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I(özelkép a távhívásról 
A negyedik fgért határ

időn is luljutunk lassan, 
már nmi a Crossbar Ha
lasra érkeztét illeti. Mi
lyen jó ls lett volna egy 
távhívással keszillt telefon
interjUban köszönteni a 
kecskeméti, vagy a szege
di posta dolgozólt. Helyet
te vonuIra ült a krónikás, 
s meg sem állt Vojllár 
LászlÓlg. a Magyar Posta 
szegedi igazgatóságának 
helyettes vezetőjéig. 

- Ha nem történik sem
mi rendellenesség, ennek 
IlZ évnek a végén bekap
csolhatjuk a távhívóháló
zatba Kiskunhalast is. A 
kecskeméti üzem már kész 
a halasi telefonok fogadá
sára. 

lévő kábelek minősége 
azonban nem éri el azt a 
szintet, amelyet a műsze
rek megkövetelnek. Most 
a kél rendszer hAzasUása 
folyik - mondhatom jó 
kilátásokkal. Ezeknek az 
impulzus kódmoduláción 
alapuló berendezéseknek a 
telepltése különben még 
szeptember végén befeje
ződik, II többi idő a szere
lésre, és a próbllüzemelés
re kelJ. 

er6srt6egységeket is beik
tatnak majd, amelyek se
gitségével egy érpáron 12.0 
beszélgetés is folytatható. 
Különös módon jut el a 
hang a kecskeméti regio
náUs állomásról Halasra. 
A Kecskemét-FélegyházlI 
közötti utat mikrohullámon 
teszi majd meg és csak 
olt bújik a szó a földalat
ti kábelekbe. 

- Mi a gond tulajdon
képpen? 

Ime az ottani beszélge
tés: 

- A két rendszert ösz
sze kell kötnOnk. Az ero
sftést egy érzékeny, jelen
leg a legkol'szerűbbnek 
tartott NDK-beH szerel
vénnyel végezzük. A mei-

Elmondta még az igaz
gatóhelyettes, hogy olyan 

Bizakodhat tehát Halas 
lakossága: ha Igaz, az idei 
karácsony ajándéka lesz a 
távhívás ... 

LATHATATLAN KEZEK 
- avagy miért drága a "kisbosnyák" ? -

A tör.énet ott kezdődik, hogy a 
törékeny, hatvanas parasztasszony 
három mázsányi dinnyéjét kivitte 
a Park áruház melJetti, úgyneve
zett "kisbosnyák" piacra. lIat (0-
rinttal adta olcsóbban, mint II többi 
dinnyés. es - nem fogják elhinni 
- ez volt a baj. HatvanI Gáborné:t 
először a dinnyés kereskedők pró
búJták jobb belátásra bírni, ám ő 
ragaszkodott az alacsonyabb árhoz. 
Hamarosan előkerült a városi ta
nács közterÜlet-felügyelője is, aki 
közölte vele, hogy itt nem árulhat, 
föleg ennyiért. Erre a néni, végső 
kétségbeesésében, sírva fakadt. 

Páz' nappal később a lakásán ke
restem fel Felnerné Horvá th Mária 
köztel·ület-felügyelőt. 

"Nem sportszerű" 

- Mondja, kérem, mi köze ön
nek ahhoz, ki mennyiért kínálja 
portékájal a piacon? 

- Semmi, csak éppen nem sport
szerű. A dinnyések terUlet[oglalót 
fizetnek, nekik ls meg kell élni ... 

- Miért küldte el a nénit? 
- Tudja, én Ismerem ezeket a 

kereskcdőket ... J obbnak láttam el
tanacsolni őt a saját érdekében, 
amíg nagyobb balhéra nem kerül 
sor. 

- Mire gondol? 
- Nemrég egy környékbell köz-

ségi tanácselnök jött hasonló céllal 
és az emlitett urak óriási patáliát 
csaptak. Azt hittem, az lesz a vége, 
hogy egymást lékellk meg. Egész 
kis maffia van ott és nagyon ke
mény fi ük. 

AkciÓÓó. .. óh! 

A felügyelőniS kfváncsivá lett. 
Valóban létezne ilYen? 

Szeptember 5-én barátom és én 
egy utánfutó görögdinnyével ér
keztünk a kispiacra. AkCió _ 2.,90 
kilogrammja - hirdették táblái nk. 
A kocsit percek alatt tömeg vette 
körül, mindenki olcsón szeretett 
volna vásárolni. Az egyik dinnyés 
hamarOSlln papfrt lobogtatva szólí
tOlt fel bennünket a távozásra: 
nek i tanácsi engedélye van, hogy 
itt árulhat. Még kétszer visszatért, 
de miután látta, hogy hajthatatla
nok vagyunk, kompromisszumot 
ajánlott: 

- Jól van öreg, itt maradhatsz, 
de a 4 kil6n felülit nem mérheted 
5 forintnál kevesebbért. 

Werinez János felvétele) 

A többi dinnyés is idegesen SUl-
ladgált, leskelődött körülöttünk: 
mennyi van még a készletbi51. 

"Fellökött . " •• 

Aztun megszólítolt egy középko
rú hölgy, aki elmesélte a követ
kezőket, miközben nemcsak az iS 
arca, az enyém is vörös lett. 

- A múlt héten hoztam egy ko
sár uborkát, mert már nem kellett, 
lehetett vagy 8 kiló. Az egyik 
dinnyés mellé telepedtem és hiába 
szidott, csak ott maradtam. Már 
többen is felfigyeltek a hangosko
dásra. Egy váratlan pillanatban 
egyszerűen fellökött, én meg ráes
tem egy bácsi kosarára. Mit tehet
tem, felálltam és hazamentem. 

- Nem emelt panaszt sehol? 
- llt ők ura lják a placcot! Azt 

mondják: messzire elér a kezük. 
Kérem ls: ne írja meg a nevemet. 
Tanárnő vagyok, mit szólnának a 
tanítványaim. 

Szervezett maffia 

A többi árus is kesel'eg: az ára
kat nem engedik leszállítani, lát-

halaUan, mégis jól szervezett maf
fia "működik" a Park áruház előt
ti autóparkolóban. A kispénzűek, s 
a kistermelők, akiknek ez a piac 
létesült. kétségbeesetten várnak sc
gitségre. 

- A szomszédomma\ elmegyünk 
tdn,j~k.ud',IJ, hd k~lI, d", le!lznek 
többen is, csak szóljon kedves! Az 
egyik dinnyés azzal fenyegetőzik, 
hogy majd elintéztet a bátyjáva l, 
mert az valami fejes - mondja 
egy fehér hajú nénike, közben lop
va körülnéz, hallotta-e valaki más 
is a szavait. 

Posztobányi Lás7.ló 

"Nem tartozik rá" 

A látottakról-hallottakról meg
kérdezttik Várnai Ivánt , a tanács 
ke~eskedelmi osztályának vezetőjét, 
akl elmondta: ezeket akispiacokat 
azzal a szandékkal hívták életre, 
hogy a termeliSknek kitelepülési 
lehetőséget leremtsenek, bízva ab
ban, hogy friss, olcsó terményekkel 
lat ják el alakosságot. 

- Hallott-e a magánkereskediSk 
és a kislermelők veszekedéséról ? 

- Igen. Hárman váltottak köz
lerületfogialási engedélyt: a bérbe 
adott tiz négyzetméterért Bundzsák 
Jánosné 1050, Bús Józscl 450, Mé
szá ros Vince 840 forintot fizetett. 
Persze, ez nem jogosítja fel őket a 
méltatlan viselkedésre. Ha ilyen 
mégis előfordul, az elad6társak 
kérjék a rendőrség segítségét. 

- A kispiacon meddig terjed ki 
a közterület-felügyelő hatásköre? 

- ez a vita nem tartozik rá, 
nem is értem, miért avatkozik be
le. Felelős a tisztaságért, a ren
dért, védelmezi a lakókörnyezetet, 
továbbá az a dolga, hogy megálla
pítsa: az árus maga álHtja elő 
portékUját, avagy viszonteladó. 

