
Hétfő,
november 4. 
Károly >
A NAP KÉL 631 -  
NYUGSZIK 16.25 ÓRAKOR 
A HOLD KÉL 4 .1 7 -  
NYUGSZIK 14.58 ÓRAKOR

Hétfőtől vasárnapig 
ügyeletes újságíró:

S. BONNYAI ESZTER

Hírek, tudósítások, 
információk, események 

közölhetők 
8 és 16 óra között 

a 27-444-es telefonon, 
valamint a 32-355-ös 

telexszámon, 
és a 22-515-ös telefaxon 

16 és 20 óra között 
a 21-872-es telefonon.

Mai számunkat 
szerkesztette: 

KELLEI GYÖRGY 
Tervezőszerkesztő: 
GAJDOS JÓZSEF

s
Évfordulók

140 évvel ezelőtt, 1851. november 4-én szü
letett Déchy M ór (képünkön) utazó, földrajzi 
író, aki 1884-ben először mászta meg a Kauká
zus legmagasabb csúcsát, az Elbruszt. A hegy
ség földrajzi viszonyait a Kaukázus (1907) című 
művében ismertette. Egyik alapító tagja volt a 
Magyar Földrajzi Társaságnak. (+1917-ben).

*
100 évvel ezelőtt, 1891 -ben született Körös- 

bökényben K arikás Frigyes, a tragikus sorsú 
író, műfordító. Elbeszélésköteteiben, kisregé
nyeiben ízes, népi nyelven szólt a parasztságról 
(Mindenféle emberek -  Moszkva, 1932. A jára
tos ember 1957). A harminckilences dandár c. 
művéből Film is készült. Meggyőződéses kom
munista volt s emiatt többször menekült a Szov
jetunióba, álmai országában azonban letartóz
tatták, ma sem tisztázott, hogy melyik szovjet 
börtönben hunyt el.

*
75 évvel ezelőtt, 1916-ban ezen a napon 

fejeződött be az I. világháború öt napig tartó, 9. 
Isonzó-csatája. A túlerőben lévő olasz csapatok 
ezúttal is csak csekély területi nyereséget tudtak 
elérni. A Trieszti-öböl táján 1915. június 23-án 
kezdődtek meg a véres veszteségekkel járó csa
ták, az utolsó, 12. Ison zó-csata 1917-ben feje
ződött be.

KÖZLEMÉNY

Az fríszTouríst ajánlatai: bevásár
lótúra Tarvisióba november 9., 23, 
1100 Ft. Bécsbe november 16., 30. 
650 Ft. Jelentkezés 8-18 óráig, 
Veszprém, Cserhát 5/B. Telefon: 06/ 
80/23-379 (a Skála áruház mellett).

GYÁSZJELENTÉSEK

Fájdalom m al tudatjuk, hogy
özv. GÁSPÁR ISTVÁNNÉ 

szül.: Polák Erzsébet
október 31-én életének 76. évében meghalt. Te
metése november 4-én 15.30 ó rakor lesz a deve- 
eseri ú j temetőben. A gyászoló család.

Mély fájdalom m al tudatjuk  mindazokkal, 
akik ism erték és szerették, hogy 

FEJES ISTVÁN 
kőműves kisiparos

életének 66. évében elhunyt. Temetése november 
5-én, kedden 13 órakor lesz a veszprémi dózsavá- 
rosi temetőben. Gyászoló család.

Fájdalom mal tudatjuk  mindenkivel, akik is
m erték és tisztelték, hogy szeretett családtagunk 

öl». KISS JÁNOSNÉ
elhunyt. Temetése november 6-án du. 13 ó rakor 
lesz Veszprémben a Vámosi úti temetőben. Gyá
szoló család. Veszprém, Zalaegerszeg.

Sírnak a föld alatt
Érzékeny arcú, intelligens anyuka magyaráz a temető előtt három év 

körüli kisfiának:
— Azért jövünk ki minden évben a temetőbe, mert azokra emlékezünk, 

akik meghaltak. A nagyapára, aki nemrég még köztünk volt. Gyertyát 
gyújtunk majd, és rá gondolunk.

-  Igen, mert az emberek sírnak a föld alatt -  igazítja a képet a kisfiú a 
maga megfogható, földi világához.

