl 50. gye
rekeknek napl III forint a be
lipódfJ. Amajéllll jeIJegll ren
dezvényen hideg-me leli ételek
röl. ",ukrtlszsUleményekról, 
Udiltlltalokról. aJ4ndéktAr,yak 
tlrusllÚAr61 az Mész 68 több 
macAnkel't!Sked6 aonÓOllkodlk. 

A nem7.etkOzl Iovasyerseny 
8.Jnhelye: Kiskunhalason a 
lIalArór Mua pAly4ja. 

O. B . 

MiJu. 10., 10."'. glmnhlum 
pAlyAja: KAC-MEDOSZ 
Kecskeméti TE (melYet ba,j
noks.llll. nőI). EI6t1e, 1.30-kor, 
ltjúsélll mérkGz68. 

TORNA 
M'Jus 8·.n 16 ór6tól és '·én 

• órAlól a Fazekas G. ul",al 
\!IkoLa új tomaCOlarnokéban: 
dél-lerllletl serdUlő l-lll. kor
o~ztélyú . fIú CSB. I-An az elő
IM. ~-én a szabadon vlllllsztott 
gyakorlalOk. 

01'TOROOLIl\IPJA 
JItI.iju5 ' ••• óra. v'~1 SpoM

pilya: nalyp61yb labd.rú.-A,. 
terIlletI döntö. 

MAj us 14.. il Ora. vArol1 
~poMpálya: aUfllkal versenyek 
tertllell döntője. 

A Dél-B'-C$-Kllkun Me.-yeJ vizma VáUalal, 
a Kilkunhalul AIIamI GasdasiC, 

• K\!Ikunhalul B8.I'OmtlfeldolloZÓ VAllaiat. 
a Kt.kunhalasl vörös Októbe.r 
~ vörös SzJkra Tsz lapja 

SurkenU a lEerkesztOblrottdg 
A szerketlztOb\:tOttSAI vezet/He: FDldl Lajol 

Felelőt szetkes>;tő: KUlUl Ferenc 
A nerkl!llz~i. dma. 

6400 K\!Ikunhalas. KözlA .. a"', u. 11. - Teleton: 22-144 
KiadJa: II Kllkunhalul allromtl!eldolgozó VAnalat 

Felelőt kiadó: Forc'cs ~ter 1'lZgaló 
17 1123 Pelt'ltl Nyomda Kiskunmajsa 

Felelőt YUtlll: Vlkor "ADOI 