- Mi a véleménye az árakról? 
- Magasnak tartom. A tanácsi 

szerveknek ebbe mindaddig nincs 
beleszólásuk, amíg egyértelmüen 
nem bizonyfthat6 a tisztességtelen 
haszonszerzés, ami a dinnye és ál
talában o zöldségfélék esetében 
szinte lehetetlen. Egyébként bárki 
megteheti, hogy az átlagnál keve
sebbet kér valamiért, az árcsök
kentő és -Ietörő akciókat csak üd
vözölni lehet. Akiket pedig rajta
kapunk, hogy véd- és dacszövetsé
get alkotva megfélemHtenek és el
kergetnek másokat, azok ellen eljá
rúst indítunk. 

Robotka István 

" " A SZOLO 
ÉS A BOR ÜNNEPE 

Nem pirosbetOs ünnepre Invitálom a Tisztelt 
Olvasót, hanem e vidék oly fontos kenyérad6 
növénye, a sz6lő, no meg imádott-szidott leve a 
bor előtt tisztelgünk a hétvégén. Nem példál6z~m 
az ókori népek sziSlő-bor kultúrájával, sem a hon
foglalás korából származó, a borászat !ortélyainak 
ismeretére utaló szavainkkal, még kevésbé a ma
gyar nép újkori történetének gazdaságában kie
melkediS szerepet kapó, s Európa figyeImét ránk 
irányító bortermeléssel. Inkább a mát idézem föl 
ezernyi gondjával, örömével. ' 

A nYlrkos-k~ös kora reggeleken, ilyenkor 'szü
ret Idején megzndul a varos az állami gazdaság 
ültetvényei felé. A lázas készülődés napokkal 
előbb kezdetét veszi: elég-e harminc ember; kinek 
szóljunk még; ki mivel jut ki; mi főjjön a bog
rácsban, végzünk-e estig, hogy fizetnek a termé
sért, lesz-e a tőkéken annyi, mint terveztük? 
Olyan új(ajta társadalmi eseménnyé alakult a 
szüret, amely a szorgalmat, a teremtő akaratot, 
a vállalkozást, a fokozott erőpróbát jelképezi 
ugyanakkor vitathatatlan a családokat, rokonokat: 
barátokat évente legalább egyszer-egyszer össze
hozó ereje. 

Tudom, a nyolcvanas évek szőlőmúvelő kampá
nyát nem a nosztalgia, nem a múltidézés, a mes
terség hajdani szépségeinek keresése és tljrafelfe
dezése inditotta el, hanem a remélt és megsze
rezhető többlet jövedelem, s e7.által a boldogulás 
esélye-reménye. ts ebben a szőlőre lehetett és _ 
ha az időjárás végre kegyeibe fogad bennünket _ 
lePet is ~7..ám.itani. Nemcsak a nagyiizem köz",1 
kétezer dOlgoz6Jának, akik így vagy úgy kapcso
latban vannak a szőlővel és a bor ral, hanem a 
soks~.áz újsütetU szölósgazdának, szakcsoport-tag
nak, magántermelőnek - vagyis a város egyre 
több polgárának is. 

Igy válik természetessé, hogy együtt köszöntjük 
a szüretet, hogya szőlészek-borészok töretlen op
timizmusához illő vidám hangulatban töltünk el 
egy szeptemberi hétvégét, hogy Kiskunhalas vá!
lalatainak, szövetkezeteinek, intézményeinek ösz
szefogása révén pirosbetús ünnephez méltó látni
valókkai, kulturális és sportrendezvényekkel szó
rakoztatjuk vendégeinket és egymást. 

Koccintsunk hát az újborra, mely aktus mindig 
egyet jelentett a jövöbe, II munkába vetett hittel, 
bizalommal. 

Kovács Imre 

Vas-, gyémánt-
és aranydiplomások 

o IH,m'n "'nOI, I'a<::o:olal llIh"nne, L.uklnlch .:rWbet e. GaJ
(!'n OI,a. 

Kiskunhalas el "unÚSkllnele pályake:tdll él vetuán peda
,ógunlt ktlntlnltlUék a k ll7.elm úl tban. S7.ép, de nem kllnnyd 
pály" vAIantonak - mundta az AIUK-beU ben$G.e,n ünnep· 
~gen Subó Kbol)' UUl'~fieln6k, aki m aga lJ pe<la,ógu •. IUl, 
al!- Ifjú embe~kb.:'il Unt~sstge, te ln /lttet nevelne k, /IrIlm f. 
bAnai, Blk lPcr fl kudarc kÍ5frl munk'Jukal. Erról a:tonban ln · 
lul.bb a'lo k ludnAnak bCBzf lnl, aklk evtbedeket tIl Itihtek e l 
nen a pá ly'n. 

Olyanok, mlnt Zepp FOltIp Jánoshalmi peda,ógus. T anftól 
oklevelft 1'2O·ban Allltollák kl De brecenben, • mOBlll fVH 
oklató-nlPc,'e I6 munk'J'nak ellsmer bekfnl vaadlplomát vebetett 
't Subó K'roly!4l. FfJh'Uázado, pedagó,ull le'·(:ke nYAf ,fo. 
t ri Re mán Jánol f. L.ukln lCh I:ru~bel aranydlplonl.á' kapUit. 
Gajdán Olga tanitól okle"ele Klskunrf legyház.f, n ke lt 1!Z"I·ben. 
Munk'U.f"" II'yfmánldlplomáv.J ,_merték e l, ".akuIY, mlM 
Reilii ,,(ludét. Pao.Olal lItv' nné II neiedi liitJkolAn vette " 
.ran3'okle\·elfl. 



2. OLDAL 

Fiatal miíszakiak 
l . A műszaki érleimiség Aggaszt az építőipari 

hosszú időn keresztül nem beruházások visszafogása. 
kapta meg a kellő erkölcsi Bizom benne, hogy a de4 
és anyagi elismerést az konjunktúra Időszaka majd 
iparban. Bérszlnvonaluk csak véget ér és minden 
gyakran a hnsonl6 korú, visszaálJ a régi kerékvá4 
közepes felkészültségű gásba. Gondot jelent az 
S1.akmunkásokét sem érte üzemi KISZ4élet fellendí 4 
el. Sok volt a pályaelha4 tése; a műszakiakat még 
gyás; nem egy esetben úgy, ahogy lehet mozgósí
Inkább segédmunkát vál- tani, de a tlatal szakmun
laltak a mérnökök. Az kások inkább egyéni bol
ut6bbi években a szerke- dogulásukkal - lakásépl
zetkorszerűsHés hatására, tés sel és a hozzá szüksé4 
valamint a központ! intéz- ges anyagiak megleremté
kedések eredményeként a sével - vannak elfoglalva. 
műszakiak egyre nagyobb Onál16 lakásra csak á-6 
szerephez jutnak. Néhány év múlva gondolhatok, ad
halasi üzemben a fiatalo- dig pénzt kell gyújteni. 
kat megszólaltatva, arra Szeretnék beláthat6 időn 

o Taskovics Zoltán és ügyfele fölött éppen 
nl készül a plafon. (Somos Lás7;ló felvéte le) 
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bi télen jó kél méternyi - Vagyis? Konkrétab· 
darabon ránkS1..1kadt a ban'? 
fal; kis túlzással kilátni az - A szolgáltatások körét 
égboltra. a kereslethez igazodva 

- Nem ráflzeléses igy igyekszünk bővíteni. Ked-
cz a szolgáltatás? veU lett fénymásolónk, 

- 1984-ben volt uloljá4 azóta újabb gép vásárlá
ra nyereségünk. Azóta mi- sán tör j Uk a fejünket. 
nuszban vagyunk. Illetve Most kezdtük meg a feke
talán az idén újra ... Há- te es szines negativ és 
la az árváltoztatásnak, de diafiIrnek árusításá!, 3 
a döntó: az éss7.erubb napos expressz előhívást 
anyagfelhasználás és a is vállalunk már, és nagyí4 
nagyobb hatékonyság. tást háromféle méretben. 

- l\lódosultak-c mosta4 Augusztusban Tompán 
ná ban fenyképC'l,ési s'l.oká- megnyitottuk kihelyezett 
sal nk '? részlegünket, egyelőre heti 

- Régeblx!n több csa- másfél napos nyitvatar tás
Iádi fotÓ kelletI, ma ez sal. Az Igazi előrelépést 
minimális. Az emberek azonban az új helyre, a 
zöme igazolványhoz rendel Kossuth utcai OTP-s há4 
képet. Gyakoribb az ott- zak földszint jére val6 köl
honi fotózás, ide csak eló- tözés jelenti majd. 

kerestük a választ: ho- belül a mai igényeknek 1---------------------------------
gyan is é rvényesül ez a megfelelö családi házat 

- Milyen a felszerelé
sük? 