Nem, kisfiú, az emberek néni sírnak a föld alatt. Csak mi sírunk itt a 
fö ld  fölött, akik a világ kezdete óta nem tudjuk elfogadni azt a borzalmas 
tényt, hogy egyszer majd valamennyiünknek el kelt indulnia egy olyan 
útra, ahonnan nincs visszatérés. -vdp -

-  KÖZADAKOZÁSBÓL ÉS 
JELENTŐS TÁRSADALMI 
MUNKÁVAL készült el az a II. 
világháborús emlékmű, amelyet 
szombaton avattak fel a Komá- 
rom-Esztergom megyei Súr köz
ségben. A márványtáblán 51 haj
dani súri polgár neve olvasható. Az 
emlékművet a katolikus, az evan
gélikus és az őskeresztény egyház- 
község is megáldotta.

r  A BAKONY MŰVEK OKTA
TÁSI KÖZPONTJA a megyei tár
sadalombiztosítási igazgatóság
gal közösen tb alap- és középfokú 
képesítést nyújtó tanfolyamot in
dít. Érdeklődni és jelentkezni a 
80/24-022/286-os telefonon lehet.

" -  A SZENT ORSOLYA-REND 
nemrégiben Egerben újjáalakult 
rendházában a növendékeket zené
re, nyelvekre, háztartásvezetésre is 
oktatják a lelkiségre nevelésen kí
vül. A Szent Orsolya-rend 1535- 
ben fiatal lányok nevelésére, okta
tására alakult, s az 1950-es évek 
előtt tíz helyen működött hazánk
ban, óvodákat, iskolákat, tanító
képzőket fenntartva.

-  A BERHIDÁN ÉS KÖR
NYÉKÉN ÉLŐK ingyenesen 
kaphatnak jogi tanácsokat k á r
pótlási ügyekben kedden 9-16 
óra között a berhidai művelődési 
házban.

A  S zu lu x  
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-  KORMÁNYKÖZI MEGÁL
LAPODÁS alapján a német Mun
kaügyi és Szociális Minisztérium 
munkatársai tartanak továbbképző 
tanfolyamot a magyar munkaügyi 
hivatalokban dolgozó szakemberek
nek. Arra tanítják a közvetítőket, ho
gyan ismeijék föl és mozgósítsák a 
munkát kersők olyan erényeit, ame
lyek alkalmassá teszik őket az elhe
lyezkedésre. A munkaadókat ugyan
akkor arról kell meggyőzniük, hogy 
a náluk jelentkező éppen az az em
ber, akit ők keresnek.

-  MEGVÁLASZTOTTA TISZT
SÉGVISELŐIT Veszprém megye 
helyi önkormányzatainak önsegé
lyező egyesülete. Az egyesület el
nökévé Sághy András megyei köz
gyűlési képviselőt, titkárává Né- 
medi Lajost, a megyei önkor
mányzati hivatal titkársági 
osztályvezetőjét választották, akinél 
egyébként az egyesülettel kapcsola
tos információk megtalálhatók.

-  GÖRBE JÁNOSNAK, a népi, 
paraszti figurák felejthetetlen meg- 
formálójának állítottak emléktáb
lát szülővárosában, Jászárokszál- 
láson szombaton, a színművész 
születésének közelgő nyolcvana
dik évfordulója alkalmából. A mű
vész özvegye fétjének hagyatékát 
is a szülővárosnak ajándékozta.

-  FITO-FITT néven gyógynö
vényekből -  csalánlevélből, bo
dzavirágból, mentalevél-kivo- 
natből -  készült, újfajta üdítőital 
jelent meg a piacon. Á Gyógynö
vénykutató Intézet Rt. által ki
dolgozott eljárással a Dunakeszi 
Konzervgyárban töltik az ala
csony kalóriatartalm ú italt, egy
literes Tetra Pack dobozokba. 
Az általános közérzetjavító üdí
tő iránt külföldről is nagy az ér
deklődés.

Lottónyeremények
A Szerencsejáték Rt. tájékozta

tása szerint a 44. játékhéten 5 talá- 
latos szelvény nem volt, a követke
ző hétre átvitt nettó nyeremény- 
alap 20 564 716 forint. A4 találato- 
sokra egyenként 234 528 forintot, a 
3 találatosokra 2403 forintot, a 2 ta- 
lálatosokra 95 forintot fizetnek. A 
közölt adatok nem véglegesek.

