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------------------------" TUDÓSíTÁS A TANÁCSOLÉSRŐL 
VASÁRNAPTÓL: XXIII. NYÁRI ÚTTÖRŐ OLIMPIA 

I(öszöntjük vendégeinket 
Az egész város, az Általános Mű

velődési Központ sportcsarnoka ün
nepi díszben várja a XXIII. Nyári 
Úttörő Olimpia versenyzőit, a Ha
lasra érkező gyerekeket és kísérői
ket. 

kaptak érmet, itt győztek. 

Ritkán adatik meg a nagyváro
soknak is, hogy olimpia színhelyei 
legyen ek. Egy kisebb településnek 
pedig különös rangot ad, eredmé
nyeinek, törekvéseinek elismerését 
jelenti, ha részese lehet egy ilyen 
nagyszabású rendezvénynek. Még 
akkor is, ha a mérkőzők úttörők, s 
egy nemzet fiataljai csupán. 

Kiskunhalason a tornászok és a 
ritmikus sportgimnasztika versenv
zői mérik össze erejüket, ügyessé
güket június 14-e és 19-e között. A 
többi sportágban Kecskemét lesz 
a versenyek színhelye. E hat nap 
alatt nemcsak a szervezőknek és a 
rendező bizottságnak, hanem az 
egész városnak szívügye lesz az 
olimpia. 

A XXIII. Nyári Úttörő Olimpia 
minden indulójának jó versenyzést, 
kitűnő eredményeket, valamennyi 
vendégünknek kellemes szórakozást, 
hasznos időtöltést kívánunk. Remél
jük: kedves emlékként őrzik majd 
meg a Halason eltöltött napokat. 

Ez az erőpróba akár elindítója is 
lehet több, majdan híressé váló 
sportoló sikeres pályafutásának. Bi
zonyára lesznek, akiknek örök él
ménye marad, hogya halasi ver
senyen álltak először dobogóra, itt 

(A részletes versenyprogramot a 
"hátsó oldalon" közöljük.) 
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o Elkészült végre, használhat juk, pompás! (Somos László felvétele) 

Megoldás: a 90-es évek elején 

I(ilátások telefonügyben 
Lesz-e - ha igen mi

kor, ha nem, miért nem -
a kor követelményeinek 
megfelelő telefonhálózat 
Kiskunhalason ? Ez itt az 
egyik, megválaszolásra váró 
nagy kérdés. Akik az aláb
biakban nyilatkoznak, úgy 
hiszem, a legtöbb és leghi
telesebb információ birto
kában vannak. 

Gyenes Géza, a Bács
Kiskun Megyei Távközlési 
üzem vezetője: 

- Jelenleg 1243 telefon
állomás van a városban cs 
1753-an várakoznak készü
lékre. Ez valóban sanyarú 
helyzet. Tavaly kétszáz 
előfizetőt "kötöttünk be", a 
régi vezetékek mentén, 
mivel az 1985 végén telepí
tett új konténerközpont 
nem járt együtt hálózatfej
lesztéssel. Aztán másfél 
millió forintért újabb ve
zetékeket fektettünk le, így 
ismét kétszáz zal gyarapod
hat a telefontulajdonosok 
száma, mégpedig a Kos
suth II. lakótelepen, az Er
dei Ferenc téren, a Kossuth 

L. utcában és a Kertváros 
belső részén. Százan már 
meg is kapták, száz készü
lék felszerelése pedig most 
van folyamatban, még a 
régi áron. 

Az idén is ráköltünk kb. 
egymilliót a hálózatbővítés
re, ám ez is kevés, több 
pénze pedig erre a célra 
nincs a postának ebben az 
ötéves tervidőszakban, va
gyis: 1990-ig. A forgalmi 
tartalékokat leszámítva 
mintegy 350 állomást ad
hatnánk még ki, de sajnos, 
egyelőre úgy tűnik: csak 
azokba az utcákba, ame
lyekben már van főveze
ték. A két halasi konténert 
egyébként még ebben az 
évben bekapcsoljuk az or
szágos . távhívó rendszerbe. 
Végleges és minden igényt 
kielégítő megoldás csak az 
1990-es évek elején várha
tó, az új, a góckörzet fo
gadására alkalmas elektro
nikus központ üzembe he
lyezésével. 

Somogyi Antal, a városi 
tanács elnökhelyettese : 

- 1985-ben tízmillió fo
rintot utaltunk át a postá
nak az új konténerre, jö
vőre - utólag - pedig 
még ötmilliót. Jóváhagyott 
középtávú városfejlesztéSi 
terveinkben nem szerepel 
a további támogatás, de 
nincs is egy fillér ünk sem, 
sőt .. ' Félő, hogy egy egész 
városrész - a Kertváros 
- ezután is telefon nélkül 
marad, hacsak... Hacsak 
az ott élő lakosság nem 
vállal még nagyobb anyagi 
á ldozatokat . . . 

Tóth Istvánné országgyű
lési képviselő, Kiskunhalas: 

Értesüléseim szerint 
a Kertváros családiház-tu
lajdonosainak többsége a 
gerincvezeték kiépítése ér
dekében hajlandó zsebbe 
nyúlni. Csak azt nem tud
juk még: családonként 
mekkora összegre van 
szükség. Én a szervezést -
a tanácsiak segítségével -
vállaltam, már el is kezd
tem. 

K. F. 

Családi házak épülhetnek 
a Sóstó mellett 

. A városi tanács legutób
bi ülésének napirendjén 
szerepelt egyebek mellett 
a múlt évi egységes pénz
alap felhasználásáról szóló 
beszámoló. Bozár Ferencné 
osztályvezető vitaindítójá
ban emlékeztetett arra, 
hogy az új pénzügYi rend
szer bevezetése óta csök
kentek az előírások és a 
kötöttségek. Az ezzel 
együtt megnövekedett ön
állóság elsősorban új szem
léletet követelt meg a gaz
dálkodás ban résztvevőktől. 

töttek a 20 millió forint 
hi tel fel vételéről; ennyi 
kell a Brinkus LajOS utca 
északi oldalán levő terület 
kisajátításához és az építé
si telkek kialakításához. 

tervidőszak végéig türelmi 
időt adnak. 

A városfejlesztési bizott
ság elnökének összegzése 
szerint az elmúlt évben 
végzett társadalmi munka 
értéke több mint 93 millió 
forint . A nem hivatalos 
versengésben első helye
zett a 30., második a 35., 
harmadik pedig a 23. szá
mú választókerület lett. 

A tavalyi fejlesztések 
közül igen fontos volt a 
középiskolai program tel
jesítése, a szociális lakás
hoz juttatás és a szervezett 
lakáscserék zökkenőmentes 
lebonyolítása, valamint a 
lakossági gáz bevezetés, út
és járdaépítés támogatása. 
A testület határozatot fo
gadott el az ésszerű taka
rékosság érdekében. Esze
rint: a szakigazgatási szer
vek spóroljanak például a 
közvilágítás és a közkifo
lyók költségei nél, s a gaz
dálkodásban erősítsék 
együttműködésüket. Dön-

A városi tanács és a 
gazdálkodó szervek együtt
működését - a VII. ötéves 
terv városfejlesztési célki
tűzéseinek megvalósításá
ban - jónak ítélte meg 
Somogyi Antal tanácsel
nök-helyettes . A kereske
delmi hálózat fejlesztéséért 
és a közműépítéseknél való 
együttdolgozás mellett a 
munkáltatók sokat tettek 
dolgozóik lakáshoz juttatá
sáért is. A vállalatok és 
üzemek társadalmi felaján
lása évente mintegy 40-50 
millió forintot jelent a vá
rosnak. 