- Megfelelő. Most kap
tunk félmilli6 forintot, ezen 
korszerű gépeket vásárol
tunk. Két [iatal kollegánk 
máris elsaJátitotta a mes
terség alapelemeit, [gy 
négy rós gárdánk komo
lyabb feladatok megoldá
sára is alkalmas. 

tendencia. felépíteni. 
Műterem a romok között 

"lgyeks7.em 
megfelelni" 

Bodrogi Jóuef tősgyö
keres halasi. Nyomdamér
nökként az NDK-ban vég
zelt, 19774ben. A Papír
ipari Vállalat kiskunhalasi 
gyárához 19844ben került, 
ma rketing vezetőnek. Most 
a vállalkozási osztályt Irá
nyítja. 

_ ~desapám is ebben a 
gyárban dolgozott, általa 
ismerkedtem meg a papír
iparral. trdekel ez a swk4 
ma és sohasem jutott 
eszembe, hogy elmenjek 
benzinkutasnak. Úgy ér4 
zem, minden tekintetben 
megbecsülnek. Ehhez hoz
zátartozik, hogy Igyekszem 
az elvárásoknak maximáli
san megfelelni. A jövede
lem ennél a vállalatnál is 
a beosztáshoz kapcsolódik 
és nem a szakképzeUséghez. 
Magasabb poszt, nagyobb 
fizetés. Mint vezető, nem 
lehelek gmk-tag, pedig jól 
jönne egy kis mellékes. 

A Kerlvárosban bele4 
kezdtem acsaládiházam 
építésébe, ami minden 
pénzt és fölös energiá.t 
felemészt. A munka he
Iyemtől kétsí'..ázczer forint 
kamatmentes kölcsönt 
kaptam és kedvezményes 
fuvarlehet6séget. Támogat
ják továbbtanulási szándé
komat: felvettek a köz4 
gazdasági egyetem mér
nök-közgazdász szakára. 
J6 itt a munkahelyi lég
kör, baráti viszonyban va
gyok munkatársaimmal. 
Fiatal a gárda, Igy vitás 
esetekben könnyebben szót 
értünk. 

Házépítés : 
5 - 6 év múlva 

A K unép fiatal építés
vezetője _ Orbin László 
_ három éve kezdett dol
gozni. A vállalat ősztöndl4 

jasa volt a7: egyetemen és 
a diploma megszerzése 
után patronál6 cégéné! 
vállalt munkát. Ez év feb
ruárjában megválaszlották 
a vállalati KISZ-szervezet 
titkárának. 

- A nyári gyakorlatok 
idején lehetőségem volt 
megismerkedni a7: üzem
mel, ennek alapján dön
töttem az elhel.vezkedésrol. 
Koordinációs építésve7:ető 
vagyok. A feladat érdekes, 
változatos. de mcgvallom: 
az elméleti termelés-szer
vezés közelebb áll hozzám. 
Beilleszkedésemet a kollé
gák messzemenően segltet4 
ték. A [izetésem 6-6,5 
ezer fori n t, amit kezdő 
szakemberként méltányos
nak kell elfogadnom. er
tesUléseim szerint az o r
szágos átlagol eléri. A 
vállalat a szaki rá nyú to
vábbképzést lehetövé te
szi. Most jelentkeztem 
maszaki ellenőrl tanto
lyamra. 

l\lunka mellett 
tanulva 

Rékas l László gyártóesz4 
köz-gazdálkodási irodave
zető. 

Harminc éves a Szolgál-
tató Ipari Szövetkezet 
fényképész műterme a 
Thorma János utcában. Az 
ügyfél figyelmes szemlé4 
IMés után döbbenten ve
szi észre: az egykori lóis
tállóban van. A sanyar ú 
körülményekról faggattam 
Taskovics Zoltán műte
remvezetőt. 

- Lehet Itt eg)'általán 
dolgozni ? 

- Elég nehezen. Ennek 
ellenére, mivel lakossági 
s1.o1gáltatást végzünk, kÖ4 
telességünk a gyorsaság és 
a jó minőség. Bár az ls 
igaz, lassan elsajátltjuk a 
kőmGves és a búdogos 
mesterségeket is... A vá· 
ró és a labor rendszeresen 
beázik, ez látható is a fa
lon. Előfordult, hogy a 
műterem hátsó fala egy4 
szerűen kidőlt. A legut6b-

MUSKÁTLIS ABLAKOK 

hivatni hozzák a tilmct. 
- t rzékellk a konku4 

renclát? 
- Hogyne. AUandó ver

senyre késztet lx!nnünket 
ls. A magánszektorra l évek 
óla békében egymás mel
lett dolgozunk. A Riporter 
gmk már komolyabb kihí
vást jelent nekünk: új 
árakkal és üz.letpolitikával, 
no és jobb minőséggel kell 
versenyeznünk az ügyfélért. 

_ Ha teljcsülhetne egy 
kívánsága. ml Icnne az? 

- Hogy az előzetes el4 
képzelésekkel ellentétben, 
1987 végén költözhessünk , 
mert még egy ilyen telet, 
mint II legut6bbi, ez az 
épülc' , félő, már nem bir-
na el. -th -t 

- 1914-ben jöttem a ha4 
Iasi Ganz-ba, gépi-forgá
csoló tanulónak. A szak
munkásvizsga után esztcr
gályosként tevékenyked
tem a szerszámkészítő mű
helyben. Közben esti tago
zaton leérettségiztem és 
jelentkeztem a GAMF-ra. 
Mostani munkakörömben 
1987 márcIusa óta vagyok. 
A gyár mindvégig támo
gatta továbbtanulási el
képzeléseimet. Bizonyítja, 
hogy tanulmányi szerző
dést kötöttünk. 

Kevés az olyan öntöpart
ner , amelyik minden szem
pontból kl tudja elégíteni 
az igényeinket. Munkám
ban további nehézségeket 
okoz, hogy csökkentett 
költségkeretból kell elő
teremteni a megfelelő 
szerszómokat. A takaré4 
kossági intézkedések már4 
már kilátástalan helyzet
be hoznak. Nemrég vásá
roltam lakást, ehhez mun
kaadóm százezer forint 
kamatmentes kölcsönnel 
járult hozzá. 

Józan, pallér szemlélettel 

Kovacs I'á l 

A., írás apropóját tulajdonképpen az épltési és 
városfejlesztési miniszter egyik Hírháttér-beli nyi_ 
latkozata adta. Kiderült a tévéadásból, hogy a 
debreceni uttörő példa mellctt, bizony, vannak 
helységek, ahol a lakásértékes!tésben még a rég 
megs.zokoU, begyöpösödött formák ervényesülnek. 
trdekelt bennünket: vajon KIskunhalason ml a 
helyzet. A sw.badértékesítésú laklisok építése és 
eladása milyen tanulságokkal szolgált? Segltsé4 
günkre volt Ilaász Ferenc, II KUN~P dolgozója, 
mellesleg az tpszer főmérnök-he lyettese, s <IZ 
épitömestcri [I)üzem vezetője. 

ut6bb értékesitésl gondok
hoz vezet. Sokan az építő
ipar válságáról beszélnek. 
tn nem látom olyan t ra
gikusnak a jövőt. Nem 
kelt mást tenni nekünk 
sem, mint hogy tisztesség
gel. böcsülettel, legjobb 
tudásunk szerint kiszol
gálni a "vevő urat" a 
pénzéér t. Mert tarthatat
lan - elnézést a vulgáris 
ki fejezésért - hogy valaki 
vásárol egy száz lorintos 
als6nadrágot és hellyel
közzel meghatározhntja a 
lábraval6 szinét ls, ugyan
akkor nem választhat la
pétát, a milliós lakásá
hoz .. 

A dkk mAsodlk ,.~f;t./'t. 
melybl!n vallaiali személyzeti 
oszlalyve~elOk belzelnek .. fi
alal mtInakiakról kóvelkew 
sdmunkban l<ó~öljUk. 
A Szerk. 

- Mi az elsők voltunk, 
amikor váltani kellett, 
mondhatni a debreceniek
kel egyidölx!n kezdtünk 
II most korszerunek neve
zett értékesítéssel toglal-

kozni. Tettük ezt azért, 
mert kerestuk a kiutat. s 
a kényszcr is vitt bennUn
ket. Az már évekkel eze
lőtt világosan látszott, 
hogy a szűkülő piac előbb4 

_ Mire képesek Önök 
valójában? 

