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VÁLTOZIK A FORGALMI REND IS 

Augusztus l-jétől: 
fizetőparkolás 

Hi rom hét múlva Ila las 
belvirosá ban ls megJelen
nek a parkolódiJat szedő 
l!" rÖk . A m a m ég fé li,
meddig tHo ltna k minősü lő 
e!ökeszüle lek be Szabados 
Já nos, a vá rosi lanács m ü
szaki oszlályénak vezetője 
avatta be nerkesztőségün
ket . 

A mintegy háromszáz 
parkolóhely több mint egy 
évtizede megvan, karban
tartásukra, ujabbak építé
sére egys1.crúen nincs 
pén;!:, Mivel a fe lmérés azt 
Igazolta, hogy lassan és 
nehezen szabadulnak fel a 
parkolÓhelyek, a tanács 
vezetöi, egyetértve a lé
mában illetékes szakhat6-
ságokkal, ugy döntöttek : 
be kell vezetni a kijelölt 
sávokban leálló gépkocsik 
után a d{jbeszedést. Te
h iU. auguliztus elseJétöl a 
Lenin téren, II. Halasi áru· 
ház, a Kiskun aruház, 
gyermekáruház elött, a 
H6sök te rén II taxiállomás 
mellett, valami n t a temp· 
lom és a piac környékén 
az autósoknak (Izetniök 
kell. 

o Ma m éc csak a Sós tónáJ szedik II. d íJa t ... (Somos U n ió felvétele) 

Megváltozik a vásárcsar· 
nok szomszédságában a 
forgalmi rend. Mintegy 
17(}-200 autó várakozásá· 
ra alkalmas terel alakíta· 
nak ki itt a napokban. 
Ei,Yirányú lesz a közleke
dés a Mai,Yar utca felé, 
a parókia előtt felszámol· 
ják a kerékpár megőrzőt , 
és ott ls leálló sávokat 
képeznek kl. Az ú t jobb 

oldalán is meg lehet majd baloldalán, sőt a rendsze
álJni a Május l téren, míg res árusok nak éves par
a baloldalt a piaci boltok- kolóbérletet is kínálnak. A 
ba árut hozó kocsik hasz- FQrész utcai megállót to· 
nál hatják. A Semmelweis vább bővítik, ha szűknek 
téren a csarnok felőli par- bizonyul na, úJabb helyek 
kolő mindig zsúfolt, el:ért alakíthatók ki . A város 
al: ut baloldalán is mea más részein ezentúl is díj-
lehet majd állnI. talan marad a parkolás. 

Egyirányú lesz a város· Automaták felállítását 
központ felé a piac föbe- egyelőre nem tervel:ik, dlj
Járata előtti utszakasz, ilt beszed6ket alkalmaznak. 
ugyancsak várakozhatnak Hétköznap reggel 6 és es
majd az aut6k az uttes t te 6 kÖ"l.ött, szombaton 

Átjátszóadónk árnyékában 
A sóstól tv·átjátsz6ad6 mellett: Cigyelem az an· 

1983. november 3O·án ké- tennarendszert, melyről 
szült el azzal a ~llal, tv- és URH·adásokat su
hogy a központi l -es mú· gároznak milliók felé. A 
sor vételi lehetőségeit ja- rend és tisztaság tisztele· 
vlt.sa a városban és kör- tet, fegyelmet parancsol. 
nyékén. Ezzel el szeretnék Kiss Lajos múszaki osz· 
oszlatn i minden téves né- tályvezető széttárJa a ke· 
zetet a ,,szerkezet" rendel- zét: 
tetését iIIet6en. - Nem tudom milyen 

A helyi postán azonban, meggondolásból került al: 
ahol antennával eHenőr- adó Halasra, de tény: a 
zik a vétel minőségét, Igen vételkörzetek határ{J.n 
borus képet testettek róla szükség voU át játszók te· 
a szakemberek: lepltésére. 

- Qlyan, mintha nem is - Mégsem éSl:leljük a 
lenne! Működik, de Hala- változást. Ennek mi lehet 
Jascn senki , sem "veszi". , az oka? 

- Jó ideig csak szemI' - Többször jártam Ha· 
esés képet kaptunk, melt lason és szóvá ls tettem, 
a paraméterek nem felel- hogy az anlennökat nem 
nek meg a helyi valóság- állItották át az ad6ra, és 
nak. az erősltőket sem hangol-

- A város valamennyi ták át. Tudom, a lakossá
antennáját Szentesre álli· got nem érdekli honnan 
lOtték. Az ottani adó jó jön a jel, csak élvezhető 
képet ad. legyen a kép. Ráadásul: a7-

o O O 

Az ügyben az egyik il
letékes a szentesi (elügye-
16ség. Többszörös törpének 
érzem magam az órlú 

Q kis "torony" nem ls 
körsugárzó, tehát a vételi 
lehetőségek az épftkel:ések 
folytán behatárolódtak. 

- Ez azt jelenti, hogy 
a 8-10 emeletes épületek 
kizárják a jó vételt 1 

- Feltétlenül. Az anten
na csupán 26 méteres. ha 
"belátását" eltakarjuk. 
mindenképpen leárnyéko
lunk egy körzetet. 

O O O 

Visszafelé jövet többször 
rápillanlotlam a posta ál· 
tal kiadolt országos sugár· 
zásl térképre, és máig 
azon tépel/'idöm: miért ép· 
pen az egyes musort kel
lett erősíteni, amikor vá
rosunk az URH valameny
nyi sávjában Igazi "fehér 
folt". 

Reléállomásunk tövében 
egyébként virul a födl
eper, a paradicsom, a 
krumpli és a gyümölcsfák 
is roskadoznak. Ha Kis· 
kunhalas nem is veszi 
hasznát az antennakolosz
Izosnak, ez a szép kert 
itt j61 látható szines képet 
ad a gondnok szorgos 
munkájáról. Amit nevez
hetGnk akár az egyes 
proeram feler&ített Halasi 
változatának ... 

r , L. 

reggel 6 és U óra közölt 
kell fil:etnünk, este és 
munkaszüneti napokon ez
után ls Ingyenesen hasz
nálhatunk minden placcot. 
Hogy mennyibe kerül u 
parkolás? Fél ór{J.ra 4, egy 
órára pedig 8 forint. (tp
pen duplá.ja például a 
kecskeméti nek.) Vagyis : 
ami az árat Illeti, közelít
jük a viláaszlnvonalat ... 

lIurvlU h Róbert 

Kevés 
a lakatos 

lUe,keld6dtek a be iJ'al koú· 
.ok a VÚOI nlkmuDll.áJl k~&(I 
ltko"lba. ~ dmdll ~vekhn 
huonlóUl. U hUn II 801lan Je· 
len tkeznek az dn'nevnen d l· 
\' a loa lIakm' kra. 

A kerU k ed d m i h v e Ddé,,,· 
lólparl lakol'ban a le,na,yub b 
érdd<16dél a r uh'zall eladól 
lIaIlma Ir"'l n y UriDul me,. 
A. mufeJe l6 ar'n yok klalakl· 
Iba érdekében me, ... rób' lJ'k 
a tiala iokai 'UrAnyIlani mb 
ker eskedelmi pAty'kra: a 1111· 
16kkel és a lyer eKekkel fo ly· 
IIIWIl beszélsc lélek á lla lAban 
Il kerrd Járnak. 