Az ülésen a legnagyobb 
érdeklődést a Sóstó kör
nyékének rendezésével fog
lalkozó javaslat váltotta ki, 
amivel egyébként már két 
ízben részletesen foglalkoz
tunk lapunk hasábjain. A 
kétféle beépítési tervvel 
kapcsolatban megoszlottak 
a vélemények. 

A vita Szabó KárOly ta
nácselnök összefoglalójával 
ért véget. A tanácsülés el
lenszavazat nélkül, 9 tar
tózkodással elfogadta a 
terület telkes családi lakó
házas beépítését úgy, hogy 
kéSZÜljön részletes rende
zési terv, s az jóváhagyás 
után épüljön be az általá
nos rendezési tervbe. 

Mivel a február 18-i 
ülés nem tudott dönteni az 
á llattartásról szóló tanács
rendelet-tervezetről, ismét 
előkerült a téma. A két ja
vaslat közül most azt fo
gadták el: tilos a KISZ
lakótelepen és az ÁpriliS 4. 
Kertvárosban nagyállatot 
tartani. A végrehajtásra a Rémán János 

VÉGE A TANÉVNEK 
A gyerekek nagy örömére hama

rosan itt a várva-várt szünidő. A 
vakáció gyakran korszakokat vá
laszt el egymástól. Hiszen mennyire 
más óvodásnak lenni, vagy iskolás
nak, középiskolásnak. Visszagondo
lok a nyolcadikos ballagás omra. 
Olyan felnőttnek éreztem magam, 
telVe izgalommal: milyen is lesz a 
gimi, megbírkózom-e a rám váró 
feladatokkal. 

Négy év 
alma mater 
lai tól, azt is 
ről még szó 
ségről, arról 
telemben. 

múlva, búcsúzva az 
biztonságot nyújtó fa
megtudtam: felnőttség
sincs, legfeljebb érett
is inkább biológiai ér-

Évente ilyentájt sokezren élik 
meg ezeket, vagy az ehhez hasonló 
élményeket. A nagy kérdés pedig: 
mennyire képesek a szülők ráhan
golódni erre a nyári "átmeneti 
örökkévalóságra"? .. Mert mi ta
gadás, magasra tornyosulnak gond
jaink: két hónapig mi legyen a gye
rekkel, ki fog rá vigyázni? 

üdülést, kirándulást, rokonlá
togatást szervezünk. Milyen jó lenne 
gyermekeinkkel a tóparti alkonyat
ban, vagy az erdei sétákon kicsit 
több időre feledni a mindennapi 
rohanást és feszültséget. Hogy a 
nyárból ne a tülekedés, a méreg 
maradjon meg. A munkahelyi sza
badság azonban hamar elfogy, újra 
dolgozni kell, másokat helyettesí
teni. Nyáron betáblázottabbak a 
napjaink, mégsem hagyhat el az 
időérzékünk. 

A vakáció szabadságát a hóna
pokra napköziben felejtett gyere
kek, az utcán csellengő kamasz ok 
aligha ismerhetik. A szökések, a 
csavargások és sajnos a gyermek
balesetek is a júliusi-augusztusi 
krónikákhoz tartoznak. 

A város iskolái, egyeztet ve a köz
művelődési intézményekkel, színes 
programo kkal készülnek a gyerekek 
szabadidejének hasznos kitöltésére. 
Röviden az ajánlatból. 

Minden korosztályt várnak a tá
borok, például a kisdobos-, az út
törő-, a KISZ-szaktábor, vagy a 
speciális jellegű honismereti, olva
só-, illetőleg kerékpáros vándortá
bor. Szerveznek kirándulásokat, ve
télkedőket, KRESZ-játékokat és kí
nálnak sok más érdekes, izgalmas 
lehetőséget is. Akit a plakátterve
zés, a népdal és néptánc, a drama
tikus játék érdekel, az is megtalál
ja kedvtelését. De lesz mód bábot, 
sókerámiát, sárkányt készíteni, sző
ni, makramézni. 

Azok a gyerekek akik pénzt is 
szeretnének keresni, egyéni munka
vállalókként, iskolai engedéllyel a 
MÁV -nál, a baromfifeldolgozóban, 
a virágkertészetben és az állami 
gazdaság tajói üzemegységében dol
gozhatnak. 

Napokon belül az iskolákba ke
rül az a k iadvány, amely ezt a bő
séges választékot csokorba fogja és 
közli a helyszíneket, valamint az 
időpontokat. A játékos foglalkozá
sok egy részére az intézmények fa
lain kívül, természetes környezet
ben kerül sor. A vízmű vállalat 
például pedagógus felügyelet mellett 
fogad gyermekcsoportokat, úszótan
folyamokat pedig rajtuk kívül a Fa
zekas Gábor Utcai Általános Iskola 
is indít. És ne feledkezzünk meg a 
könyvtárakról, a múzeumról és a 
Gyűjtemények Házáról sem. 

A vakációt így vagy úgy, de hasz
nos an, okosan kitöltetni gyermeke
inkkel - ez bizony mindannyiunk 
vállalandó felelőssége. 

Rozsnyai Sarolta 



2. OLDAL 

ÁTADÁS: 1990-BEN (?) 

Kenyérgyárra várva 
- Tavaly az árbevéte

lünk 180 millió forint volt, 
13 és fél milliós nyereség
gel. Háromszáznegyven 
dolgozónk van, ebből két
száz Halason. Tizenegy 
termelő üzem ünkből és ti-
zenhárom kereskedelmi 
egységünkből négy-négy 
található a városban. Száz
kétféle termékünk van. Ke
nyérből hat-, péksütemény
bŐl negyvenhat-, édesipari 
termékből tizenhárom-, 
cukrászati cikkből har
mincfélét gyártunk. Ehhez 
jönnek a különböző szá
raztészták és diabetikus 
készítmények foglalja 
össze röviden, mintegy be
mutatkozásként, a cégről a 
legfontosabb tudnivalókat 
Nagy István, a Kiskunha
lasi Sütőipari Vállalat 
igazgatója. 

Felvillannak emlékeze-
temben a hétvégeken, a 
több napos ünnepek előtt 
az üzletekben friss pék
árura várakozó sorok. 

- Ön szerint milyen 
az ellátás Halason? 

- Szerintem: megfelelő . 
A kenyér jó minőségű, sze
retik az emberek. Mint vá
sárlót, engem is bosszant, 
ha sorba kell állnom. A 
hétvégekre már csütörtö
kön megkezdjük az elősü
tés t. Sütödéink alig győzik 
a felkészülést a nagyobb 
ünnepekre. Előfordulhat 
géphibásodás, s akkor már 
csúszik a szállítás. Mind
ebből a vásárló azt érzé
keli, hogy egyes árufélesé
gekhől kevespbb van a 
pulton, hamarabb eltogy, s 
várni kell a következő fu
varra. Vállalatunk a ke
reskedelem igényeit - ha 
olykor nehezen is, de -
kielégíti. Tavaly vezettük 
be - főleg az áruházak
nál - a délutáni kenyér
szállítást, ami növelte az 
ellátás biztonságát. 