_ A vállalat évenle há

Korrigálták a hibát, 
nem lesz teho-túlfizetés 

romszázhelven mll1l6 f0 4 
rlnt termelési értéket állft 
elő. Kiskunhalason egy 
tizenöt, Félegyházán pe-
dig egy harminc lakásos 
társasház építését kezdtük 
meg, a7: Idén összesen húsz 
millió forintot Inkasszá
lunk a saját értékesítésű 
lakásokból. Felkészültünk 
arra. hogy Igény szerint, 
ezt a hányadot növeln! 
tudjuk. 

Nemrég a Halasi Hirek- egyszerűen hoz1.ácsatolják 
ben olvashattuk a városi a belizelésekhez. 
tanács értesítését, misze- - Nem, nem - kapcso
rint a fővárosban működ6 lódlk a beszélgetésbe 
teho-s számít6gép, hely te- ImgrUDd Adám !ómunka
len program alapján kUI- társ. Vegyük alapul, 
dött fizetési meghagyáso- hogy valaki 600 forint te
kat 2083 halasi lakosnak. ho-t fizet. A gép az l szá
A hí r többféle szempont- zalékos havi kamatot fel 
ból is érdekesnek Wnt, s ... úmolta, igy az illető ka
igy felkerestem Somogyi poU 18 forintos fizelési 
Antal elnökhelyettest: meghagyást, mivel április 

- A központi számító-- 15. volt az el..s6 félév ha
gépben levő program az tárideje. Ezt il következö 
év elején indult. trtesü1é- félévi kötelezettségéból le
selm S1.erlnt a tévedés írjuk és csak 582 forintot 
ncm csak a készülék hlbá- kell átutalnia. A tőkésítés 
ja, hanem személyi mu- Igy értendő. 
lasztás is történt _ hang- _ Tudomásom szerint a 
zott a válasz. városban csaknem hatez-

Gondolom, voltak ren kötelesek hou.ájárulni 
néhányan, akik felkeres- a településfejlesztéshez ... 
lék ez ügyben. - Igen. A késedelmi ka-

- Természetesen, már mat természetesen min-
többen ls. Megnyugtatásul denkire vonatkozik. A 
közlöm: senkit sem káro- második félévi részlet 
situnk meg, hiszen 

t6k6sítJük a kamatol. 

- Ez megi nt félreérthe4 
tó lehet. Többen úgy vé
lik, ezt az adóp6t1ékot 

szeptember Ui-Ig esedékes. 

- ts akik "elfeledkez
nek" róla? 

Azoktól levonat juk. 
Persze, ez scm egyszeríi, 

his7. sokuknak nincs állan
dó munkahelye, illetve 
néhányan fizetésképtele4 
nek. 

- Végül is mekkora a 
szamítógép tévedése? 

- Mintegy 25 ezer fo
rint. Nem az összeg nagy, 
hanem a vele járó admi
nlsztráclÓ ... 

Ma jd' négYC"tren még ne.m 
fi ze.ttek. 

- l\legyeszerle híre 
ment. hogy a Kunép 
muskátlls ablakokkal 
adja át a. lakásokat. 
Vannak, akik fölöslcges 
hivalkodásnak ta rtják 
ezt, mások az Igényes-

Pedig az óra ketyeg és a ség egyik prel"náns 
késedelmi kamat növek- megnyilatkozásának_ 
szik. Közeleg az idő, aml4 Nézze, egy biztos: 
kor a válJalathoz megér- csak mi tudjuk, mit kln
kezik a letiltús. Köztudott, Ibdtunk ezekkel a mus
hogy csak a második neki· káUikkal. Kezdve a be
rugas1.kodásra sikerült el4 szerzéstöl, egéS1.en a gon
rogadtatnl a lehot-t, ml4 dozásig. Vállaljuk mégis a 
után a lakosság több mint többletköltséget és -mun
ötven százaléka megsza- kát, mert meggy6ződésünk, 
vazta. hogy a nagyértékű lakás-

A központi számitógép nak el kell bírnia az ele4 
egyébként úgy tudta, hogy nyésző virágköItséget is. 
Halas már '86 óta teh04s Nem kirakatnak szánjuk 
város. Szerencsénk, hogy m i ezt, csupán az Igényes
az elmúlt évi ad6p6t1ékot ség egyik megnyIlvánulá
nem táplálták be a me-I slInak. Természetesen úgy 
mÓriájába.. . érhetjük el Igazán célun-

P. L_ kat, ha ennek szellemében 

dolgozik a kőműves, a 
vízvezetékszerelő, a par4 
keltás és a tapétáz6 ls. 

Beszélgetésünk 
elején optimlstán be
szé lt az építőipar jövő
jé t iIIclően. I\lIre ala-
Ilozla ed', 

- Félreér tés ne essék, 
én csak a mi helyzetünk
ről szóltam. S tettem ezl 
azért, mert úgy érzem, 
megvannak a feltételei az 
eredményes munkának. 
Úgy maradhatunk csak 
versenyképesek a piacon, 
ha áraink ls megfelelőek . 
Edd ig a terve1.á-kivitelező
beruház6 "Bermuda há4 
romszógben" a jóisten se 
találta meg a felelőst, ha 
valami rosszul sikeredett. 
A mostani konslrukei6ban 
nem passzolhat juk tovább 
a laszti t. Vétkeztél bád04 
gos? Eredj és javítsd kll 
Hibáztál tervező? Igazlts 
rajt' ! Leegyszerűsödött a 
rolyamat; nálunk nincs 
sok áttétel. Ha csak a be
ruházónak szánt három4 
öt százalékot magunkénak 
vallhatjuk, már megvan a 
biztonságos nyereségünk, 
méghozzá úgy, hogy nem 
kellett az árakon igaz'tanl. 
Azt hiszem, ezek II dol4 
gok adhatnak önbizalmat 
további feladatai nk meg
oldásához ls ... 
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1981: a s~iJliJ és a b()1' lIelll~etkö~; éve 
D ionüszosz a mdmor, a szenve

dély istene tudta, hogy halála 
után nem lesz, aki nyomdokai

ba lépjen. Zeuszhoz fohászkodott. 
Kérte, segílSen egy olyan növény 
megteremtésében, mely örök időre 
fönntartja emlékét, s boldogságot 
szerez az embereknek. 

Egy kis 
történelem 

ben I I féle borról tesz emlitést. A 
trójai háború hősének, Achillésznek 
pajzsán szUretl jelenetek voltak. 
Az i. e. IV. században Európa
szerle megkezd6döU a swló térhó
dítása. Terjeszt6i, fogyasztói a kel
ták voltak. 

Történt egyszer, hogy Dionüs7.05zt 
kalózok rabolták el, a nagy nép
szerúségét meglrlgyló titánok föl
bujtatására. Zeusz sietett veszély
ben levő szülötte megmentésére. A 
kalózhajó kormányrúdját, árbócát 
és evewit sürun befonta szőlőindá
val, s ígr zátonyra futtatta. A ha
Jótörésból egyedül Dionüszosz me
nekült meg, magával vitte isteni 
atyja életmentő ajándékát, amely
ről sejtette, hogy azonos az általa 
oly hőn kívánt növénnyeJ. 

tdraó sirjában szőlőmagvakat talál
tak. A borra utaló első feljegyzé
sek az i. e. lll. évezredból szár
maznak. PerJ.slában a bornak 132 
!éle neve van, a legismertebb ma 
ls a zeher e-khus, vagyis édes 
méreg. 

A legtöbben a rómaiak szorgal
mas munkáját látják az első pan
nóniai vesszókben. I. e. l Dl-ben 
Traianus császár szólőt üitetett a 
mal Dunántúlon. Az igazi nagy 
szEll6telepítő Probus császár volt, 
aki még a légiók katonáit is bé
kés munkára fogta. A népvándor
lás fergetege mindent elsöpört, ami 
a római birodalomra emlékeztetett, 
egyedül a szől6 maradt meg, hisz 
Attila vendégeit .. Pannónia borá
val" itatta. 

Közép-Ázsiában a bortermelés az 

NézzUk, hogy a mitológia után 
mit mond a tudománr a szólő és 
a bor históriájáról. 