A. US·al nakm u Dkbképz6· 
ben a UlóJavlló nak, karOSlI~rl a 
IabIO'Dlk , I Uló·vlllarnulli.11 
nerel6nek és nOblfKt6Dek 
Ikam l k le,lll b bf!n tan u ln i. A. 
ha,yom ' DYOI VIII pa rl - pél · 
d'u! a lakllol, .. enterl'· 
lyol, valY I helull(I _ lIak · 
mA khol csekély • vonz6db. 
Su.m lé llelf'.IU elY e II ODdOI· 
kOdiató, elyben e llllomorll6 
adIl: I "'ro.ból moll Jdnlul· 
ban m!nd6s.u Ilzen kél h ar· 
mad,h' ''' '6111 l o r l'.:.o16 la' 
nul. telt lIakmunkásv b.IS'I. 

IIOIY eukr61 a tllm elek AI· 
la l roh a m OtolI fOl la lk o l'-' l 
" Dk ról e lte re ljék a figyelm el, 
.. Inthet ta n ' r a l k é n Yle le n !! k 
uelekt6lnl , mélpedll u " la· 
I'no. Ilkola i b lzonylt"'n y }e. 
Iyel a lapJ"n. I,,, l u tomatlku · 
u n ' U<erIUnek • flata.lok az 
Ipar pAmAra nélklllGt.b etetle n 
h"n)'llIakm ' kbl, 

.:. P . 
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MIRE JUT IDŐ ? 
1986·bun nemzeti jövedelm ünk mindössze U,tI 

szaza..leKKal nOtl, a gazdasugl nateKony:mg JavUla 
sa e1ITlaradt. A oellOl(ll lewasznruus J,":, e.Len oe
Iul a laKO&IIBIP togyasztil5 1.,1 szazaleKt(.Q1 emel ... e
aett. A kOI1.Segvetes oellcltJe a terVele~meK \000, 
mint kéu.teresere ugrou. ., ermelOKent es 10gasl.· 

tOKént _ az uj aoo-, ar· es Joveoelems.taOd.)o;,o:o 
j'enaszer eloKésznesevel - nap mint nap ere.t..tuo( a 
..:eovezotlen gazaassgi lolyamslOK Kovel.Kezmenye
H. A lOlyamutos es tOViloora IS tOly\.8I.OUO areme
Les, az eleiszInvonal 1 évre tartó vlsszruogou.saia 
- SOKaK e5eléoen c.sokKenése - prooara lesll a 
tarsaoalOm turOKepessegét. 

Az emoereK etelvlteleoen egyre nagyobb jelen· 
töseggel Dir az ingatlanOK és a tartcs fogyaszlUsi 
ciKKeK megszerzesc. 1:.zeK nemcsupán nasznalau 
erteKként nyilvanulnak meg, hanem érte«megor· 
:00, sOt jöveaele mteremto szerepet is belÖlteneK, 
mszen a pénzmegtaKaritás - az IndáciO utemet 
et nem ero, OTP altal fizetett kamat miatt - még 
ertelUllegór'l.ésre sem alkalmas. il..s, nem vitás, 
egeszséges hajtóerőt jelentenek a többletjövede
lem eleréséhez. 

A c.saládok 65-70 százaléka a "második gazda
ságban"' keresi a drasztikusan növekvő kóltségek 
leuezetét. lele tartozik a háztájiban és egyéb 101'
makban folyÓ mezögaZdasagl kistermelés, a má
sod- és meltékállás, II tulórazás, a szerzödésen és 
megblwon alapulo, tö!ogialkoZás melletti masl.e
KaJa!;, az inaatumOK teljel! vagy részlCl>c:; bé:'Oc 
adása, a gmk. 

A tőmunkaidőn tul végzett munka a szabadidő
ből rabol el értékes órákat. hiszen ma már a re
generálódásra, a családra, a művelődésre és az ak
tIv pihenésre szánt időből naponta átlagban 3·4. 
órát kény telen al: ember kiszakítani. Ha pedig, 
példának véve az értelmiséiet, e réteg hivatil5a 
egyebek között a társadalmi kérdések megoldásá
ban való részvétel, egyfajta szellemi alapallás, 
melynek fundamentuma a szaktudás és a képzett
ségbői adódóan egy nagyobb összefüggéseket át
fogni képes s zemléletmód is, mety mas társadalmi 
csopol'tok különbö-.tŐ részérdekelt is meg!ogalmal:
za és képviseli, akkor a permanens önképl:éue 
szakmai reJlödésre vajon hOil-' marad Ideje á 
" második gazdaság" után? 

A kulturális élet értékteremtó és -terjesztő sze
repét 1982 6ta egyre nehe7.ebb összeegyeztetni II 
gazdasági szempontokkal: a szabadidő csökken, II 
kultura pedig egyre többe kerül. Igy érthető, hogy 
előtérbe kerültek a moziban, a szinházban, a ze
nei életben a szórakoztató mufajok, a szépiroda
lomban a lektürök, a képző- és iparművészetben 
a lakásdJszflés (olykor a glcc.ses íl:lés) kiszolgálói. 

Egyre több embernek egyetlen szórakozási és 
művelődésl lehetősége marad: a televizió. A 
könyvtárnak nyáron észrevehetően csökken a lá
togatottsáaa. hiszen a vizsgaidőszaknak vége, a 
diákok üdüJnek, a szorgalmas olvasOk pedig 
annyi eJto&laltságot találnak a földeken, hogy 
nem jut Idő és energia az olvasásra. A Gőzon l sl'o
ván Múvel/'idé;r.1 Központ Múzeumkert! esték CI
mú sorozatára minden bérlet eikeIt, sajnos Itt is 
Inkább a késői kezdés, mintsem a mOlOrváJasztás 
Igazodott a művészi-minősé&! igényekhez. 

A megclOnkllott szabadidőben a gyerekekre is 
kevesebb Idő jut. Mivel az életre nevelünk, se
gíthetnek a szülők nek, ugyanakkor veszélybe ke· 
fill a tudás presztizse, mert ha a diplomás apuka 
a kukorica és a paprika segitségével tud csak ko
csit venni, akkor minek tanulni? Nem véletlen, 
hogy a kisdiákok arra a kérdésre, hogy mi leszel, 
ha nagy leszel, sokszor dipoláris válaszokat ad
nak, mint például: orvos vagy butIkos. 

A gaZdaság mai helyzetéb61 következ6en egye
temes társadalmi érdekek átrendezödhetnek, egyik 
a másikhoz viszonyítva előbbre vagy hátrább so
rolód!k. A dolgok természetéből fakadóan nem 
érvényesülhet minden érdek, s ha összeütköznek, 
akkor az nemcsak valakiknek a javára, hanem 
valakiknek a kárára ls történik . 

Hol a határ, ameddig nem károsodik maradan
dóan al: értéktudatunk, a megváltozott körülmé
nyekhez való alkalmazkodásban ? 