Milyen körülmé
nyek között dolgozna.k? 

- Ez a legégetőbb prob
lémánk. A vidéki egysé
geknél felújítottuk a gép
parkot, jelenleg a halasi 
üzemeinkben a legmosto
hábbak a körülmények. A 
Mátyás téri kenyér- és a 
Tolbuhin utcai péksüte
mény üzem tízéves kemen
céi 1990-re végleg elhasz
nálódnak. Egyik épület 
sem· bővíthető. 

Nem szívderítő 
tények. Mi a me&,oldás? 

- Egyetlen lehetőségünk 
van: mielőbb meg kell 
kezdeni' egy új üzem épí
tését. Az ötödik ötéves 
tervidőszakban vállalatunk 
egyáltalán nem kapott tá
mogatást és az elmúlt cik-

lu sban is csak másfél mil
liót fordíthattunk a kis
kunmajsai üzem korszerű
sítésére. A megyei tanács 
1986. április 9-i ülésén 
megszavazott 20 millió fo
rintnyi fejlesztési hozzájá
rulást, de mivel az új 
üzem hatvan millióba ke
rül, kértük: programunkat 
újra tárgyalja meg a tes
tület és adjon további se
gítséget. Így született meg 
a másik döntés: vállala
tunk vegyen fel beruházási 
hitelt, aminek a visszafi
zetéséből 25 milliót magára 
vállal a megye. A maradék 
15 milliót saját erőnkből 
kell előteremteni. Most ki
vitelezőt keresünk. 

- Melyek a beruhá
zás legfontosabb pontjai? 

- A Szabadkai úton, a 
posta műszaki állomásá-
sával szemben, tízezer 
négyzetméteres területet 
kapunk a városi tanácstól, 
térítésmentesen. Gondos
kodnak díjtalanUl a víz-, 
villany- és gázbekötések
ről is. Az új alagútkemen
cés kenyérüzemnek a je
lenleginél harmincöt szá
zalékkal lesz nagyobb a 
kapacitása. Az üzemet ké
sőbb tovább bővíthet jük. 
Ezzel megoldódik legna
gyobb gondunk: az elősü
tés megszűnik, a hétvégi 
nagyobb mennyiséget is 
aznap tudjuk majd elké
szíteni. Így kizárólag friss 
kenyér kerül a boltokba. 
A JOvo év márciusában 
mindenképpen elkezdődik 
a munka, az átadás 1990-
ben lesz. Mindezzel párhu
zamosan a Mátyás térről 
kitelepülünk a Szabadkai 
útra, a péksütemény rész
leg pedig beköltözik a 
Mátyás térre. 

- Ezek szerint a Má
tyás téren csupán pro
filváItás várható? 

- Mi szívesen felszá
molnánk, s akkor bent a 
városban nem lenne ter
melő részlegünk. A felté
telekről, a helyről a ta
nácsnak kellene gondos
kodni, ám erről pillanat
nyilag nincs szó. 

- Az építkezés ideje 
alatt a vásárló érez-e 
majd az ellátásban vál
tozást? 

- Remélem, hogy nem. 
A jelenleginél többre, 
jobbra egyelőre nem va
gyunk képesek. A megszo
kott minőséget és mennyi
séget - a szinten tartás
hoz szükséges egyre több 
karbantartási munka el
lenére - viszont köteles
ségünk "hozni" - mondot
ta Nagy István. 

H. R. 

o Kész a zsemle. Aki a lapáttal kiszedi: Kubics Zol
tán kisütő. (Somos László felvétele) 

~alaoi~ 1917. JÚNIUS 12. 

HATÁRSZEMLÉN 

Becsülete van a földnel~ 
Tavaszonként a földhi- szántó és a kert, 272 pedig 

vatal határszemlén ellenőr-szőlő és gyümölcsös. ,Ez 
zi a zártkerti földek műve- összesen hatezer földrész
lését. Molnár István hiva- let, azaz ennYi család mű
talvezetőtől tudtam meg, veli a határban a zömében 
hogy Kiskunhalason 1364 gyenge minőségű homoki 
hektárnyi zártkerti föld földet, haszonbérletben, 
van, ebből 746 hektár a tartós földhasználatban . 

ILLEGÁLIS SZEMÉTTELEP 

Nagy István és Petri 
László földvédelmi munka
társak a térképszelvénye
ket nézegetik. Első állomá
sunk, a Tinódi úton ke
resztül, a Váczi bolt és 
környéke. A füszért utáni 
szakaszon útitársaim a fe
jüket csóválják. 

első "szőrös" terü ~ etre, lá t
szik, jó ideje nő benne a 
gaz. Helyrajzi számát fel
jegyzik. 

A mocsári ciprussor 
szomszédságában Kinsztler 
Lajos példás mintagazda
ságot vezet. Meséli, hogy 
ide is sokan járnak, de 
nem a ritka szépségű fák
ban és a vízbehajló füzeK
kel övezett tóban gyönyör
ködni, hanem, hogy a meg
unt mosóteknőtől, a min
denféle kacattól megszaba
duljanak. A t ermészetvé
delmi területet még inkább 
védeni kellene .. . 

Godó Balázs feltöltette a 
lapos legelőrészt, s eldóze
roltatta az utat. Azóta a 
területet a környékbeliek 
illegális szeméttelepnek 
használják: edény, ételma
radék, törmelék csúfosko
dik a kövesút szélén. Tu
lajdonosa mindezt többször 
is jelentette, egyelőre úgy 
tűnik, nincs megoldás. A 
Váczi bolt mögötti rész ala
csony fekvésű, sokfelé ta
lajvíz borítja. Araszolgatva 
haladunk. Rábukkanunk nz 

A Dongéri csatorna füz e
si eredésén, a dombok kö
zött egy szippantó kocsi, 
szép csöndben, éppen tar
talmától igyekszik megsza
badulni. Érkezésünket be 
sem várva eltűnik. o Mocsári ciprusok és fűzfák a város határában. Saj

nos, még az ilyen gyönyörű környezetet sem kímélik 
a természetszennyezők. (Somos László felvétele) 

MŰVELETLEN PARCELLÁK 

A Váczi boltnál rende
zettek, szépek a földek, 
kezd viruIni a határ A 
Vörös Október haszonbér
leti területén két kis föld
darab tűnik műveletlen
nek. A Baki kastélyhoz 
közeledünk. A szociális 
otthon mellett, a csárdával 
szemben illegális homok
bánya, tele szeméttel, hul
ladékkal. Megtudj uk: gaz
dája beteg. Valami megol
dást kell keresni, mert 
igencsak rontja a környék 
képét az útszéli "lerakat". 

lőben mellig ér a gaz. A 
következő sarkon rogyado
zó, elhagyott disznóhizlal
da, a fatákolmányt kikezd
te az idő. Vele szemben 
homokgödrök. Mivel ez 
"dombvidék", nem akad 
művelője. A sok új épület 
kÖzül jó pár első pillantás
ra is meghaladja a 30 
négyzetméter alapterületet. 
Bár hétköznap van, sokan 
kapálnak, locsolnak. 

30 NAP HALADÉK 

Az Alsótelep parcelláit 
járjuk. Doszkocs Lajos ela
dó tanyája mellett egy sző-

A Sóstónál különösen 
élénk a határ. Nincs gaz
dátlan terület, az 53-as út 
jobb oldalán kiosztott tel
keken többen most építik 
a kerítést. 