I. e. IV. évezredben már általáno
san elterjedt, s Ninive királya az 
asszir harcosokkal az i. e. 2990-es 
évek körüli rablóhadjáratai során 
először bot'aiktól fos7.totta meg az 
elfoglalt városok lakóit. I. e. 1500-
ban Egyiptom ura II. Tho\mes volt, 
akinek Nílus menti szől6skertjel
ben, az akkor ismert országokban 
termelt valamennyi szőlóCajta meg
található volt. 

A nektárt csepegtető tőkék meg
maradtak a Kárpát-medencében. 
Atvészellék a római és más hódl
tásokat, a népvándorlás egymást 
érő hullámait. Tuléiték a harcok 
szinte szakadatlan pusztításait, hogy 
az Arpádda t az élen új hazát fog
laló magyarok ulalt fölvirágozr.ék 
ismét a szől6kuHUra. 

A heliolit kulturából kibontakozó 
c!vilizációval 6000 éven kereszüll 
együtt fejlődött a szőlő és a bor 
termelése, s vele kultus7.a is. Az 
i. e. V. évezredben uralkodó Menas 

A trójai háborúk idején a görö
gök már rendszeresen Itták a bort. 
lIolllé ros:l: az OdUsszela I II . éneké-

o Díszes lopók a tava lyi szüret i vásárban. (Lévay Kál
mán felvé te le) 

Bonos nECEPTEK 
SZOLÚ-LEPÉNY. A 

mora;olt porlós tésztából 
készült lepényt kisüt jük, 5 
lojásnak a habját, 280 
gramm cukorral, 2 decili
ter szőlölével lassan ke
verve, a lepénybe töltjük, 
megcukrozzuk, s 8 percre 
a kemencébe visszatesz
szUk. 

FÖTT BOR. A friss 
mustot, ha kész, egy tisz
ta cserép vagy porcelán
edénybe tesszilk és íelé
nyire lefőzzilk. Meghagy
juk OIepedni, azután le
szűrjük és üvegbe téve, 
ledugaszolva pincébe tesz
szük. Ha nagyon (inomra 
akarjuk készíteni, tiszta 
ürömre önt jUk és rajta 
egy pár hétig állni hagy
juk. 

BORKIFLl. 6 porhanyós 
kiflinek héját lereszel ve, 
azt középen kettévágjuk, 
mag nélküli befőtt megy
gyel vagy málnával meg· 
töltjük, a kivett bélb61 kis 
dugót készítUnk r á, mély 
tálba lesszUk, 4 deciliter 
jó veres borban darab 
cukrot felolvasztunk, hogy 
édes legyen, a kltlire önt
JUk, s abban puhlljuk. 
Többször meg kell fordl
tani, hogy minden oldal
ról megszívódjanak, de le
gyenek igen lágyak. Finom 
7.semlemorzsában meghen
ter get jük és zsfrban hir
telen kirantjuk, aztán cu
korral és vaniliával be
hintjük. Azok, akik a te
jet szeretik, bor helyett 
cukrozott tejben áztassák. 

TOLTOTT SZOLÚLE
VeL. 12 nagy sző lőlevelet 
gondosan megmosunk és 
kétszer leforrázzuk. 50 
dekagramm megőrölt bor
júhúst, egy evőkanálnyi 

lisztet, két tojást, borsot, 
sót, kevés pirUott veres
hagymát összekeverünk, 
megtöltjük vele a szólá
leveleket, mint a töltött 
káposztánál a káposzta le
veleket, de itt tanácsos 
Ionállal ál is kötni. Hu
szonöt szőlőlevelet ujjnyi 
szeletekre vágunk és a 
töltött levelekkel együtt 
sós vizben, födő alatt fá
ni hagyjuk, másfél óráig. 
Ekkor vajból világos pi
ros rántást készitünk, hoz
zátesszük a megfött töl
tölt sz5l61evelekhez, hagy
juk együU forrni és tála
lás előtt tejfölt öntünk 
hozzá. 

Borivó/mak való ... 
A horlOWilJyt palacs in tlohol 

naJ)'on Joó a vörös bor . 
.\ tlinöll _ lombú, son kf._, 

,'eUItl - pala(:sLnlákhoz a r h:
IInl\' Illik lelllnkf. bb. 

A veHvelöhöl.. a r á nlollá
hoz. a:r, on'ICllhez, a tehér 
borok kö~UI allár az t Ü'l.CH I 
ajánlju k. 

A ufrJ'ban 100t IIbam'J
hoz tCllel, maJa. alkoho lla r -
1lI1mú, úgynevezett, nehéz bo
rokat I,yunk. 

A t~I"'lIottakhO~. uendvt
(:Sekhez tIala iol, ~s~Uell klné 
nénla,·a.. ft hér uztall valJY 
pe<,;seny~bor való. 

A gombdlCltkhez 'Ualiban 
t2 tok körU lI , [I de a ltö ld L bor 
Illik. 

A halhoz m ibt, minI bort 
Inn i nem II nabad . A ~L 
kö •. mond'. I. (, p' ta rtja: ,,'1-
kozotl a ha l a ha rmad ik \ú
ben". 

A htr kapörköUhllz ~gy~. 
n<';eplek tthér bort Javasol
n ak a t~be. 11111 lén~k lJ. 

A dlnn6101'01 élkekbu nép, 
nem UlldgoJan c:KfSIIVaI 
5chLlltrboM v'lanzunk. 

A vadhú$hOz, a vad peclcn ye 
fa~~cre~ fu i m iatt, vö röl bori 
fo.ty.~l1.unk. 

Az UCI IlI lcményckhez tcr 
méntltl uem egcborokAt aJ' n
ta na k. 

Fellépő vendégeink 
A CSAszAltTÖLTtSI 

NElUZt.'TIStGl EGYü T 
TES 1980-ban alakult har
mincöt taggal. Az Ezüst 
II. minősítésú tánccsopor t 
fellépett már Ausztriában 
és az NSZK-ban is. 

A KISKORÖSI SZlvAu
V ANY NE!\1Zf.'TIS1i:Gl 
Nt pl'ANCEGYUTTES és 
SZLovAK NE:\tZETIStGI 
Ntl' OALKÖlt repertoárjá
ban elsősorban a megyé
ben elő nemzetiségek tán
CIli, szlovák, délszláv, né
met és terméS7.etesen ma
gyor táncok szerepelnek. 
1985-ben Ezüst I. mln6sí
tést kaptak, még ebben az 
évben a múvel6dési mi
niszter a Szocialista Kul
túráért kitüntetést adomá
nyozta az együUesnek. A 
népdalkör és a cIterazene
kar 1976-ban alakult, a 
helyi szakszöveLkezet tag
ságából. 

A HERCEGSZANTOl 
UNY Ot LSZLAv KLUB 
J98o\-ben újjáalakuit, Igen 
népszerű együttes, D Ma
gyar Rádió által szervezett 
Nemzetiségi FeszUválon 
elsŐ helyezést é r t eJ. Fel
léptek a Ki Mit Tud-ban 
is. 

A KOl\ILOI OANYASZ
ZENEKAR fúvószenekari 
hagyományokat őrző és 
ápol6 együttes, több éve 
rendszeres vendége váro
sunknak. 

A BALOTASZALLAsl 
CI1'EltAZt:NEKART Fehér 
Géza vezetésével , Jól is
merik Halason. Ezúttal al
földi népdalcsokorral mu
tatkomak be. 

A CSEH N1i:Pl EGVUT
TES l\likulov néptáncosal-

ból, népi zenekarából és 
fúvósuiból áll. 

A LENGYEL Nf.:Pl 
EGYIJTTES: Nowy Sacz 
terület néptáncosai és ze
nekara. 

AZ USZOOI UA GYO
I\UNVOnZO Nf.:PI 
EGYlJrrEs a 30-as évek
beli Gyöngyösbokréta 
utódja. Ezüst minósítésű
ek, elnyerték a Népműve
lési Nivódíjat ls. 

A BÁ.TMONOSTORI PI-
ROSKON'rYOS IIAGYO-
MANVOnZO Ntl'l 
EGY ü TTES 1964-ben a la
kult, Ezüst minósl!ésú, 
rendszeresen fellép külön
böz6 fesztiválokon, orszá
gos, megyei és körzeti ren
dezvényeken. Ezúttal szü
reti mulatság cimű műso
rukat mutatják be. 