Rou nyal Sarolta 
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SZtNSAVAS t s ROSTOS üDITŰK, 
SZÖRPÖK,NEKTÁROK 

Csaknem teljes 
az italskála 

A Kiskunhalasi Allami 
Gazdaság 1987-es italfor
galmazási tervet a koráb
bi évekhez viszonyitvn je
lentösen megemelte. A tel
jesitésben kulcsszerep jut 
a termékszerkezet 'talaki
tásának, aminek következ
ményeként július 15-én 
megjelenik az üzletekben 
üdítőital-családjuk. A fej
lődés eme uj ut járól, tö
rekvé:;eikről HaJma. Géza 
termelési és kereskedelmi 
igazgatóhelyettes tájékoz
talta lapunkat. 

böl az év végéig mintegy 
három millió palnckkal kí
vánunk értékesitenI. Ha
marosan megismerkedhet-
nek félliteres, rostos 
meggy és kajszibaruck 
szörpünkkel és decemberig 
újabb lermékekkel - nek
tárokkal, szénsavas tea
szörppel, r05tos üdit6kkel 

ls jelentkezünk. Igy 
aztán a sör és az ásvány
víz kivételével a teljes 
Italsk(tlál kináljuk a bel
földi fogyasztóknak. Re
méljük, hamarosan két, 
két és fél decis palacko
kat ls kapunk az üveg
gyáraktól. 

A 
halasi mészhomok 
téglagyár a század
fordu lón létesült. ev

tizedekig - aBarnevál 
mellett - ez az üzem 
nyújtott Ipari munkalehe
tőséget a városban. "Pá
lyafutása" során többször 
cserélt gazdát, most a 
Vörös Szikra Terrnelőszö
vetkezeté. A gyár helyze
té rő l , gondjairól, Jövőjéről 
faggattuk a lu Illetéke
seit. 

Téglagyár a város szélén 

- Termelésünkben rég
óta meghatározó az italfé
leségek előállítása és for
galmazása. Jelenleg mint
egy hetven féle itallal va
gyunk jelen a piacon; 
bor ral , pezsgővel, borpár
lutokkal, Iikőrökkei. Alig 
egy éves koncepciónk, 

- Szerződéskötés előtt 
állunk a Skálával egy, az 
eddigieknél kedvez~bb 
életInni hatású üdít6csa
lád forgalmazására, de ' ez 
ma még üzleti titok ; az 
6sz1 BNV-n mutatjuk be a 
nagyközönségnek. Egy má
sik újdonságunk a Cooler 
tipusú, üdítő jellegG, gyü
mölcs nlapanyagú, ala
csony alkoholtartalmú, 
szénsavas nedű. Itt,hon 
ezt az Italféleséget még 
nem Ismerik, de nyugaton 
és főleg az USA-ban rend
kivül népszerű. 

.. l\o1~G EGYSZER 
NEl\1 ÚJ IT J UK FEL 

A G~PEKt:r" 

Su lt1l Adám elnök: -
Az Alföldi Téglaipari Vál
la laUól vásároltuk meg 
19B3-ban, lerobbant álla
potban. Hogy dolgozni 
tudjunk, fel kelletl újitani. 
A nagyjavitás Igen nehéz 
volt, mivel a 80 éves gép
matuzsálemek r6bb alkat
részeit egyedileg kelletl 
megcsi náItatnI. Végül is 

befejeztük a rekonstruk
ciót, ami 2 milli6ba került. 

Befektetéseink azonban, 
sajnos, nem térühek meg. 
Az új hőszigetelési s7.abvá
nyok, valamint az épitési 
kedv csökkenése miatt a 
mészhomok tégla Iránt 
csökkent az érdeklődés. A 
napl 18-20 ezer darabos 
termelés duplájára len
nénk képesek, ám így is 
hamar megtelnek raktára
ink. Ilyenkor kénytelenek 
vagyuni; leállítani a gyá
rat és várni, amíg elfogy 
a készlet. Ezzel a kIhasz
náltsággal viszont évi 1-
1,5 millió forint vesztesé
get termel ünk. 

A megyel és avArosi 
érdekeket szem eltitt tart
va egyelőre nem zárjuk 
be, de ha a gépek komo
lyabban meghibásodnak , 

VAJDÁNA K LENNI SEM KÖNNYŰ 

még egyszer nem ujltjuk 
fel azokat. 

.. CSAK A 
SZI NTENTA llTASRA 
TöREKEO m :T VNK" 

Lakos Renö t üzemveze
től irodájában kerestük 
fel. Nosztalgia érzŐ<iötl a 
szavaiból, amikor a gon
dokat kezdte sorolnI. HlÍSz 
éve dolgozik iu, ezalatt 
sok változást átélt. Voltak 
hullámvölgyek régebben 
is, mégis sikerült talpon 
maradni. 

Legnagyobb problé
mát az egyoldalúság je
lenti. Ezekkel a régi be
rendezésekkel a mészho
mok téglán kivül mást 
nem tudunk gyártani. Rá
adásul: túlzoltan energia
Igényes a munka. A gtiz 
elöállításához nem kapunk 

magasabb kalóriaértékű hogy - a megváltozott 
szenet, baj van a mész keresleti viszonyokhoz iga
minőségével ls. Ilyen kö- zodva - kisebb alkohol
rülmények között a tartalmú, zömében gyü
termelést a kereslethez mölcsalapanyagu Italokat, 
19azitva _ csak a szinten- valamint szeszmentes üdí
tartásra törekedhetünk. Jó töket gyártsunk. Elsőként, 
lenne, ha az itt dolgozó hétfőtől, ötféle, literes, 
mintegy negyven ember- szénsavas üditőitalunkkal 
nek - akik közül néhány találkozhatnak a vásárlók. 
már 1~20 éves törzsgár- Külön fantázianevet nem 
datog - nem kellene más adtunk nekik, különleges 
elfoglaltság után nézni. még c!mkéjük ugyanis megkü
akkor sem, ha ez a szövet- lönbözteti a löbbl hasonló 
kezelen belül megoldható. áruló\. 

A lovábblépeshez - vé- - TaJói üzemOnkbe, a 
leményem szerint - első- három gépsor mellé a kö
sorban korszerűsiten! kel- zelmultban veltünk egy 
lene a technológiát és, hát, nyugatnémet berendezést, 
uj gépeket vásárolni, hogy ennek teljesítménye órán
a piac igényeihez jobban ként tizezer üveg megtöl+ 
alkalmazkodó termékeket tése. Apróbagyártás ta
honosithassunk meg. Mind- pasztalatai kedvezőek, igy 
ehhez azonban pénz kéne ti narancs, a mnracuja, a 
és nem ls kevés... mangó, az ananász és a 

Kovács I' á l málnn !zű készltmények-

Életkép a cigánysorról 
A Széksós úti szélszag

gatta cigánysor viskóit néz
ve alig tudok különbséget 
tenni ajtó és ablak között , 
hiszen Itt ls ott is látok 
kijönni embereket. A sor 
végén takaros házikó áll, 
bekerftett konyhakert tel, 
virágokkal, gyümölcsfák
kal. Itt él az 1972-ben 
megválas:ttott cIgányvajda, 
Kolompár Mi lyás, hatod
magával, három szobában. 

A helyiségekben rend. 
tisztaság, az Qsztalon friss 
v irág. Nem titkolom: a 
személye épp úgy érdekel, 
mint a1.:, hogyan értékeli 
cIgányfeJjel a városiak. a 
magyarok róluk alkotott 
véleményéL 

- sajnos egyet kell ért
sek vele. Annyira elszapo
rodtak a elgány bűncse
lekmények, nem tudom, 
egyáltalán helyre lehet-e 
ezt hoznI. Nagyon sok nem 
közénk való idegen jött a 
városba, nem lehet már 
követni: ki a rossz és ki 
a jó ... 