A Gubodi úton haladunk 
visszafelé. A bogárzói is
kola környéke még zárt
kert. Tíz kilométernyire a 
várostól, még bőven akad 
műveletlen parcella. Mol
nár István hivatalvezető 
később ígv summázza a 
háromnapos szemle tapasz
talatait: 

- Évről évre szebb ké
pet mutat a határ, az em
berek földszeretete, földéh
sége itt, Halas térségében 
különösen nyomon követ
hető. A hosszú tél, a ke
mény fagyok és kéSŐi ki-

tavaszodás er l!dményeként 
többen még várakozó állás
ponton vannak. A szemlét 
követő napokban 179 ál
lampolgárt szólítunk fel 
parlagterülete megművelé
sérc. Erre 30 nap haladékot 
kapnak. Általában az 
újabb ellenőrzéskor már 
ezek is rendben szoktak 
lenni. Egyre kevesebb sze
mély ellen kell hatósági el
járást kezdeményeznünk, 
mind nagyobb értéke, be
csülete van a földnek. 

Horvá.th Rébert 

Itt II pénz, hO/II pénz? 

Az egész olyan, mint egy 
rémregény. A 79 esztendős 
néni a városi tanács egész
ségügYi osztályán meséli el 
az elmúlt félév megpró
báltatásait. Tavaly decem
berben Fazekas G. utcai 
ismerőséhez ment látoga
tóba. A két hölgy szivélye
sen fogadta, majd erőszak
kal ott tartotta, másnap 
pedig beköltöztették ta
nyájáról, mondván: jobb 
helye van náluk. A köny
nyebbség kedvéért a két 
"vendéglátó" legyen K. és 
leánya R, a nénié pedig 
J-né. 

Nem sokkal az átköltö
zés u tán J -né észreveszi, 
hogy a takarékbetét jéből 
hiányzik 65 ezer forint. A 
postára siet, ahol közlik 
vele: K. vette fel azt. Ro
han ismerőséhez Sz-hez, 
közli a lopást és segítséget 
kér. Hamarosan K. is meg
érkezik, és magával hoz 
egy addig ismeretlen nőt, 
Cs-t. 

Idézet az ügyészségi 
jegyzőkönyvből : "Cs. úgy 

A nyomozást megszüntették ... 
mutakozott be, mint aki a velem, de a postás nem 
szociális otthonból érke- adta fel, mert szerinte nem 
zett, J-nét meglátogatni. lehet elolvasni. Két hóna
Átvette K-tól J-né pénzét, pig nem engedtek ki, ne
melyet 62 ezer forintban hogy fény derüljön a 10-
állapítottak meg, majd er- pásra. Aztán február vé
ről készített egy elismer- gén egyszer nyitva felej 
vényt. Ezután Cs. a pénzt tették a kaput és én ki
és az elismervény t eltette szöktem. Az utcasarkon ta
és K-val, illetve a sértet- lálkoztam egy nővel, meg
tel távozott." kértem, hogy értesítse a 

Hogy útközben miről be- rendőrséget. Utána sokáig 
széltek, talán már soha- a kórházban ápoltak, az 
sem derül ki, de miután idegosztályon. Ezek be
hazaértek, elszabadult a csaptak engem! Cs. soha
pokol. sem volt szociális intézeti 

dolgozó, csupán K. kérésé-

N d k k o" re mondta ezt, hogy ki-
" em enge te l csalják a pénzt tőlem. 

- Nem mehettem ki az 
utcára, bezártak. Egyszer 
H. meg is vert, napok kel
lettek, míg észhez tértem, 
orvost nem hívtak hozzám. 
Egyetlen ember, akivel ta
lálkoztam, a postás volt, 
de szorosan ott álltak mel
lettem és nem engedtek 
beszélni. Irtam is egy le
velet, hogy a Szegeden élő 
lányom megtudja, mi van 

J-né szavai megdöbben
tenek. Nyakamba veszem 
a várost . .. 

"Kit lehet 
megvádolni ?" 

Kórház, idegosztály, fő
orvos: "Az, hogy a beteg 
panaszai valamilyen valós 
élmény talaján állnak, 

nem zárható ki. ' Minden
képpen szükséges volt, 
hogy kezeljük. A záróje
lentésben úgy foglaltunk 
állást, hogy az általa mon
dottak egy részének magva 
- a kulcsélmény - adott." 
Rendőrkapitányság, bűn

ügyi osztály, nyomozó: "K
nak és H-nak volt már ha
sonló esete. A gyanúsítot
tak tagadnak, egymás sze
mébe hazudnak. A pénzt, 
persze, nem lehetett elő 
teremteni a házkutatás so
rán, hiszen két hónap telt 
el a feltételezett bűncse
lekmény óta. Szerintem Cs. 
jóhiszeműen ment bele a 
játékba, K. kérésére, aki
nek hálával tartozott. 
Mindenesetre csodálkozom 
az eljárást megszüntető 
ügyészi határozaton, mert 
az bizonyított, hogy a né
ninek valÓban eltűnt a 
pénze. A kihallgatások 50-
rán H. még a botját is 
hozzám akarta vágni." 

Városi ügyészség, bíró
nő: "A rendőrségi jegyző
könyvek alapján mást, 
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Mi lesz a népfőiskolával? 
A Kiskunhalasi Altalános 

Művelődési Központban 
1985. őszén nyitotta meg 
kapuit a népfőiskola. So
kan je:entek meg a z év
nyitón. A cél: egy olyan 
közösség létrehozása volt, 
amely elsősorban városunk 
történe 'mét - múltját, je
lenét és jövőjét - hivatott 
megismertetni , neves elő
ndók segítségével. 

A forma: egy-egy elő
adás és az azt követő be
szélgetés, konzultáció. A 
hallgatók az adott témával 
kapcsolatban véleményt 
nyilváníthattak és vitat
kozhattak is az előadóval. 
Idővel egyre hangulatosab
bak lettek ezek a péntek 
esti összejövetelek és így 
egyre többet tudhattunk 
meg városunkról. Felhőtlen 
hangulatban ért véget az 
első év, amelyről e ~mond-

hatj u k, az elképzeléseknek 
megfelelően zaj lott, j ól si
került. 

A második esztendőben, 
1986 vége felé már helybeli 
előadók vették át a t er e
pet. Megjegyzem: sokka l 
felkészültebbe n j elente ~{ 
meg, mint országos hírű 
kollégáik. A tervsze~'ü és 
izgalmas "tanmenetb en " 
azonban 1987. tavaszá n tö
rés következett be, m ert a 
népfő :skola eddigi vezetője 
meg vált az intézmény tő . 
Am i ezután k övetkeze t t, 
az a jó szándék ellenére 
tulajdonkéPP ~n csak arra 
volt hivatott, hogy a nép
főiskolá ~ fel oszlassa. 

Egymást követték a ke> 
lemetlen meglepetések : 
nem jött el az előadó, fog_ 
lalt volt a terem, stb. Ez 
bizony kedvét szegte a tá r
saságnak, megkezdődött n 

lassú lemorzsolódás, a mi a 
befejezéshez vezetet t . 