AZ ULLeSI FONO 
NtPTANCEGVUTTES 

1977-ben alakult, minósl
tésük Arany fokozat. Az 
együttes valamennyi ma
gyar tájegység eredeti 
anyagából mutat be kore
ográfiákat, magas techni
kai és múvészi (okon. Jel
meztáruk rendkívül gaz
dag és változatos. 

A GtDERLAKI Ntp. 
EG YUTTES a hagyomány
őrzó kategóriában már 
Ezüst min6sltést ért el. Az 
elmúlt években az ország 
különböző városaiban, köz
ségeiben és legutóbb az 
NDK-ban léptek színpad
ra. Estelelé című műsoruk 

koreográfusa Berényi 
Is tván - a falusi estét, a 
lányok és legények csár
dabeli mulatozását mutat
ja be. 

o Látod, komám, mennyivel mb ez a szüret, mint 
egész nat> a tőkék közt hajlongani ! ... (Z!iák Bela 
rajza) 

Szüreti fesztivál 
Kiskunhalas, szeptember 18- 19- 20 

10.00 órakor: 

17.09 órakor: 

6.39 órakor: 
6.90-11.00 

9.00-1 3.00 

14.00-16.00 

16.00-19.90 

20.00 órakor : 

Egész nap 

Tombola: 

lS-AN, P1i:NTEKEN 
Tudományos tanácskozás az állami 
gazdaság oktatási központjában 
A rezisztens szől6lajták szerepe a 
síkvidéki szőlötermesztésben és bo
rászatban cím mel. 
Előadó: dr. Kozma. l'ál akadémikus 
A klálUtások megnyitója a Szi1ády 
Aron Gimnázium tornatermében. 
KIALLlTOK: 
- a halasi mewgazdasáii termetök 

a Szílády Aron Gimnázium tor
natermében 

- a helyi galamb- és kisállatte
nyésztök a Gózon István Műve-
16dési Központ nagytermében 

- a dlszit6művész sznkkör és Fi
gura László fafaragó művész a 
sznkmaközi bizottság székházá
ban 

- Bodor Miklós grafikusművész az 
áUaml gazdaság folyosógalériá
jában 

19-1i:N, SZOMBATON 
Zenés ébresztő (MA V í úvósok) 
Népmúvészeti és iparmiivészeti kl
rakodóvásár 
Népi iparművészek bemutatója 
Szüreti gála a mozi el6tti színpadon 
A császártöltési, a kiskőrösi és a 
hercegszántói hagyományőrző együt
tesek, a balotaszállási citera- és a 
komlói bányászzenekar műsora 
Szüreti felvonulás a város központ
jában 
Szüret! gála 
Csehszlovákiai és lengyelországi 
népi együttesek, valamint üllés, 
Uszód, Bátmonostor és Géderlak 
néptáncosainak bemutatója 
Szüreti bál az Alföldi és az Ezerj ó 
étteremben. 
(Jt:gyek kaphatók a helyszinen, a 
művelődési központban és a KISZ 
városi bizottságán.) 
Halasi ízek a Vörös Október Tsz. 
birkacsárdájában, italkülönlegessé
gek a Kiskunhalasi Allami Gazda
ság borkóstoló sátrában, szerb éte
lek, sörbemutató az Alföldi étterem 
teraszán és a Talizmán sörözőben 
sorsolás 19-én 18.20-kor a főtéren 

IV. Or.JlfÍR'''. 'r.wyé.Jldf)'fllrulÓ I,ürwuler.e n y 
(o "flfri,.,;,. lJ(iJI.o LQrQ.,,,í'yfÍn) 

9.00 órakor: 
10.09 órakor: 

1'1.00 órakor : 

16.00 órakor: 

10.00 órakor : 

14.00 órakor: 

16.00 órakor: 

10.00 órakor : 

14.00 órakor: 

16.00 órakor : 

18.09 órakor: 

ls -AN, P1i:NTEKEN 
A résztvevők bevonulása 
6 éves lovak elódöntóje 1,20 méteres 
pályán 
7 éves lovak elódöntElje 1,20 méteres 
pályán 
8 éves lovak elódöntője 1,30 méteres 
pályán 
19-1i:N, SZOl\lBATON 
8 éves lovak középdöntője 1,20 m é
teres pályán 
1 éves lovak középdönlóje 1,20--
1,30 méteres pályán 
8 éves lovak középdönt6je 1,30 mé
teres pályán 
20-AN, VASARNAP 
6 éves lovak döntője 1,20 méteres 
pályán 
7 éves lovak döntője 1,30 méteres 
pályán 
8 éves lovak döntője 1,40 méteres 
"álYán 
ünnepélyes eredményhirdetés 
Naponta lovasjátékok, bemutatók. 

Szólásmondások 
Könnyen terem a jó hazamegyünk, ha már eJe-

bor, ha kapa a bikája. get ittunk.) 
Jó káposzta, rossz - Kdnfor, kapor, pus-

bor. (Amikor jó káposzta kapor. (Tréfás felszóHtás 
terem, a sok es6 m iatt koccintásra.) 
rossz a bor termés.) - J ó bor, pénz, szép 

- Asszonyfán is elkél a asszony, embert kivá n 
bor. (A nők is szivesen örzésre. 
mt!gisszák a bort.) Bor nélkül szegé-

- Igyuk meg Szent J á- nyebb a vendégség. 
nos á ldását. (Űrltsük a - Megittam a jó bor t 
búCSúpoharat.) csutora nélkül ls, ölelem a 

Eljön az üd6, ha rózsám nyoszolya né lkül 
megázik a tUdó. (Majd is. 

I 
Az oldalt összeál11totta: II. 

van! Zoltán. 
Tóth István és Oat- l 
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"HÁTSÓ OLDAL" 

Ripos~t( -léle) 
Ha hal előadásról ir vc

leményt, ne csak hármat 
tekintsen meg - nyil -. 
Igy nem informálná a 
közvéleményt tevesen. Azt 
állí tja : .,hlába volt az elő
zetes felmérés, a közönség 
által kért előadók több· 
ségét nem láthattuk". A 
valóság: a halasi nézők 
kérték, s vastapssal jutal
mazták az alábbi művé
szeket : Tahi Tóth László, 
GAl Gabriella, Madarász 
Kalalin, Vikidál Gyula, 
Kovács Zsuzsa, Oszvald 
Marika, Böröndi Tamás, 
Pécsi ildikó, Forgács Gá
bo," 

Kételkedem abban, hogy 
II t ársszerkesztő közönsé· 
günk igénytelenül kivánt 
volna szórakozni. Ha a 
rendezvényeink nem nyer
ték volna el tetszésüket, 
akkor nem lett volna 
1500-1600 látogatónk. es 
nem álltak volna a keríté
sen kivül, a rossz látási 
viszonyok ellenére is a 
müsor kezdetétől a befe-

jezésig tömegesen, elküld
heletlenül. 

Blkralvy Anna 
a Gózon Iswán 

Müvelödési Központ 
megbízott igazgatója 

• 
Rejtély: honnan tudhat

ja Blkfalvy Anna, hogy 
csak 3 előadást láttam? 
Mindazonáltal sajnálom, 
hogy vélaszában azokat 
nem méltatta, akik nem 
kaphaltak vastapsot. Való
ban közvéleményt infor
máltam, de ugy érzem: a 
kövélemény hangján. I-Ia 
erről más a köz vélemé
nye, bi7.0nyára lesz, aki 
tollat rogad. Hogy elózete
sen, bizalmat szavazva, 
hányan váltanak belépőt, 
még nem bizonyíték o 
mllgllS művészi színvonal
ra. A vnstaps megitélése 
pedig viszonylagos és 
szubjektJv dolog. 

posztobán)'i László 

Nem méltó 
régi híréhez ... 
A Halasi Csárda, a lumpe

ne k egykori "malaca" városunk 
repre~ntativ vendéglójévé váll. 
A gyors kis7.0lgálás lett a rö cél, 
hlsze!n a rogyasztók nagy része 
az u,azó közönségből kerül ki . 
Presszójában szendvics, süte
mény, pékáru és vi rsli várja a 
vendégeket f:uermében spC!Ci
álls készitményeket swlgálnak 
rel, e lfogadható á ron. Nag)' Elek 
üzletvezetó legnagyobb gondju 
a nyitás u.án a régi. nem ki
vánt kuncsaftok eltávolitása volL 
Ez sikerü lt, becsületére legyen a 
szorgalmas és udvarias kollektI
vának. Megérte hát a tobbmilli
ó5 beruházás ... 