_ Van-e szava, tekinté
lye a elgányblrónak és 
tud-e élni vele? 

- Elmúlt már 81. az idö, 
mikor hatalma volt n vaj
dának. Manapság a Uz
éves gyerek ls megfenye
get a bicskával, mert 

ilyen idős korukban álta
lában már hordanak ma
gukkal késl. Huszonöt éve 
vagyok önkéntes rendőr, 
de legtöbbször szükségem 
van a rendőri segítségre. 

- Milyen következmé
nyekkel járt a cigány la
kosság betelepítése a vá
rosba? 

- Szétszakadtak 8 kö
zösségek és elkezd6döU 8Z 
ellenségeskedés. Nem tu
dom már figyelni, kl ho
vá megy, mlból él, tlsztlln 
tart ja-e a körzetét. Mert, 
tudja, régen minden ilyen
re volt szemem. A kényes 
ügyeket egymás között el
rendeztük. Mindig meg-

tudtam, ha valaki valami 
balhét csinált. Igy meg 
csak a 7.súfoltság n6tt meg. 
A szomszédban, a szoba
konyhás Ink/isban, nézze 
meg, :l2-en laknak. Hát 
hogyan lehel oll rendet 
tarlani ? Nem a felnöttek
kel van a baj, hanem a 
lurkókkal, meg a fiatalok
kal. Eze:<, ha otthon nem 
kapnak pénzt, elmennek 
lopni, betörni ... 

Atmegyünk a szomszéd
hoz. A lakás, jóindulattal, 
Ist.ál\Ónak nevezhető; az 
ablakok és ajtók beszaklt
va, irdatlan összevissz.aság 
és kosz mindenütt. A há
zigazda elmeséli, hogyan 
alszanak; sz.lnte minden 
négyzetcentiméter foglalt. 
A kérdés egyfolytában nz 
agyamban motoszkál; jo
gunk van-e kiszakítani 
öket megszokott környeze
tükból? A Cigány és a 
"nemcigány" között! kü
lönbség éppen a két kul
túra eltéréséböl, n sajátos 
gondolkodásmódból, élet
vitelböl adódik. 

- Mégis, maga szerint 
mi a megoldás? _ kérdem 
a vajdálól. 

- A elgányoknak telje
sen más a mentalItásuk. 
Hiába er61tetik a betelepi-

tést, egy részük jön vissza. 
Persze nngyon sokról tu
dok, akinek sikerült beil
leszkedni, bár azok nem ls 
nagyon tartják a kapcso
latot a telepiekkeJ. A ml 
életünket csak ml tudjuk 
élni, Itt, Igy, elkülönítve. 

- Ezt hogy érti? Jobb 
volt az a világ, mikor még 
állt a putri sor, a város 
szégyeneként ? 

- Nem, dehogy! De a 
városba semmiképpen nem 
kellett volna beerőltetnl a 
családokat. Inkább kUlte
rületen, a tanyavilágban 
kaptak volna cs-lakásokat, 
ou lehetne cIgányiskola, 
cigánybolt, sőt még rend
őr ls közülünk kellene. 
Persze mindenki dolgozna 
és egy busz. szállítaná a 
munkásokat. 

Közben én már a földön 
járok. Hallgatom Kolom
pár Mátyás cigánybirót, 
akit akkoriban nem kér
dezlek meg a döntések 
helyességér61, s aki ma ls 
nosztalgiával gondol arra 
nz Id6re, amikor saját ma
guk dönthettek saját sor
sukról és nem kelleti n 
fajtáját nem ismerők, szo
kásaikat Idegenként keze
lök bábáskodását elfogad
ni. F.s egyikünk sem mon-

(Somos Lásll l6 felvé te lei) 

jn kl, bár tudjuk: 9. vá
rosi cigányoknál II [olya
matos válságélmény, 
kisebbrendűségi érzés és 
elidegenedés figyelhető 
meg. Annak ellenére, hogy 

_ A program megval6-
shása komoly gazdasági 
érdekünk. ugyanis a lava
szi rngykárok miatt őszre 
nem lesz elegend6 sz6-
lőnk. Márpedig szabad ka
pacitásainkal le kell köl
ni valamivel, arról nem is 
beszélve. hogy az alaposan 
megcsappanó árbevételt cs 
nyereséget is pótolnunk 
kell - mondotta befejezé
sül Hajma Géza. 

II. R. 

körükben a legerősebb n 
készség és a hajlam a tár
sadalmI és politikai integ
rác1órn. 

PosdobAnyi László 
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Pilóta szeretett volna lenni 
Zömök, őszülő hajú em· 

ber Orbán Ba lázs. Ha be· 
hivják az irodába és hely· 
Iyel kinálJák, újságpapirt 
kér. mondván : rátenné a 
székre. nehogy olajos le· 
gyen. Eredetileg lakatos, 
most a MA V kiskunhalasi 
fútőházliban Imk·s. A Ki· 
váló újító jelvény arany 
fokozatá nak tulajdonosa, 
szocialista brigádvezető. 

- Nem gondoltam vol · 
na fiatalembe rként, hogy 
egykor vasutas leszek. 
Nem érdekehek engem ak· 
kori ban a gőzparipák. tel· 
jesen más szakmába vol· 
tam szerelmes. t 933·ban 
s:tülellem, és már csepere· 
dő gyermekként az eget 
figyeltem ; nagy élmény 
voll, ha egy repülőgépet 
láthattnm. Cimboráim sok· 
féle fog la lkozásról ábrán· 
doztak. én. a szobafestő 
mester !la pilóta akaflam 
lenni, ha törik, ha szakad! 
Engem ettő l el nem térit· 
hetett senki! Ha látlam 
egy repülőgépet, rögtön 
furni , faragni kezdtem, és 
az udvarunkban szaporod· 
nl kezdtek a forgÓ propel· 
lerú makellek. 

Sajnos. egyre többet lát· 
tam belőlük a levegőben. 
mert kitör t a második vi
lágháború. A családom 
tértitagjait a frontra vit
ték; nagyon keserves évek 
ltövetkeztek, testvéremmel 
és édesanyámmal szegé
nyesen éltünk, kis földet 
mQveltUnk. Aztán. a hA
ború után, nehéz volt el· 
helyezkedni . Betonlocsol6-
ként dolgoztam a lakás
éplt6 vAllaiatnál. ahol a 
riatalokkal ifjúsagj bnga
dot a lakítottunk, és segí
teltünk mindenütt, ahol 
szükség volt rá. 

1950-ben hallottam, hogy 
az akkori Rákosi MátyAs 
Vas· és l-'émmúvekben, a 
mal Csepelen lakatos mes
terséget lehet tanulni. 
Mentem, mert kellett a 
szakma. szerettem a vas
sal, fémmel blbel6dni, és 
hittem, hogy Pesten a re
püJéshez is közelebb keru
lök. Izgalmas évek követ
keztek: tanulás, mozgalmi 
munka. repülés. A fémmú 
lakatos részlegének voltam 
a DTSZ·tltk6rll, II csepeli 

(I.kvay Káhnáll fe lvéte le) 

repül6s szövetségben pedig 
teljesült az ál mom: fel 
szállhattam. 