Mindazonáltal a népfőis
kola jó ötletnek biz0nyult. 
Még ha a szép kezdemé
nyezésnek a kadnak bőven 
megszIvlelend ö tanulságai 
is. A fog a lkozásokat a téli 
h ónapokra leh etne és kel
lene üt.=mezni, mivel ebben 
az időszakban az emberek 
tJbbsége inkább szabaddá 
t udja tenni ma~át. Nagy a 
szerepe a tagozatvez ető 
személy én =k, személyes va
ráz,ának is. És folyamato
san ügye 'ni kel' a tárgyi 
feltételekr ~ . Ez az oktatási 
forma igen széles és nyi
tott, már csak azért is meg 
kellene tartani. Mert az ér_ 
deklődést, az igényt iránta 
már sikerült fe:kelteni , 
megteremteni ... 

Ladóczl{i István 

Nő a buszvolánnál 
Régen felfigyeltem a 

BZ 49-95-ös forgalmi rend
számú autóbuszra, mi
vel volánja mögött Elő La
jusné, Irénke ül, a város 
egyetlen autóbuszvezetőnő
je, aki tizenhárom éve " 
baromfifeldolgozó alkalma_ 
zottja. A lakásán, vacsora 
közben váltottunk szót. 

1968-ban szereztem 
meg a hivatásos jogosít
ványt személygépkocsi ra -
emlékszik vissza, moso
lyogva. - A következő év_ 
ben tehergépkocsi ra is, 
majd 1971-ben levizsgáz
tam autóbuszvezetésből 
Szegeden, a Volánnál. 

- Miért vállalta ezt a 
nők számára ritka foglal
kozást? 

- Talán büszkeségből. A 
legelején, gyakorlás közben 
az oktatóm dicsért, hogy 
jól vezetek, miért nem me
gyek nagyobb járműre is. 
Mentem. 

Mi hozta Halasra ? 
- Idejöttem férjhez. A 

mint megszüntető határo
zatot, nem lehetett hozni, 
mivel nincs bizonyíték 
semmire. A pénznek még 
csak a nyomát sem talál
ták meg. Akkor kit lehet 
me~vádolni és mivel?" 

Új fogsor 

A bírónő megemlít egy 
idős bácsit, a 85 éves 
D. S.-t. Lakásán keresem 
fel , a Fazekas G. utcában. 
Egyórás fénykép- és bizo
nyítványnézegetés után 
megered a nyelve. 

- K-né eltartási szerző
dést akart kötni velem, de 
én nem szeretem azt a nőt, 
aztán meg idehozta Cs-t, 
aki itt lakott két kisgye
rekével. Észrevételenül el
hurcoltak mindenemet, 
ágyneműt, takarókat, lepe
dőket. Hallottam én, hogy 
ez a H. és K . idős embe
rekre vadásznak. H. egy
szer még lányokat is fel
ajánlott ellenszolgáltatás
ként. 

Sietek tovább, de a ka
puból még utánam kiált: 

Mondja meg, legyen 
szíves, a rendőrségen, hogy 
hiányzik még 4 porcelán
bögrém is ... 

Vissza J -néhez, aki most 
a Tábor utcában lakik e~y 

párom is autóbuszvezető, 
itt az üzemben. Gyakran 
előfordul, hogy váltj uk 
egymást, de az is, hogy 
együtt megyünk hajnalban. 

- Ó a hajnal ... Hány
kor szokott ébredni? 

- Háromnegyed három
kor. Annyira megszoktam, 
hogy ha nem kell, akkor 
is felébredek é s fel is ke
lek. Kimosok, megfőz ök, 
a mi tennivalóm van , e l
végzem. 

- Mennyi a fizetése? 
Ötezernégyszáz, öt

ezerhatszáz forint átlagban. 
Mint a férfi kollégáké. 

- Könnyű a munkája? 
- Nekem igen. Szeretek 

vezetni. Nem kell rakodni, 
cipekedni, mint régen, ami_ 
kor konyhakocsiztam. Kap
tam már Kiváló dolgozó 
kitüntetést is. 

- Ha elromlik a busz, 
Idhez fordul segítségért? 

- Ha nagYon rá vagyok 
utalVa és kicsi a baj , akkor 
ma~am is me~javítom, de 

másik nőnél. Még egyszer 
meghallgatom a történetét, 
aztán irány Sz-ék, akiknél 
az öregasszony menedékre 
lelt. 

- Cs. a pénzt itt szá 
molta meg, majd rátette a 
kezét, hogy ez már a szo
ciális otthoné. Sajnos elfe
lejtettem elkérni az igazol
ványát. Hogy hol a pénz? 
Hát megmondom én. Cs
nek hiányoztak a fogai, 
alig vol t neki pár darab, 
a bűncselekmény utá n pe
dig hirtelen gyönyörű fog
sora lett .. . 

"Hát nem is 
normális" 

inkább a szerelőkhöz vi
szem. 

- Hány kilométert ve
zetett eddig? 

- Nem számo'tam össze, 
mert a családi kirándulá
soknál is én vezetek. Ta 
valy kapta m meg a 250 
ezer kilométer balesetmen
tes közlekedésért járó pla
kettet. 

Hajdók Zsóka 

re sem engedtek ki? Azt 
akarjátok, megdögöljek ? 
Mindig csak tejet adtok?! 

- Annyi bizonyos, sötét 
dolgok történtek ott . . . Ök 
mindig elhagyott, öreg em
berekkel keresik a kapcso
latot ... 

Sötétedik. Kutyák csaho
lása veri fel a környék 
csendjét. Becsengetek. Lá
tom a szomszédos házak 
ablakaiban a kívánCSi te
kinteteket. Harmadszor 
nyomom meg a gombot, 
mire kulcs csikordul a zár
ban : H . nyit ajtót. A jó 
negyvenes nő meglepődik, 

amikor közlöm vele, ki va
gyok. Invitál befelé. 

- J-né? Hja, ha ismer
né, megtudná ki Ő. Kilenc-

Fazekas Gábor utca, a szer volt férjnél , de tavaly 
másik két főszereplő K. és még férfit keresett. Allan
H. lakása. Bizalmatlansá- dóan pereskedik mindenki
got árasztó, leeresztett ab- vel (ezt mástól is hallottam 
lakredőnyÖk. A szomszé- - P. L .l . Kitelt a becsüle
dokból dŐl a szó. te több helyen és van, 

- Nagyon könnyen ju- ahonnan el is vitt egy-két 
tottak ehhez a házhoz. dolgot. Hogy az emberek 
Szegény Jani bácsival is mit mondanak, nem tudom, 
csak addig bántak jól, míg de biztosan van sok iri
rájuk nem íratta mindenét. gyünk. D. S.-nek én nem 

- Azt tudtuk, hogy egy ajánlottam fel lányokat, ő 
idős néni lakik náluk, de kért: szerezzek egy asz
nem láttuk soha, mert nem szonyt, aki vasal rá. 
engedték ki az utcára. Megérkezik K . is , a keze 

Hallottam, egyszer földes, mint kiderül, a ka
egy kiabálás t : még a WC- pálástól. 

Könyvheti 
vendégünk: 
Czal~ó Gábor 

Az ünnepi könyvhéten 
Czakó Gábnr, József Attila
díj as íróval találkozhattak 
olvasói a városi könyvtár
ban. 

- Egyetemi évei alatt 
képzőművészettel is fogla: 
kozott. Nem tartották te-

I hetségtelennek, miért 
hagyta abba? 

- Igaz, hogy kisplaszli
káimat elismert§k, de cl 

szó erejével jobban ki tu
dom magam fejezni. Végül 
is elkötelezett az irodalom. 