(posztobán)'i-iWmos) 

Négy találat szinte minden héten ... 

-C K~ts~lIek kön órlód\'e, p<!ntek dt!lnlán ... (Sun..,. LASl.ló f!!h.) 

A hétvégi laphiányról 
lIarn,adlk h·e, hogy ,·a,..r

nap(lnkl!:nt .:.upin "I!:, uJd, 
Jelenik uueg, de nek~ li CIIak 
Mtt6n khbe.IU a poSla. t,y 
aki hl!:h'~rl!:n hl frw inforn,á
dOhll~ akar Jutni, k~nylelen 
fdkuesnl a hlrlapiru5llkat. 
SIIk,nor a"lInb,.n hiába "rad. 
S'rk'ny L'nló a Sdklai S. 
t~r I. alól. többek nevt!ben, 
azt panaszIlIja, hogy vasirnap 
rt gll"~'1 kilenc óra után már 
nem 1!!loet lIalason aznapi la· 
pOl kapni. A7. éJzre~ tl!lt 
Gily JÓU!!rhu. a helYI pOs
tahh'aUtI ontálY"u!!I6!(:ilez 10_ 
'·'hbltuttnk. O a köVelk!!zőkel 
mondta: 

- Az elmult hetekben 
valóban észlelhették a ha
Iasi ok a Sárkány László 
által kifogásoltakat. Na
Ryon nehéz pontosan be
szabályozni a példánys7.á
mokat, ugyanis bennünket 
ls egyre szigorúbb előírá
sok kötnek az eladatlan 
lapok számát illetően. Jú
Ilus ban például vasárnapi 
Népsportból és Vasárnapi 
Hírekből Igen sok maradt 
anyakunkon : csak az 
utóbbiból 265. Augusztusra 
aztán muszáj volt negy
vennel kevesebbet rendelni 
belölük. 

- Az augusztus megle
helősen hűvös idót hozott, 
valószinúleg emiau is 
megugrotl az ujságok irán
ti érdeklődés. Az á rusok 
azt jeleZlék, hogy hamar 
elrog~·tak a kötegek. Ami
lyen gyorsan csak lehetett, 
ismét be emeltünk, így 
napjainkban már, úgy tu
dom, nincs lapszúke. Ha 
mégis, kérjük: értsitsenek 
bennünket. Most egyéb
kén. vasárnaponként 690 
Nt'-psportot és 660 Vasár
napi Hireket kap a város. 

- Egyébként az import 
alapanyag hifl.Oya miatt _ 
központi rendelkezés alap
ján - 31 sajtótermék -
zömében kedvelt és kere
sett képes heti- és havl
lapjaink - a korábbinál 
lényegesen kisebb szám~ 
ban látnak napviJágot. 
Ezekhez bizony olykor 
szinte lehetetlen a pavilo
nokban hozzáférni. Előfi
zetéSI viszont továbbra ls 
rel veszünk ezekből. 

II. It. 

Spodműsor 
(október 4-ig) 

I~ABO."ROGAS 

Megyd I. osztál)', VI. 
fo rd ulo. szeptember 21., 
10 óra, városi sportpálya: 
KA(;-MEDOSZ-Bajai TSZ 
St: (előlte, 14 órakor ir
júsági mérkőzés). 

J\ole()ei II. oszta ly, V. 
forduló, szeptember 19., t6 
óra: Gábor Aron laktanya 
pályája: Honvéd Gábor 
Aron SE-Akasztó. Szep
tember 20., 16 óra, városi 
spot'\ pályu: Kiskunhalasi 

Spartacus-Harkakötöny 
(e1ólle, 14 órakor: ifjúsági 
mérkőzés). VII. forduló, 
október 3., 15 óra, Gábor 
Aron laktanya pályája: 
Honvéd Gábor Aron SE
Lakitelek. Október 4., 15 
óra, városi sportpálya: 
Kiskunhalasi Spartacus
Jászszentlászló (elötte, H 
órakor: IfjUsági mér közés). 

KEZI LABDA 
Kue ~le8 G,Yörry elmond- S I b 9 6 6 halja magáról, hOgy Forluna zep cm cr I., I ra 

!elkc~ nlknlmazottJ ... Több of!v- gimnázium pályája: KAC
U~ede dolgozik az OTP kJs- MEDOSZ-Kiskunfélegyhá
kunhllla~1 1016-101ló kirendelt- za (megyei bajnokság fér
~,"l.'n. IInnllk vezet6Je. p!!:nlek 
d/llulAn mindIg forgalmi esun; [i). Előtte, 15 órakor: if
.. an II! uzletben: ekkor In-- jusági mérközés. 
dulnak u1.OI$O rohamra a tO- Szeptember 20 1030 
I.)lnk. al lihllOU 13· l-eserl. 6 k "." "· .1 ", 

A hala'lak ~zeren~jéról dr •• ra or, Slmn zl um p y -
than: Lú:.lól. az OTP metlyel Ija: KAC-MEDOSZ-Tata
IlIazaaluhflyel\eo;/lt fagga1luk: haza (megyei bajnokság, 

- A klrcndel15~g az el,;ó 6") EI6 930 k " "fj " 
.11 vbrn 581 él! ft!luer kt!lha- n I.. tte,. - or. I u

sáOOoi «HÓt cs 143 es felezer sági mérkőzés. 
luttÓI t!rtekesltett. Az elilYlk S:teptember 27., 10.30 
lellnal'lyobb nyeremény II mult ót'akor gimnázium pályá-
ny~ron \"olt, a u. jálékh~en: '. K' AC MEDOSZ .'1 
U mILlIÓ forln\(ll nyert ellY Ja. - -.;;H.I t-
fo,odó öt találatávol. Nem vadkert (mcgyei bajnok
pllnankodhat a7. II totős .. em, ság nól). Elótte 9.30-kor : 
aki a lJ· l-e~ szelvényé .. el I ... '. ' 
millIÓ 3011 ezer ISH forIntOt Ifjusági mérkőzés. 
nyert. Nt!gyes tal'lal ~Idliul Október 3., t3.30 órakor, 
majdnem minden Mten KIS- gimnázium pályája: KAC
kunhala .... n 1>1 elofordul . MEDOSZ-Miskole (NB-s, 

ifjUsági, nöi). 
Október 3., 15 óra, gim~ 

IPARDON!I Hiányzó parkoló 
názlum pályája: KAC-
MEDOSZ-Bajai Kinizsi 
(megyet bajnokság, férfi). 

OLIMPIAI öTPRQBA 
Kerékl,ár: indulás szep

tember 26., 9 óra, TEX
COOP elöl. Nevezés: B-9 
óráig, távok: 50 kilométer, 
25 kilométer, 15 kilométer, 
szintidővel). 

Senk inek sem öriim, ha nem ta
hít magának parkolóhelyet. Az sem 
kellemes, ha a kiszemelt ü:tlel elé 
ne m tud beállni, m ert oU már 
órák óta várako:tnak m ás gé pJár
művek. Városunkban ezen az á l
d a tlan á llapoton kívántak vá ltoz
tatnl a fizető parkolók kIjelölésé
vei. jóllehet a városi bevételek nő· 
vclése sem lehetett elhanyagolható 
s:.r;empo nt. 

Pénzért tehát már parkolhatunk 
és ez ellen józanul gondolkodva, 
nem ls nagyon szólhatunk. Azt vl-

szont csak remélhetjük, hog)' az 
így bcfotyó pénzt tovabbi kocsIhe
lyek kléllítésére fo rdíljak. Egy do
log ra azonban nem találok m agya
rázatot. A mozgássérüUek részére 
n e m alakitollak kl, nem festettek 
föl eg)'ellen placeot sem. Nem ke l
lene eUelcdkeznl róluk! 

M ert a nd az egészséges ember
nek. terménetes és magá tól érte
tödl) , az a mozgássérülteknek s ok 
keserűséget és problé mái okoz. 

- adó-

LOVAGLAS 
Szepte mber 18-20-ig, 

naponta 9-18 óráig, Ha
táror Dózsa lovaspályája: 
országos tenyés.zversen y. 