Jelentkeztem a szolnoki 
Kilitln G.\'Örgy iskolára, de 
nem vettek föl. mert a 
keresztapémnak volt egy 
kis s:rot6csűzlete. Ez így 
ment akkoriban. Nehezen 
töröd tem bele, gondoltam, 
később majd csak sikerül. 
Közbejött a katonaság, 
1957. januárjában szerel
tem le, az ellenforradal
mat végig egyenruhában, 
katonaként éltem át. 

Pontosan 30 éve, 1957. 
február 18-án léptem be a 
vasúthoz, lakatosként 
egyenesen a fűtőházba. 
Megszerettem ezt a mun
kát, mi mással bizonyit· 
hatnám, mint hogy eddig 
hatvan elfogadott és beve
zete tt újítá.om van, kettőt 

pedig most próbálnak ki. 
A szocialista brigádot 1963-
ban alapítottuk meg. Ot· 
szörös aranykoszofÚs kol
lektívlink elnyerte a MÁV 
Kiváló brigAdja cimet is. 

SzInie kizárólag a két 
kezemmel épitettem fel 
egy szép családi házat. A 
fiam nem az apja s:rokmá
jAt folytatta, építészmér
nök a KUNt:P-nél. Nem 
bánom, mert ő ls azt csi
nálja, amit szeret, és ez 
elengedhetetlen az ember 
életében. Engem meg, hogy 
úgy mondjam "megcsa~ 
pott a mozdony füstje". 
Tud ja: amit csinálok és 
ahogy cslné.Jom, megbe
csülik, és ez nagyon fon
tos, ha nem a legfonto
sabb., . 

Lejegyezte : 
Kis Gyula 

3. OLDAL 

MOZEUMKERTI BESzELCET/!;S 

Tahi Tóth László elégedett 
A Múzeumkerti esték 

nyitó el6adésa előtt kér
rövid beszélgetésre 
Tóth László Jászai
szímúvészt. 

<em 
Tahi 
dijas 

Milyen volt a most 
zárult szinházi évad? 

- Elégedett vagyok, öt 
darabban játszottam a 
VIgszlnházban és a Pesti
ben. valamennyi telt ház 
előlt "ment". Simon Gray 
Klcsengetésében és Sarka
di Oszlopos Simeonjában 
főszerepet alakitottam. 

- Manapság divatos a 
szin ház válságáról beszél
ni ... 

- Nekem az a vélemé
nyem, hogy az igazi szi
nész a szerepekkel és a 
produkciókkai törödik. en 
soha nem meditáltam 
Ilyen dolgokon. 

- Mégis: milyen em
ber ön? 

- Azt hiszem, nehezen 
oldódó és hűséges. Ez vo
natkozik a magánéletemre 
és a szakmámra is. Utób-

bira elég, ha megemlítem, 
hogy 1966-ban mint fóis
kolás végzőst szemelt ki 
Var konyi Zoltán és aján
lott szerz6dést a Vigszin
házba. Mos t töltöttem el 
olt a huszadik szezonomat. 

Vannak~e szerepál
mai? 

- Nincsenek. Megbízom 

a rendez6k választásában. 
Vagy Inkább úgy fogal
maznék: Shakespeare, CSe
hov, O'Neil a kedvenc 
darabfróm. 

- Az utóbbi időben nem 
látjuk a filmvásznon. 

- Még kezdőként elját
szottam több íilmfőszere
pet, aztlin felfedezett a 
tv, ahol azóta is gyakran 
toglalkoztatnak. Valahogy 
elmaradtak a !ilmes meg
hívások. Talán kiestem a 
rendezők érdeklődési kö
réb6l, de az is Igaz, hogy 
néhány CIlm.57.erepet, már 
visszautasItot tam. 

- Ez a ma esti fellépés 
az idei szezonzárója? 

- Tulajdonképpen igen. 
Ezután két hónapig hAtat 
fordítok a szakrnának és 
Olaszországba utazom. Ott 
töltödöm fel a következő 
évadl'8, men szeptember
ben egy új Csurka-bemu
tató próbál Indulnak. 

- tb -t 

Óvintézkedések 
az AIDS-fertőzés megelőzésére 

Mint köztudott: korunk 
pestisének, az AIDS-nek 
a virusa a vérrel (is) ter
jed. Am, hogy ki fertőző
dött már meg, ki terjeszt
het! a kór t, azt csak tü
zetes orvosi vizsgálat tud
ja kideríteni . Ezért fó az 
óvatosság! 

A Kiskunhalasi Városi 
EiészségUgyl.Járványügy! 

Felügyelt'Sség 1987/177-2. 
számú kifUggesztendő kör
levele a személyi, higiéni
és szolgállatást végző ipa
rosoknak, fodrász- és koz
metikai egységeknek szól. 
Idézünk belőle : 

" A melYe ' KOJÁL·hOl: a 
sum"lyl hl.l"n~t eUit' eIYM:' 
lek l<ölelk~.Dlyl hli n yol
úllOlval kapCMIla lban az ut4bbl 
Idö~n több Iri nyböl érkezett 
Jelúl. A. be,lelentéHl< főleg a 
kh· él libipolólpart munka· 
enk~ök ely ..... utin\ közvet· 
len halzn Alali l , Illetve azok 
munkaKIII~nt IW II\idnak, 
fertlitlenft~Knek elmul&l'Zlilit 
klforboJtik, Az emlilett mUn
kakörökben h l rl f n h nlm· 

PO nl tt61 tli l~ 1 a>:okra a mUn ' 
Kllfo lyamaloKra IondoIunk, 
melyeknél a J1é rUIh; le helöK
ge fennill, mlközbe.n al/. ell:' 
közlik , '-"rrel " a l6 nenn]'ező· 
déN e lkerOlhelellen (bOrotvi· 
li.. manlk(lröús, pedlk(lrll
ds). A "'Kt. ( IX. t .) EO.M . 
adm.t k6uIJúzHl(I~1 jol' 
..... "'Iy nellemének m eIJfele· 
llIen a fe lue .... lh; l lirlyakal, 
munkaenkllltliket h lI!d-"nyeket 
"land6a.. J6 ...... ban. buznJJ· 
haló i lla pOl ban, nenn yezlidh· 
Ilii vflIelll:n. IInlin kell la.· 
la nl: GondOlkodni kell a mun' 
kaenközlik fo lyamatOl Uutl. 
lidrÓI ti halilO' feftliUe n!. 
thtrlil." 

A körlevél ezután fel 
sorolja a fertőtlenítés hez 
használható és használan· 
dó szereket, a használat 
módját, majd a szolgálta
tók magata rtásáról és kö
telességeiről fr: 

" AZ Hl.k~ilk h be.l'4lnde· 
ztll l."IJyak hataony fert6t
lenlW:H mellett k iemeit fon· 
IOU " .-ot kell tulajdonl"nl II 
klnOI.iló nerutlyzd hlllfnh 

rnagatarlbinak (p l! ld 'ul a 
vend tlll' et va l6 torlalkozb 
mel kM:dhe kor a vendfg elliU 
mOlaon ke>:!!I. ferUlUenflse a 
kez6t , a vendtl e lllU vel'ye kl 
a fe rlliUenftliner1Xl1 az 0116t. 
varY a borot ... ", kht fl lö' 
rillje le alkoholla' . .. pb.) 
A ,·elldf,nek up_nlalnla kell, 
hOlY minden lehetöl melleu· 
nek nakaurl! l!tI ecku4!OJYI 
szempOniból II Itl7.lonÚfotl e l· 
"",iúL D.en kild evelet :l 
heIYlM:,l falira khem klmC' 
cente nl, hoCY • vendfg, h a 
Illény II. ellen lifbheaM!: betart· 
Jik·e n utaallil minden pont· 
JAI." Alif.b: Dr. Stubl f:va 
~k . AKJF· le IOcyelll. 