- A Mozgó Világ-ügy 
után, míg létezett, a Négy 
Évszakot szerkesztette ... 

- Azután a Búvárnál 
dolgoztam, most p =dig a 
Pa.las Lapkiadó Delta 
leá nyvállalatánál. 

- Le~utóbb az Eufémia 
cimű regényét vehettük 
kézbe, mi lesz a következő? 

Valamiféle kala ndos 
regény felnőtteknek. A cí
me : Hetvenhét magyar 
remmese. Xőzos munk am 
lesz Banga Ferenc grafi
kussal. Karácsonyra jelenik 
m eg. 

Milyen a közérzete 
ma, 1987-ben? 

- Jó! Végzem a magam 
dolgát, igyekszem megOl
dást keresni az elém t á 
rulkozó problémákra. Az 
az elvem, hogy a gondok
hoz, a nehézségekhez csak 
tudatos és ésszerű tenni
akarással lehet közelíteni. 

R. S. 

- Nem én tettem el a 
pénzt, hanem Cs. Azt 
mondta , viSZi a szociális 
otthonba. J -né pedig ne 
szóljon semmit. Bepiszkí
tot t a szobába, éjszaka meg 
állandóan kiabált. Et~yszer 
felkeltett, hogy nézzem 
már : minden csillag lepo
tyogott. Hát nem is nor
mális, az szentigaz. Azt is 
mondta még, hogy a pénzt 
ő ásta el a tanyáján és le
takarta egy bádoggal. 

Alsószállás 318. Úgy kell 
utat törnöm a bozótban, 
hogy J -né állítólagos szép 
tanyáját elérj em. Körüljá
rom az elhanyagolt, rozo
ga, nádfödeles épületet, be
kukkantok a farakások kö
zé, megrugdosok egy-két 
szemét- és földkupacot. 

CS.-t hiába kerestem, se
hol sem találtam. A pénz 
azóta sem kerÜlt elő, min
denki a másikra hivatko
zik, hogy az tette el. Kinek 
kellett és mire? - nem 
tudhatom. K. és H. lakásá
ba nemsokára bevezetik a 
gázt és Cs. fogsora is szé
pen csillog, valószínűleg ... 

Posztobányi László 

3. OLDAL 

Változások , 
a MA V-menetrendben 

1987. május 31 -én O megállóhelyen megáll. 
órától új menetrend Június 20. és augusztus 
szerint dolgozik a vasút. 22. között szabad- és 

- Mi az új benne? - munkaszüneti napokon 
kérdeztük Orbán János- vehető igénybe. Vissza 
tól, az üzemfőnök he- 15.58-kor indul és 20.15-
lyettesétől. Jeor érkezik. Fontos vál-

- Amire az utazókö- tozás még, hogy a Bu
zönség figyeImét felhí- dapestről eddig 15.22- kor 
vom: a gazdaságosságot, e ' eresztett szerelvény 
a vagonok kihasználtsá- ezután 16 órakor indul 
gát szem előtt tartva, és 17.50-kor érkezik. 
nem közlekednek bizo- Nem használható a 
nyos személyvonatok. jövőben belföldi utazás-
Kiskunhalast ez kétféle- ra a Budapestről 15.50-
képpen érinti: van egy kor induló Meridián 
teljesen elmaradó és gyorsvonat. Ez nem okoz 
egy időszakosan közle- kényelmetlenséget, mert 
kedő v ona tpá r. Nem a z előbb említett belföl
lesz a jövőben a Buda- di gyors percekkel indul 
pest-Józsefvárosról Ha- csak később. A nemzet_ 
lasra 13.02-kor érkező , köz i expresszekre egyéb
valamint a városból ként fel lehet szállni 
12.24-kor Budapestre in- belföldi utasoknak is , 
du ló személyvonat. He - de csak a kijelölt ko
lyettesítésként az eddigi csikba. Az esti Polónia 
14.30-as 14.16-kor indul több mint egy órával 
és 16.56-kor ér József- később, 21.06-kor indul. 
városba. A Szeged ről Más vonalakon alap-
Pécsre és vissza Pécsről 
Szegedre tartó gyorsvo
nat szeptember 26-ig 
naponta, azután pedig 
csak a hét végén jár 
ma jd. Ez a gyors szep
tember 26-ig - illetve 

vetően nem változott a 
vonatok indulási és ér
kezési ideje. 

A vasútállomáson a 
kifüggesztett hirdetmé
nyekről , a személypénz
tárakban vagy az infor-

a j övő év március 26-tól mációs szolgálatnál tá
- Kunfehértón is meg- jé kozódhat mindenki a 
á ll. változásokról, valamint 

Közvetlen átszállás 
nélküli összeköttetést 
teremt a Balatonnal a 
7.20-as vonat, amely Fo
nyódig gyors, onnan 

Balatonsl:entgyörgyig 
minden állomáson és 

a sajtóban már ismer
tetett és június elsején 
életbe lépett új üzletpo
litikai kedvezményekről 

- mondotta befejezésül 
Orbán János. 

Kil Gyula 

Szikora Robihoz 
közel áll a szerelem 

Szikora Róberttel, a ha
zai rockzenei élet egyik 
legszínesebb egyéniségével, 
az R-Go május v/égi, 
sportcsarnokbeli koncertje 
előtt beszélgettünk. 

- Mit jelent számodra 
a népszerűség? 

- Allandó elfoglaltságot 
és napi 300 levelet. 

- Ezekre válaszolsz is ? 
- Csak egy-kettőre. Van 

egy csapatunk, ők tartják 
a kapcsolatot a rajongók
kal. 

- Mostanában volt né
hány egyem fellépésed , 
többször együtt énekeltél 
Lindával. Szóló karriert 
tervez el ? 

- Nem. Számomra a ze
nélés csapatmunka. Ami 
Lindát illeti , férjéhez, Gát 
Györgyhöz régi barátság 
fűz. Ö kért fel, hogy írjak 
az akkor még készülőfél
ben lévő tévé-sorozathoz 
néhány dalt. Nem terve
zünk több közös fellépést. 

- Folytatod-e a zenei 
paródiákat? 

- Igen, nemsokára meg
jelenik az Igy jácctok kint 
című albumunk. Külföldi 
együtteseket karikírozunk, 
a Beatlestől a 3+2-ig. 

- Mik a terveid a kö
zeljövőre? 

- Most ért véget az or
szágos turnénk, ezután egy 
hónapra Franciaországba 
utazunk, majd jugoszláviai, 

NDK-beli és csehszlovákiai 
fellépések következnek. 
Nyári hazai koncertek, 
ősszel új nagylemez... -
ezek a legfontosabbak. 

- Mi a titka annak, 
hogyatizenévesektől a 
negyvenesekig mindenki 
rajong értetek? 

- Egyszerű zenét ját
szunk, s a muzsikával örö
met szerzünk. Olyasmikről 
szólnak a dalai nk, amik 
mindenkivel megeshetnek. 
Randevúról, szerelemről, 
csalódásról énekelünk. 
Hozzám a szerelem áll a 
legközelebb, mert ez maga 
az ÉLET. - h á er -



Hétfőtől: szabadtéri mozi 
Lassan nálunk is ha

gyományai vannak a nyári 
alkalmi szabadtéri filmve
títéseknek. Tavaly négyez
ren fordultak meg a halasi 
kertmoziban. Az idei sze
zonról kérdeztük Rácz 
Lászlót, a mozi üzem veze
tőjét. 