Szeptember 25-21-ig, 
naponta 10 órától, Határ
ór Dózsa lovaspályája : or
szágos ifjusági díjugrató 
verseny. 

KULTURÁLIS KÍNÁLAT 
(október 4-ig) 

~'AKLVA f"lL!USZINHAZ VASUTASOK 
S~eptember tI·in 4 Orakor:. SZAKSZEKVt.O.t.:t.-rE 

Fener '.rkasuk (NDK-Dell),~ "l UVELOUESI !lAZA 
8 61 • orakor : Lsten velelek .: S~epleml)er U, ZS, es Okt6-
barata'IO (magyar). bu ~-in 1$-23 oratg: UJUSO-

I.--tl-~n 4, , es 8 órakor. IIlláncesl. 
EIlY no VMtly kclte> (francia). n-tn 21.30-101: Uj ra ht va

u-n-án 4, 6 ts 8 órakor: Ilyok, AraClszky LáSZló lublle-
Zuhllnli~ közDen (magyar). uml mtlsora. Vendégek: Detre 

~.-z~·t!" 4, 6 (os 8 órakor: AnnamárIa, Dt!csy Magdolna. 
Pat t...areu ts Billy, a kölyok Farkas József. Csunka MlOlI.ly. 
(amerlk/ll). VASUTAS 
~.-~1-e" 4, 6 és 8 órakor: CS ILLAGASZAl'l KLUB 

Pledone Egyiptomban (Olasz). Suptembt: r \8·an " órálól: 
.'- .... ·I!:n t . 6 és 8 orakor: Téreiméielek (a véll és a vég

Malom II pvkolban (magyar). telen), :IG 6rálol: távCllöves tlc
:IU·an 4. • és 8 órakor: A mutató. 

prot! (franda). ti-tn 20 órálol: FókWizban 
Okló"rr I-Z·An 4, 6 éJ I a Jupller IÚvCllÖ\'C!I bemu

órakor: Sum'rkohögCli (ma- lalÓ). 
ilYar). • SZAKSZERVl."ZETEK 

l·.n 4, • a. I órakor: Agyo._"" SZAKMAKOZl BIZO'JTSAGA 
(IOlyó IUIII'n (amerikai). SUplelDbt:r 1.II·in l~ órakor: 

4·I!:n 4. 6 és • órakor: Dom- a dblilömtlv<1sz szlIkkOr Jubl-
bajó bokSzolO (OllLSZ). leuml k(:zlmunka kiálhlásanllk 

GOZON tSTV AN megnyitója. 
MO\'ELOOeS I KöZI'ONT U-t!n 11 órakor: gyors- t!s 
S~eplember It·t!n HI órálól: Il'P(ró tanfolyam. 

m/lllányo!iOk klubja. Zenehall- Uktóber 3-'n 9 órakor: 
gllltls. vers- ~9 pró~amondÓ vers!!ny, 

20_á n 11l.3O·kor: Jaubalcll Pedallóguaoknak. 
tanfOlyam. VA KOSI KÖ NYVTAK 
n_~n 18 órakor: Forrás-Uj Nyitva: h(:tf6101 pt!OIekJlI 

TUkör klub. Emll'kczés Sll- '_I ~ or.lilll. szombaton '-I~ 
h.dy Aronra. ór"'. 

iN·'n 17 órakor : magAnyo- A lIyermekköny1l1ár nyl1\'a: 
5llk klUbja. OszlrOzsa-bt.1. ~Ifon, szerdán, pénc.eken U-

lI" n II órakor: Varrőtanfo- I' ór"l. kedden. c:sUtörlOkon 
Iyam. l' orakor: IAnyok. asz- 1-11 él! 13-11. szombaton .-
"onyak \(Imája. t:: óráig. , 
n-~n 11 órakor: kézlkötó TIIORMA JANOS MOZ.mM 

tanfOlyam. Halas. a kiskun mezo\·lI.ro., 
3O-'n II ónilol: néme1 lUelve Thorma Képesamok -

ny!!lvtanfOIYam kezd6knek á 'Ilandó klilUlások. Megteklnl
haladóknak. hetők: nllpvnla 1~11 órál,. 

ALTAl...ANOS M(lVELOoESI A mU1.eUm hétfon zárva. 
KöZPONT C\'OJ'f EIIlENVEK IIAZA 

Suplember ll·'" 20 órakor: (Bokányi DeUlo ulca) 
I'uskás - 70. Magyarnóla és Vlicl Oyörgy. a könyvkölo-
Oper('u lIálaml1sor a halasi mester: C~orba Tibor fulm(:
származásu mIlvész 70. szllle- nyel: MunkásmozgalmI emIl!:
lésnapja 111IZ\elell'r!!. kek clmtl klál!ltásOk. Megc.e-

Z~ 'I!:n :IG Orakor; a LOrd kimheiok: III-ll ór.lilg. MUő 
cllyilllC!l kon~rlje. uUnnap. 

JUlt tlOóOVITS i'ollKLOS Sf'MMELWEIS KOHHAZ 
On 'OKOIfAZ XI. SZINTJE 

SUI)\em1>!!r n·á" 15.30-kor: Suptem~r e-I!:n It órálól 
Kony\'I"III-könyvén. Irodalmi Okl. 1-18: 1I0rváth Vlklórla 
rejtvénymusor. felsőtagolalO· texlllmUvKz áru511ással !!gy-
""knak. ~kOlött k"lllt~a. 

(11iJl<.ó/(& 1 
- lIala.s Együttes. A Négy évszak olvasótábor 

sikeres nyári íoglalkozásainak végeztével, szep
,ember 5-én, a hangulatos záróü nnepségen mega
lakitották a népi zenét játs7.ó Halas Együttest. 
Tagjai: Csorvási Zoltán, Vas Lórá nt, Sutyins:r.ky 
János és Szabó Zoltán. 

- KeT SPORTSlKER. A napokban Varsóban 
megrendezett eszperantó sakk oli mpi á n a magyar 
B válogalott szineiben versen yzett a kiskunhalasi 
Széch enyi i\lihAI)'. aki a harmadik táblán a leg
eredményesebb lett, s ezért t1szteletdljat kapott. 
S:r.ol nok mellett került sor az o rszágos középisko
lás cs úttöró lovasbajnokságra, ahol Halas három 
rös csapata országos bajnoki cimet szerzett, Hor
vilh Katalin pedig _ a fiúkat megelőzve - egyé
ni bajnokságot nyert. 

- Teniszk lub alakult . Szeptember 1-én az é r 
deklődök valóságos serege jelenlétében tartotta 
meg alakuló iilését a városi teniszklub, mely nek 
elnöke Há mori Imre. titkára Sárkány László lett. 
Bejelentették: jelentős társadalmi összefogással a 
Sziklai Sándor téren tenisz centrum ot épilenek, 
kezdetben négy, később ujabb négy pályával és 
kiszolgáló létesítményekkel. A költségekhez több 
vállalat is hozzájár ul. 

- f:ooSZ-SPORTNAP. Az Elelmiszeripari Dol
gozók Szakszervezetének Bács-Kiskun megyei tit
kt\rsága szeptember 19-én 9 és 14 óra között me
gyei olimpiai sportnapot rendez a KAC-MEDOSZ 
pályáján. A házigazda a Ki skunhalasi Baromfifel
dolgozó Vállalat, illetve a helyi sütöipar. A sport
ágak: atlétika és labdajátékok . 

&falaoi ~ ÖT a 
A D~I-Bács-K"kun Melyei VIzmIl V'llalal. 

a Kiskunhalasi ÁUaml Gazdaság, 
a KIskunhalasi Baromflf!!ldolgozÓ Villalal. 

a Kl>lkunhalasl VOrö. Okt6ber 
es v örö. SZikra nl. lapla 

Szerkeszti a azerkesztőblzolts-', 
A szerkeszlőblzoltaál V!!>;etOJe: FOldl LaJo. 

Feleld<tl uerka:ztő: Kuca.1 Fe,"*oe 
A szerkesZlőatg elme: 

1400 Klskunhalas, Köz,," .. á, U. 11. - Telefon: 2:2-1 44 
KIadja: a KI>Il<unhalasl Baromtlleldol,ozo VáUala1 

FelelŐII klado: FOt,ia P~ter l,azlalO 
11 0113 Petőfi Nyomda Kl>lkunmajsa 

F!!leld<tl v!!zelo: Vlkllr J'oo. 
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