Ez a lelvllágosítÓ-utasí· 
tó irat már eljutott min
den halasi Illetékeshez. 
Passzusainak betartása, be
tartatW;a legyen minden 
érintettnek lelkiismereti 
ügye. A vendégnek, a kun
csaltnak pedig figyelmez
tető a sWmonkéréshez ... 

HarmOti Jen6 

SÓSTÓI NYÁR 

Botrány a kunfehértói fórumon 
A kunfehértói tórekons· 

trukclóval lapunk már 
több alkalommal foglalko
zott. Legutóbbi s7.ámunk
ban maga a tanácseJnök 
nyilatkozta, hogy hamaro
san egy tórumon ad szá
mot a befizetett teho [el
használásáról, a munkák 
menetéről. 

Akkor azt hittük: ter
mészetes medrébe terelő· 
dőtt és ott folyik tovább 
a kibontakozott társadal
mi vita. Úgy tunik: téved
tünk. Sajnos ... 

A fórumon felfokozott 
várakozással jelent meg 
több mint száz üdülőtu
lajdonos, köztük szép 
számmal szegediek és bu
dapestiek. Am arra. ami 
lUnlu! 20·án délután ott 
fogadtD őket, nem számí
tottak ... 

Már az is gyanús volt, 
hogy Frlebert István egy
magában jelent meg, fel
vállalva az összes szak
mai kérdésre adandó vá
laszt ls. Aztán. A házigaz
da tanácselnök öltözete 
inkább hasonlItott egy 
kertJ munkáséra, semmint 
az államigazgatási szerv 

hivatalos képviselőjéére. 
Ami pedig végképp fel
korbácsolta az indulato
kat : ahogyan az érdeklő
dőket öt perc alatt elin
tézte. A k6szlnpadra nem 
volt hajlandó felállni , hogy 
mindenki lássa és hallja. 
A köréje összegyültek kö
zül Jó, ha tucatnyian értet
ték, amit mondott. Han
gosHó berendezés nem 
volt, s nem készült jegy-
7.6könyv, vagy emlékezte
tő sem. 

Egy összehajtott papir
Iapot kezében tartva, ösz
szefüggéstelen, ellentmon
dó, zavaros tájékoztatóját 
befejezve, bejelentette, 
hogy részéről ennyit kí
vánt elmondani. Mivel fl 

nyelve többször is meg
akadt a beszédben, nem 
kevesen tették föl a kér
dést félhangosan, álmél~ 

kodva: ez az ember ittas? 

A feldühödött hallgató
ság ezt követően kérdések
kel kezdte ostromolni a 
tanácselnököt, akinek vá
laszai közül ime néhány. 
Kérdés: Mikor lesz 
végre víz a tóban? Válasz: 

Nem vagyok szent 

László, hogy vizet fakasz
szak. Kérdés: Miért 
hintek el az ulcákról a 
kukák? Válasz: Ezt 
konkrétan nem tudom, 
annyit elmondhatok, hogy 
egyesek bevitték a nya
ralójukba. s azzal profi
táltak (sle!). Elképesztő 
mekkora fe lzúdulás fo
gadta Frieber t István ama 
kérdését, hogy van-e a 
megjelenlek közölt ötödik 
osztályos tanuló. Miután 
tudomására hozták. hogy 
nincsenek jelen gyerekek, 
közölte. hogy már az ötö
dikesek ls Ismerik a "köz
lekedési eszközök" (sic!) 
elvél. Hát ez érvényes a 
tóra is. 
Végső e lkeseredésében 

egy üdtil6gazda Javasolta: 
a lkalmazzanak egy köz
gazdászl, aki aláírásával 
igazol minden klfizetést a 
tulajdonosok pénzébő l . Er
re az a felelet s7.aladt ki 
a tanácselnök száján, hogy 
ez hülyeség. 

A már-már tettlegesség
be torkolló összejövetelt 
VAczl Lászlónak, a helyi 
tsz el nökének határozott 
fellépése mentette meg. 

Neki sikerült lecsillapítani 
a kedé lyeket. Szólt a meg
oldásról és arról, hogy a 
szövetkezet szeretné a hal
gazdálkodást kezébe ven
ni, s augusztus 16-án meg
alakitják a horgász egye
sületet. Akltartóbbak -
sokan ugyanis már koráb
ban felháborodva távoztak 
- a tóbizottaág jelenlevő 
agilis. de a témában laikus 
tagjaival a kivitelezési 
tervek alapján tisztázták 
a lÓ állapotát és a helyes· 
nek tűnő megoldást. A 
többség elfogadta, hogy az 
Iszapkolrással kell a hel}'
reállftást mihamarabb el
ke7.denl. 

Az üdU lőtulajdonosok 
nevében fogal mazódott 
meg al. a kérés, hogy a 
helyi tanács a fórumot 
augusztus 20-án ismételje 
meg. Ekkorra készítsenek 
írásos beszámolót, amit 
kapjon meg mindenki. (A 
botrányos gyúlésen tör
téntek mialt a városi pArt
bizottság a tanács vezetője 
ellen vizsgálatot kezdemé
nyezelt, melynek eredmé
nyéről beszámolunk olva-
sólnknak.) - orv -

--

-
• 

o Az e lőtérben napozó bölgyek felsőrész nélkiHl fúr
dóruhájukat lapunk nyilvánossáranak csak bátul-, a 
s trand közönségének elölnézelben ill bemulatták. A 
fotós kolléga szerint Jól allt rajtuk ... 

(Somos Liszló felvétele) 
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veszett, Illetve megtaiAIt tárgyakkal. Fejes Ferencné a 
csoport ügyintézője egy nagy könyvből összegzi: ml 
mindent adtak le náluk a közelmúltban a becsUletes 
emberek. A leltil r : tizenhat kerékpár, egy Romet, mo
lor, hordozható asz tali rádió, kulcscsomó, egy holland 
állampolgár irataI, egy pénztárca, néhány száz forin t
tal. 

- Ez sok vagy kevés? 
_ kérdezem. 

- A tavalyi 81 téleihez 
képest, fé l év alatt, kevés. 

- 1\11 Jesl!l a tá rgyak 
• orsa, ha ,azdáJuk nem 
j elentkedk értük? 

- Három hónapia: őriz-

zük, aztán 8 napon belül 
útveheti a megtaláló, ha 
igényt tart rá. Ha nem, 
akkor még három hóna
p ig vigyáz rá a tanács, 
majd Bajára kerülnek, a 
bizományi áruházba. 

- Itt nem lehetne érte-

kesítenl ökd '? 
- Volt róla szó, hogy 

eljön egy becsüs, megálla
pítja az értéküket, m i 
meg vállaltuk volna a ki
á rusítást, de nem lett be
l61e semmi ... 

- I'll bli l hozna k be Ic,
töb bet? 

- Kerékpárból, pénztár
dból, de kerestek már Itt 
kutyát ls, egy bácsi pedig 
legutóbb tehénláncot. 

- &i ha é liiálla tot ta
lá lnak? 

- Azt m i nem vállal
juk. átad juk a mezőgazda
sági osztélynak. 