- Hétfőn, június 15-én 
indul a vetítéssorozat. A 
már jól bevált három helY
színen - hétfő n egyidőben 
a kertvárosban és az ipari 
szakmunkásképző udvarán, 
pénteken a mezőgazdasági 
szakmunkásképzőben 
lesznek előadások, annyi 

csak a változás, hogy szer
da is szünnap. A kezdési 
idő: kilenc óra. A jegyek 
15-30 forint közötti áron 
kaphatók. Igyekszünk meg
felelő körülményeket te
remteni, akiszolgálásról 
mozgó büfé gondoskodik. 

A hétfői premiere n a 
Kertvárosban a Cápa II-t 
láthatják a nézők, akik 
22-étől az ipari szakmun
kásképzőbe, 26-ától pedig 
a technikumba iS elláto
gathatnak. 
Remélhetőleg kevés elő

adást mos el az eső . 
-th -t 

HOVÁ LETT A PARKERDŰ? 
Madárdal, virágzó vegetáció, jó levegő: ez a Török

erdő, tavasszal. Legalábbis eddig ez volt. Hirdeti a 
tábla is: parkerdő. 

A 70-es évek elején sokszáz társadalmi munkaórával 
létrehozott városi parkerdő a kezdet kezdetén valóban 
a pihenést, elsősorban a családi kikapcsolódást, fel
üdülést szolgálta, kulturáltan. Gyermekeink nagy örö
mére álltak a fából épített játékok, a faragott állatfi
gurák. Főzőhelyek, csőkút, nádfedeles házikó stb. tet
té.k otthonossá a fenyő-, a'éác-, bükk- és nyárfalige
tekkel ölelt széles tisztást. A halasi átlagpolgár éventz 
legalább háromszor kirándult ide. Ezt tettem én is a 
fiaimmal, gyermeknapon ... 

Nem kis időbe tellett, míg 5 négyzetméternyi, sze
métmentes helyet találtunk. Vizet vittünk magunkkal, 
mert tudtam: a kútfejet már többször ellopták. Elhűlve 
éE szomorúan nyugtáztuk, hogyanádfedeles házikó, s 
a szorgos kezek alkotta játékok is eltűntek. Hová lett 
a népszerű favonat, a hinta, a sok fa asztal és pad? A 
WC ledöntve, beszakítva, a szeméttároló körül gube
rálók túrta kupacok. Odébb a farakások pedig arról 
tanúskodtak, hogy javában folyik a fakitermelés. 

Ki mondja meg: miért néz ki úgy a Törökerdő, mint
ha közvetlenül a tatár- vagy a törökdúlás után vol
nánk? 

P. L. 

Nyolc hónap - ámokfutásért 
Molnár István Zalán u. 

3. szám alatti lakos május 
19-én délután 5 órakor 
erősen ittas állapotban Dá
cia személygépkocsijával a 
Somogyi Béla utcában, nem 
tartva be az előírt követéSi 
távolságot, beleszaladt egy 
előtte haladó és éppen fé
kező személygépkocsiba. 
Megállás nélkül továbbhaj
tott és az 53-as úton a vá
rosközpont felé száguldott. 
A benzinkútnál hirtelen le
kanyarodott a Kárpát utca 
felé, de a nagy sebesség 
és a hirtelen irány váltás 
következtében átvágódott 
az úttest máSik oldalára, 
ahol összeütközött egy ott 
álló Trabanttal, majd fel
lökte a mögötte várakozó 

segédmotorkerékpárost. 
Az esztelen száguldásnak 

egy villanykaró vetett vé
get. Molnár Istvánt nem 
sokkal később a rendőrök 
őrizetbe vették, vezetői en_ 
gedélyét azonnal bevonták. 
A kórházi vérvétel igen 
nagy véralkohol-szintet 
mutatott ki. A szerencsés 
kimenetelű karambolsoro_ 
zatnak két 8 napon belül 
gyógyUló sérült je van, há
rom járműben jelentős ér
tékű kár keletkezett. 

Az ügyet a városi bíró
ság gyorsított eljárással 
tárgyalta: Molnár cserben
hagyás és ittas járműve
zetés vétségéért 8 hónapi 
felfüggesztett szabadság
vesztést kapott. 

- Való igaz, haszná lat után ezek is illatossá válnak! 
(Varga István r ajza) 

"HÁTSÓ OLDAL" 

o Tizenegy zöldbe borult, pompázatos hársfát és 
egy fenyőt nyakaztak le kíméletlenül az Alkotmány u t
cában a kommunális költségvetési üzem dolgozói. A 
gallyazás t - hangsúlyozzuk: a gallyazást, s nem ezt a 
brutális csonkítást - a DÉMÁSZ rendelte meg azoktól, 
akiknek ez a dolguk, ez a szakm ájuk. Elvégezték, íme, 
minden természetszerető ember nagy-nagy szom'arúsá
gára. (Kispéter Imre felvétele) 

EGY KÉRDÉS 

Azt szeretné t udni Kiskunhalas apraja-nagyja - de 
főleg az apraja -, hogy mikor és hol volt, vagy lesz 
az idén gyerm eknapi rendezvény? (Mert tudomásuk 
szer int egyetlen szerv, szervezet, közintézmény sem 
mozdult május 28-án.) 

. 

- FOKY OTTO HALASON. Június 16-án vá
rosunk vendége lesz Foky Ottó. A neves báb
film rendező az úttörő olimpia ideje alatt első
sorban fiatal nézői vel kíván találkozni. 

- Krémes: csak a Tó utcában. Sokan hiába 
keresik a városban a krémest és a képviselő 
fánkot. Mint megtudtuk : közegészségügyi ren
delkezés tiltotta be árusításukat a nyári hó
napokban. Illetve: az előállítás színhelyén -
ez esetben a sütőipar Tó utcai boltjában - to
vábbra is kaphatók. 

- VESZETT RO KA. A napokban Könyves 
József Alsószőlők 4. alatti tanyájában lelőttek 
egy rókát a vadászok. A vizsgálat során beiga
zolódott a gyanú: az állat Veszett volt. (A ró
kánál a veszettség jele, hogy feltűnően szelíden 
viselkedik.) Eddig a környéken 11 kutyán ész
lelték a betegség tüneteit. 

- KomolYan vették? A vasútállomás építői 
már több mint egy hónapja elvonultak - ott
hagyva csapot-papot. Netán komolyan vet
ték a hangszóróból gyakran hallható figyelmez
tetést, miszerint : "a vágányok mellett, kérjük, 
vigyázzanak !" 

- GALAKTIKA KÖR. Kuczka Péter íróval 
és Rigó Béla költővel, a Robur szerkesztőjével 
beszélgettek június l-jén a tudományos-fantasz
tikus irodalom és művészet halasi barátai. Mint 
ismeretes: hamarosan megalakul az országos 
Galaktika Baráti Kör. Tagja lehet bárki, aki 
július l5-ig elküldi a 150 forintos félévi tagdí
jat a Móra Könyvkiadónak. Minden remény 
megvan rá, hogy az elsők között létrejön a kör 
halasi csoportj a is. 

- Buktatók. A híres-szép KUNÉP-háznak az 
úttörőotthon felőli sarkánál, a járdán lévő 
"buktató szigetek" beváltották a hozzájuk fű
zött reményeket. A figyelmetlen járókelők köny
nyen térdre esnek a kirakatok előtt. 

