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Orszigosan   is   egyeduall6nck
szamitaz,amivelvirosunkhiisz-
k6lkedhet. A RIstnmhalasi Csil-
lagaszati  Egyestilet  immir  45.
alkalolnmalszerveztemegacsil-
lagiszatinapokat.T6rtentmind-
ez dgy, hogy nem volt sztinet, ki-
hagyottesztend6semk6zben.

AXI.V.KiskunhalasiCsillagdszatiNa-

pok okt6ber 12-t61 15-is virta a term6-
szettudominyok   irint   6rdekledckct.
A prograrnsorozatnak a Maltonosi Pal
Valosi K6nywhr olvas6terme adott ott-
hont.Arendezv€nyrdREoghJstt;dri
ftszervez6nyflatlrozottlapunlmak.
- A legti5abb csHlagdszch eredm6-

nyek varmck a kez6ppontban. A ren=
dezudrg di5keszit6se mdr az 6u ely6n
elkezded6tt a szakidborokkal egy{itt.
Taunsszal pontostlottu}c,  1ngy  ki  6s

45 6v a csillagaszat jegy6ben
mihor6rkezi]¢.Dr.Kusirsslidsal6,dr.
SzaldiThmds,dr.T6thlmrevisz-
szatdr6 alfrod6inlc. Dr. Hegedis Th-
bar szint6n, 6 a Kiskuwhalasi Csilla-
gdszch Egyesillet eho:ks6gi tagja is,
velefi]kyc[matosakapcsolattawhsun]c
- tudtLik meg  Baloch  Ist`rfu szerve-

z6rfu6n. - Kiskunhalason a cstllagdsza=
ti napokat immdr 45 6ue rendezz{lk
meg lthagyds ndlldll. Ogy tndon, ez
orsz6gos szinten is egyedunll6 - tet-
te hozza.

Balochlstvinaprogramsorozatkap-
c§inkiemelte,az616szavasd6addsok-
nd van lehetds6g szendlyesen is k6r-
dezni  a kutat6kt61.  Hangstryozta,  ez
nagyel6nyazintemettelszemben.

K6p-sz6veg:PflH6 Balogh lstw6n szervez6

REsszallason foztek 6telt, palinkat...
Gasztron6miai napot tartottak a k6zelmultban RIsszallason. Az
esem6nyre bdrki jelentkezhetett, aha kedvet 6rzett a megmeret-
tet6shez. Zstiri valasztotta ki a legfinomabb 6telt, 6s a legiobb pa-
linkfrot is dijaztck.

A foz6s a teleptil6s vallalkoz6 ked-
vfi  lakosait  a  szabadba  csabitotta.
Bogracsokban rotyogtak a hil6nfe-
le p6rk61tek.
-  Az  6nkorm6nyzat  biztositotta

a hozz6val6kat. Mcirha-, birka-  6s
pacalpbrholt  k6szulhetett.  Egy fo-
re 4o dcka hdssal srfumoitak. Osz-
szesen  18  csapat  vett  r6szt  a ver-
senyen,   16tsz&mkorl6t   nem   volt
- tudtuk meg Btmdrza Mezt.7ida
rendezv6nyszervez6t6l,   a   mtivel6-
d6si haz  6s  k6nyvtar vezet6j6t61.  -

A vaddsztdrsas6g tou6bbi 6telekkel
is  kesrfult.  Voit  Hekyben  vdsdroU!
ckct6.   Lehetett   k6stolri   szarvas-
6s    vaddiszn6kolbdszt,    pog&cs6t,
siltem6nyt.
AZAranyfckanalvindordijatKot-

Jiencz nbor birkap6rk6ltje nyerte
id6n.  A legjobbnck v61t palinkat is
megm6rettettek.AzstiriPatoesha{
Ferenc vilmosk6rt6j6t tette az els6
helyre. 6 ktil6ndijat is atvehetett di-
6b6l k6sztilt agyaspalink6ja6rt.

Pfl I.dsal6

KothenczTiborvihettehouzaazArangfahandlv6ndordijat

Bundula Melinda szervez6, a mtluel6d6si hde 6s kbnyvt6r vezet6if e

Patocskal Ferene palink6ja left a legjobb a telepul6sen