- ŰIY tudom, vannak 
emberek, akik sürün rá
bukkanna k valamire. 

- Bizony vannak nótó
rius megtalálók, de figye
lünk rájuk. A rendőrség
gel jó a kapcsolatunk, se
g(tségükkel gyakran visz
szakerül az eltűnt holmi 
eredeti tulajdonosához. 

Hajdók Zsóka 

Elfolyt 27 tonna olaj ESKüVŐ AZ OTTHONBAN 

Mulasztások sorozata ve
zetett oda, hoi}' május 
22-én, az estI ón\kban 
csaknem 300 ezcr forint 
értékű gázolaj lolyt el a 
kiskun halasi vasutállomá
son lev6 gázolajtárolóból. 

A dolgozó pihent, a 
homok pedig magába sziv
ta a kicsorgó olajat, kö
rülbelül 27 tonnányit. Az 
egy méter mélyen szeny
nyezett [öldet - a környe
zet védelme érdekében -
most kitermelik, és elszál
Htják a megsemmisítésre 
kijelölt helyre, ami a nagy 
távolság és a drága tech
nológia miaU többe fog 
kerülni, mint a 27 tonna 
olaj ára. 

A kár bizony tetemes. 

Alefejtéssel megbizott 
vasuti dolgozó rutlnS7.en1-
en felszerelte o. töml6t, 
megnyitotta a tolózárat és 
távolabbi plhen6helyére 
ment, ahol elnyomta az 
á lom . Tehette ezt azér t ls, 
mert a mérési na pló sze
ri nt a tar tályban kevés 
üzemanyag volt. Csak ép
pen azzal nem számolt, 
hogy elődje a7. adatokat 
tord flva Irta be, és a va
lóságban az már majdnem 
megtelt. Egyébként a s7.in
tet o.zér t sem ellenörizte, 
mert a méréshez nem ér
te tt. Mindennek ellenére 
nem történt volna meg a 
baj, ha a tulfolyást meg
akadályol.ó zárÓIlapka ren
desen tel van szerelve. 

Mire mindent rendbe hOl
nnk, lehet, megközelíti nz 
es.vmll liót, és ez a MA V 
költségvetését te rheli. Eb
ben az esetben is, m int 
már annyiszor, a társadal
mi lulajdonról feledkeztek 
meg azok, akiknek legin
kább kötelességük törőd n i 

vele. Vajon a sajátjukkal 
is ilyen felelőtlenül bán
nak? 

o A Baki kas té lyban a ha la.s I szoelálls otthon fennaI
Iba óta e lsó izben került sor hizasságkÖtésre. J ünius 
~. -én délben az Intézet ké t lakója, az 54 éves Varra 
Erzsébet es a 83 esl.tendös l\1 ésdros l\t á rton esküdött 
eumb nak örök hűséget. Az ünnepséget jó hangu la tú 

V. K. 
~bed kavette, majd az "Ifjü" pár kü lönn obájaba 
nult vissza. (Horvátb Róbert felvétele) 

vo-

PARDON.!.! Nem lehetett volna vár,ni? A négykerekű 
Itáliába 

tart EI tudja ki pzelnl az olvasó, mit 
ere:chd az e l6 ra , ha Wvestol ClIavar
ják kl a föld böl? I::s azt. hogy mit 
érezhet a tudósftó, ha többszi:c Ilyen 
rá t lát eIYm1s melle tt? . . A~ elobbit 
aU, ha, az utóbbit ta lán ... D e fé lre az 
érzékenységrel! 

JúnIus vé, én a szeredi ú t mcnU jó
kora r yümölcsöst te lszámollák : lánc
talpasokkal ránraULi k kl a rengetcg 
mer,y-, J a valami vci kevesebb ese
resznye- és körtetát. A meggyfd.ka t 
kön etlenüt a beérés elöU, jónéhányat 
roskadozva a terméit61. 

A Vörös Szikra Tlz- ben kerdésemre 
elmondták : te ljesen sza bályosan, me
lYet seleJte:césl JelY:cőkönyvvel történt 
a pus:ct ítis. A te rület 19S5-ben 2%0, ta
valy pedi, 83 ezer forint veszteséret 
bozott. Az Idén már nem ls permetez
tek, az ülte tvény t leírták, helyét ké t 
hónappal euUitt fel kellett volna 

sunta nl. l\1eltudta m tová bbá : a ,az
daság nehézgépel annyira leterheltek, 
hogy csak és klzáróla,(! ?) most értek 
rá_ I::s mé, a töJdhlvata l ill 8zoritotta 
őket a hat1rldőve l , arról nem ls szól
va. hogy az á llami dot1c1ót is vlsua 
kellene t izetnl , ba m erlartanák a 
u ümölcsös l, 

Úgy tűn ik : menthete tlenü l ronz 
korba sz(l]eltem: melértem én az ef
fé le Indokjas t , ám képtelen vagyok el
fogadni. !\l crt IIaz, h OlY mana ).)lIág 
haladékta lanul mer kell szüntetnl a 
vesztcsé,cs gazdálkodási, de a megter
m eU Javakat Sem nabad pusztuln i 
hagynI. & a meny kilóJa a piacon 
mél mindir 30 forInt. 

Az él szere lmére, tényle, nem Iehe
tett volna ery, nelán két hetet várnI? 
25 szólnI az em bereknek, akirkinek ... 

- nyll-

Néhány hete nem kis 
feltúnést kelt a varos ut
cáin egy fu ra jármú. Gaz
dája, a 25 éves KlnszUer 
Zoltá n faipar i technikus 
mutatja be a gépet: 

FAKLVA PIL1USZINUÁZ 
.rull u . . .. én • ta • órakor; 

Cápa II. (amerikai) . 
1I· '; n, ll-tn 4 Órakor; RObin 

Hood nyiiII (uovJet), • 8 • 
Órakor; Cl.pa II. (amerikai). 

13-án • ta • órakor: Cllpa 
ll . (amerikai). 

14-';n II b I órakor: Fllmmía
'leu m: Tánerena (franCia). 

l s-én II & 10rakor; Break 
ll. (amerlk'l). 

II_I'_'n 8 & • órakor: 
(I,-jn 4 Orakor la) ; A kI.,.1 
kocal h~suj.bb kalanajal (ame
rikaI). 

U-';n 4 Orakor: VaajUatok a 
ledél~elen (novjel), I ~ • 
órakOr; ArolU ~ mesto rlu 
(kínai). 

2O-n-';n 8 ta • Orakor: Aru
lú & mestorlú (kínai). 

n-án 8 & • órakor: FlIm
ml,heum: Johny IIUir (ameri
kai). 

24-:U-';n • & • órakor: 
Counl!")' Texasban (amerikai). 

U-H-'n 4 6rakor: ltu,6 a 
vlzclLó (malyar-amerlkal me
semm). 

hi-án ' & • órakor; A dr
kány uUa (hong-kon,I). 

K ERT lUOZIK 
.rOlIul JS-án II ora kor, a 81'

as I~arl Izakmunkuk';pt6ben: 
S~';plejnyok (masyar). 

n -';n 21 órakOr, a muOlaz
dadll sUkköUplakoljban: A 
zsaru nava (tranda). 

U-'n 21 órakor, a I l'-u Ipa
ri .zakmunkuk';pzOben: A kl
~I koeal Ieiujabb kaland jai 
(amer ikai). A kenvll ro.ban: A 
L~aru uava (tranda). 