Új benzinkút 
A Kiskunhalasi Allami 

Gazdaság a kunfehértói 
üzemegységben létesített, 
eddig belső használatú 
benzin- és gázolaj kút ját 
újabb kútfejjel bővíti és 
lakossági ellátásra is '11-
kalmassá teszi. 

Régi igényt elégít ki ez 
a vállalkozás, hiszen ed
dig csak Kiskunhalason 
tudtak tankolni a kunfe
hértói lakosok, valamint a 
nYári üdülőszezonban oda
látogatók, s a kempingben 
hosszasabban tartózkodól{. 

Halason viszont tudvalevő
leg csak a nagy Afor-kút 
tart nyitva éjjel-nappal, 
munkaszüneti napokon is. 

Az új tankolóhely hét
főtől szombatig, 6 és 18 
óra között tart nyitva. Je
Ienleg a be- és kihajtó 
utakat építik, a megnyitás t 
július l-re tervezik. Kap
ható lesz magasabb oktán
számú üzemanyag, csoma
golt motorolaj, desztillált 
víz és többféle zsír is. 

H. J. 

KULTURÁLIS KÍNÁLAT 
Uúnius 28-ig) 

FAKLYA FILMSZlNHAz 
Június 12-én 4 és fórakor: 

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

Gondviselés (magyar). 
14- 15-én 4 órakor: Macska

fogó (magyar). 6 és 8 órakor: 
Mire megyek apám mal (fran
cia) . 

l6-án 4 órakor: Szervác, a 
nagy vadász (magyar) . 6 óra
kor: A postás mindig k étszer 
csenget (ameril<ai, kétrészes) . 

l7-én 4 órakor: BiVllC bandi
tiIk (ausztrál) . 6 órakor: A 
postás mindig kétszer csenget 
(amerikai, kétrészes) . 

18- 22-én 4, 6 és 8 órakor: 
Én a vizilovakkal vagyok 
(olasz) . 

23-24-én 4, 6 és 8 órakor: 
Éden akció (szovjet). 

2:;-26 -án 4, 6 és 8 órakor: 
Tánckar (amerikai). 

27-én 4, 6 és 8 órakor: Máté 
evangéliuma (olasz). 

28- 29-én 4 órakor: E. T. 
(amerikai). 6 és 8 órakor: A 
betörés nagymestere (francia ). 

GOZON ISTVAN 
MŰVELODÉSI KÖZPO T 

14-én 14 órakor: a Fáklya 
Filmszínház színpadán bemu
tatkozik a művelödési központ 
tánccsoportja . A táncokat be-

tanította: Dr. Tüske Lászlón é. 
Zongorán kísér: K övecs Imre. 
Hegedűkíséret : Vas LÓTánt és 
Szabó Zoltán 8., v alamint Ége
tö Annamária 7. osztályos ta
nuló . 

A délutilni, esti órákban a 
következő kötetlen programok 
várják az érdeklődőket: asz
talitenisz, társasjátékok, fo lyó
iratok, televízió. 

ALTALANOS MŰVELŰDÉSI 
KÖZPONT 

15- l9-ig: az országos úttörő 
olimpia versenyszámai. 

21-tól az intézmény zárva. 
vAROSI KÖNYVTAR 

A gyermekkönyvtár nyári 
k ölcsönzési ideje: június 15-
től augusztus 31-ig, hétfőtől 
péntekig 10 és 18 óra között. 

JURINOVITS MIKLOS 
ÚTTÖRŰHAZ 

Jún ius 22-3U-ig, naponta 10 
órától: Vár a játékvár eim
mel: alkotónap, játéknap , 
sportnap. 

VASUTASOK 
SZAK SZ ERVEZETE 
MűVELŰDÉSI HAZA 

Június 13-án, 20-án 19 órá
tól: ifjúsági táncest. 

26 -án, 27 -én, 28-án: vasutas 
ifjúsági találkozó. 

SPORTMŰSOR Uúnius 25-ig) 

LABDARÚGAS 
Megyei I. osztály, XVI. for

duló, június 13., 17 óra: vá
rosi sportpálya: KAC-MEDOSZ 
- Tiszakécske (előtte, 15 óra
kor : ifj úsági mérkőzés). 

Megyei lJ. osztály, XIII. for
(Iuló, június 14., 17 óra: városi 
sportpálya: Kisl<unhalasi Spar
tacus - Tiszaalpár ( előtte, 15 
órakor: ifjúsági mérkőzés). 

K:E:ZILABDA 
Június 14., 11.30 óra, gimná

Zium pályája: KAC-MEDOSZ 
Budapesti 't'pítők (NB-s , 

Hjúsági, női). 

MUNK AHELYI OL IMPIA 
A l<ispályás labdarúgó mér

I<őzéseket június 12-én és 15-
én 17 és 18 órai kezdettel b o
nyoJítják le a vízmű, a 618-as 
szakmunkásképző, a Ganz
MA V AG, a papíripar és a Il. 
Rákóczi Ferenc MezőgaZdasági 
Szakközépiskola pályáján. 

A kézilabda meccsek június 
17-én és 24-én lesznek - a 
nők 17 órától, a férfiak 18, il
letve 19 órától játszanak - a 
Fazekas Gábor Utcai Altalános 
Iskola, valamint a diákotthon 
pályáján. 

A XXIII. ÚTTÖRÖ OLIMPIA VERSENY PROGRAMJA 

TORNA 

SportcsarnOk, június 15, hét
fÖ, 8.30 órától: leány csapat
bajnokság és egyéni kötelező 
gyakorlatok. 13.20-kor: ered
ményhirdetés. 

14.30 órától: fiú csapatbaj
no kság és egyéni kötelező 
gyakorlatok. 19.20-kor: ered
ményhirdetés. 

Sportcsarnok, június 16, 
kedd, 10 órától: fiú egyéni 
bajnokság, szabadon választott 
gyakorlatok. 

12.30 órától: leány egyéni 
bajnokság. szabadon választott 
gyakorlatok. 

RITMIKUS 
SPORTGIMNASZTIKA 

.Sportcsarnok, jún iu s 18, csü
törtök, 9.45 óra: ünnepélyes 
megnyitó. 10 óra: III. korcso
port egyéni összetett versenye. 
12 óra: ünnepélyes eredmény
hirdetés , dijkiosztás. 15 óra: 
IV. korcsoport egyéni ösz
szetett versenye. 17.15 óra: ün
nepélyes eredményhirdetés, 
d.íjkiosztás. 

Sportcsarn Ok, június 19, 
péntek, 10 órától : a Ill.-IV. 
korcsoport szerenkénti döntői. 
ünnepélyes eredményhirdetés 
és díjkiosztás minden szer be
fejezése után. 

A Dél-Bács-Kiskun Megyei Vízmú Vállalat, 
a Kiskunhalasi Allami Gazdaság, 

a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat, 
a Kiskunhalasi Vörös Október 

és Vörös Szikra Tsz lapj a 
Szerkeszt! a szerkesztőbizottság 

A szerkesztőbizottság vezetője: Földi Lajos 
Felelős szerkesztő: Kutasi Fer enc 

A szerkesztőség elme: 
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17. - Telefon: 22-144 

Kiadja: a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Válla lat 
Felelős kiadó: Forgács Péter Igazgató 

87 0540 Petőfi Nyomda Kiskunmajsa 
Felelős vezető: Vikor J á nos 
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