2H !n 21 órakor , a meZőla'l
dayáll SUkközépl~kol'ban: AZ 
Ifju rranken$teln (amerikai). 

OOZON ISTv AN 
/lI OV I :LOU~:S 1 KOZI'ONT 

.1';.11 1,1 1 It-';n IS órakor: Ma
gányO.ok klubja. Vendél a 
komlÓI & a keceU mal,nyo
lok klubja. 

If-n. I ' órakor: r orr'" _ 
Új Tükör Klub. Deu';l,ete. 
a t~nyk';pu&rlll . 

If-tn 10 őrakor ; J'l!Izóm(l
hely. ROnlJYbaba késZ.[~. 

I'-'n 18 órakor: Magányosok 
klubja. }'Urdll'lés aluandon . 

21_';n It órakor: For rás - Oj 
Tükör Klub. Szelleml Já t';kOk. 

22-én 10 Orakor; Jál!lzóm(l-
hely. P aplrJátékok kéBzltése. 

U -';n 18 órakor: Magányosok 
klubja. Fagy lalldélután , zene
halllatás. 

AI.T AL ANOS 
/II 0 VELOUES I KOZPOl'i'T 
A~ Intézm';ny. ép{tkez~ 

mlau. d r va . 
J URI NOV JTS MIKLOS 

OTTOROHAZ 
.r"llus 1!-1(·II", naponta II 

ónltól: Vár a Jl.lékvú.ár eim
mel alkolónap, Játéknap. 
lponnap. 

VASUTASOK 
SZAKSZERVEZETE 

MO VELOoESI HAZA 
J "l1uI ll -én :til orakor: vu

utalna)). 
A:r. Intám';ny l3-átOI talaro

zás mI4\!. Proiramokai nem 
uerve1;. 

SZAKSZEKVEZETEK 
SZAKI l AKOZI 81Z0"rl'SAOA 
J OUus n -' n és :tII-'n 11 Óra

kor: noszlalgla lIlmsorozal. 
nyugdljasoknak. 

Mjnden héttőn & kedden 
U-17 ór'll: lzámltói';pcs 
prolramoúl. saJlI1 elk~p:r.elés 
nerlnl. 

VA ROSI K01\rYVTAR 
NyIlva: hétfOlOl ptmeklg ,

If. uombalOn '-15 ó r 'lg. 
T IIOKM A .rANOS /II0ZEU/l1 
U .. lu, a kiskun mezOvAros, 

Illet ve Thorma Képesamok -
állandó kIAIHtA~ok. Megte klm 
heiOk: n llpOm. 10--11 órAIfI. 
A muzeum hétfőn zllrva. 

G \ ' OJTEM EN YEK HAZA 
(Bokinyl Dez.sO u.) 

VA.:\ Cyörgy. a könyvköt/l
me.tI~r. C!IOrba Tibor feslm';
nyel. Munk'smozialml eml';
kek elmü AllandO k !.lilll t'sok. 
Megleklnthetők: 10--11 ór~ll. 
HUrO uilnnsp. 

(11i)/<ŐJl<& 1 
- VASUTASNAP. A 37. vasutasnap tiszteletére 

július ll -én csomóponti ünnepséget rendeznek Ha
lason. Ekkor adjAk 4t a K iváló dolgozó k itünteté
seket és a tOrzsgérda-elismeréseket. Reggel nyolc 
órától a vasutas zeneka r a MA V Művelődési HAz 
elött térzenét ad. A Sóstónál egésznapos prog
ramokat terveznek : lesz egyebek között főzöver 
seny és sokféle sport vetélkedő. 

- !\I erszűnt a len,yel piac, A megyei tanács 
kereskedelmi osztályának hatá rozata a lapján jú
lius elsejétől megtlItolták a lengyel turistákna k az 
iparcikk-á rus!tést. Eszerin t a vásárcsarnokban sem 
kapnak helyjeayet és a város más részein sem pa
kolhloltJák kl portékálkat. 

- NYI LVANOS TELEFONOK. Ez év tavnszálg 
14 nyilvános telefoRlUlomás volt a városba n, ke ttö 
pedig Kun fehértÓn. Az Idén - a tanáccsal egyez
telve - további kilenc készüléket helyez k l a pos
ta, mégpedig a Linhonlt-Bajza utca, a HunyadI
Honvéd utca, a Martos Flóra-Szúcs J~f utca és 
a Szabadkai út-Átlós utca sarká ra, Valamint a 
Szi klai S. té r re, a Harllngos térre, a Vasut utca 14. 
elé, a Brinkus L, utcába, Illetve az a lsóvárosi 
óvocla mellé. 

- A.ztaUtenllle:c6Ink aJ; NB III-ban. A KAC
MEDQSZ asztali tenisz szakosztálya szép sikert 
ért el a napokban: a megyeI bajnokság megnye
rése után Szegeden, az osztályozón - yalamennyi 
ellenfelét fölényesen legy6zve - az NB III-ba ju
tott. A 8 áCllalmásl, Kuti , A,oston, S:ck benyl, 
Ambrus, Mlkó összetételG csapat a jövőben feltét
len(l] nagyobb erkölcsi és a nyagi támagatást ér
demel. 

- Tavaly támadt az az 
ötletem, hogy csi náln! kel
lene egy autóra hasonlító, 
négykerekű kerékpárt, 
amivel kényelmesen lehet 
utazni és ami komolyabb 
sebességet is el tud érni. 
Képzcletben megszületett a 
te rv, majd bátyámmal és 
barátommal, Ruskó Zot
tAnnai nekiláttunk a "rab
rikéiásnak". A gép több 
száz órai munkánk ered
ménye. Lényegében egy 
négykerekű kerékpár, két '-----------------------~ 
üléssel, pedállal, kétszer , _____________________ _ 

kilenc váltóval, hal fé kkel , 
akkumulátorral, lámpák
kal. Most járatom be. 
Annyit már mond hatok, 
hogy egy személy kényel
mesen, 20 kilométeres 
óránkénti sebességgel ha
ladhat vele, Két ember 
akár 40-nel ls száguldhat. 
Remélem, bírja a próbát a 
szerkezet, mert régi dédel
getett álmomat szeretném 
jUliusban valóra váltani: 
Olaszországba készülünk 
vele. 

&falaoi ~ -or 
A D~ I-B' es-K l.kun We n 'el Vll md V' lI ala t. 

a KI.kunha lUI A n i mi O U d"'I, 
a K S.ku nhal .. 1 BaromfHe ldolll:o l ó V'Ualat , 

a Kltku nhaJa.1 VOr~ Október 
~ Vör'" Szikra T n lapja 

SurkentI a n er kenUlbllOttd ll: 
A lurkenlőbllondg veutOje : rOldJ Lajos 

Fe le l61 uerkesllO: ':1,118.1 "ereDe 
A Izerkentő:l4!. elme: 

UH KS.kun ha l". Kösl'"ad , u. 17. - Telefo n : ti- l U 
KiadJa : a K s.lrunhatuJ Bsrom t lfl ld ol l OI Ó V, n allt 

Fe lel61 ltJ adó: "orr'a. HIU Igalialó 
ifi DIIU Pelótl Nyomaa Kbku nmajsa 

,., Ie lő:l V IZelő ; VJkor "'n .. 
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