Klub a fiatal 
értelmiségieknek
Veszprémben újra klubot szer

vez a fiatal értelmiség. A középko
rú értelmiségiek még tán emlékez
nek rá: a nyolcvanas évek közepén, 
végen is működött egy ilyen klub, 
akkor FÉRC néven. Fenntartója a 
várban működő ifjúsági ház volt. 
Most a megyei művelődési köz
pont keretein belül kezdték meg az 
előkészítést. Az első összejövetel 
november 6-án, szerdán 18 órakor 
lesz. A nyitó előadásban László 
Etelka szociológus beszél az értel
miség létformájáról. Várják tehát a 
megyei művelődési központba 
mindazokat, akik első kézből sze
retnének hiteles információkat 
kapni közéletünk országos és helyi 
ügyeiről, akik szabadidejüket hoz
zájuk hasonló érdeklődésű és élet
korú társaságban szeretnék eltöl
teni.

Az események 
titkos története 

( 1 9 5 6 )

A. kortárs zene-jazz rendez
vénysorozat keretében kedden este 
fél nyolckor Szabados György és a 
Makuz zenekar hangversenyére 
várják az éredeklődőket a Veszpré
mi Egyetem aulájában. Mindkét 
programajánlóban Szabados 
György írja: „A darab teljes címe 
Az események titkos története -  
históriás ének a történelmen kívüli 
időkből. A török idők kedvelt for
máját fölelevenítő mintegy félórás 
darab még 1984-ben született az 
1956-os forradalom és szabadság- 
harc emlékezetére... A témára való 
nyílt utalással csak az 1956-os for
radalom 30. évfordulóján hangzott 
el először, akkor is még zárt kör
ben, a Kassák Klubban, beavatott, 
ünneplő megemlékező közönség 
előtt.”

A programot a Városi Ifjúsági és 
Művelődési Ház, a TIT Veszprém 
városi szervezete és a Veszprémi 
Egyetem közművelődési titkársá
ga szervezi.

Új Peugeot típusú 
személygépkocsik, 
1992-es modellek a 
Transact Kft.-nél
A te lje s  típusválasztékból 
vásáro lha t és lízingelhet.

Cím: Veszprém, 
Tizenháromváros tér 25. 

Telefon: 06(80)28-645

Samsung őszi vásár
Balatonfüred Uni Hotel, Széchenyi u. 10.
Új termékek: teletexes, távirártyításos, műholdvételre alkalmas 
tv-k, videók, videokamerák, forró levegős mikrohullámú sütők, 
autó-rádiósmagnók.
R endkívü li árkedvezm ények, am íg a készle t tart.

-  Készüléktípusonként a fogyasztói árból 4.000 Ft-tól 12.000 Ft-ig 
terjedő árengedmény.
-  Minden készülékhez kezelési útmutató, garanciajegy (jótállás) 
biztosított.

Az őszi akció slágere:
Samsung 55 cm-es 
szupersarkított képcsöves színes tv 
Samsung 51 cm-es színes tv 
Samsung videomagnó 2 fejes 
Samsung videomagnó 4 fejes 
kapható.

35.900 Ft-ért
33.900 Ft-ért
30.900 Ft-ért
40.900 Ft-ért

Készpénzfizetés nélkül is hazaviheti a megvásárolt készüléket. 

GONDOLJON A KARÁCSONYRA!

Vásároljon nálunk, jól jár!
A „Zelektro" Bt. jelszava: Megbízhatóság! Olcsó ár!

M AI M Ű S O R O K

T e l e v í z i ó k

MAGYAR TV

5.45: Jó reggelt, Magyarország! 5.47: Fa
lutévé 6.00: A Reggel 8.30: Baba-ház 
9.00: Képújság 14.59: Napi músorajánlat 
15.00: Parlamenti Napló 17.20: Nasekran 
17.45: Képújság 17.50: Katolikus Krónika 
18.00: Közlemények, előzetesek 18.05: 
Pénzvilág 18.15: Gyereksarok! Cimbora. 
Vár állott: Zólyom-Sárospatak. Esti mese: 
Jó éjszakát kíván a Disney! 18.45: IS -  TE 
vagyok ÉN. A szerelemről IV/3. rész 
19.15: Ez történt akkor 19.30: Híradó 
20.00: Műsorismertetés 20.05: Telesport 
20.10: Erzsébet-díj 1991 20.15: Közlemé
nyek, előzetesek 20.25: összeom lás. 
Orosz film 96' 22.05: Tíz után 22.30: 
Felkínálom 23.15: Késő esti Híradó 
23.20: BBC-híradó

TV2

6 .00- 9.00: Napkelte 16.35: Hírek. Műsor- 
előzetes. Időjárás 16.45: Délutáni film
ajánlat: Vadcsapások. NSZK-ismeretter- 
jesztő filmsorozat VI/2. rész: A görény 
17.30: Torpedó 17.45: Gyerekeknek. Mi
csoda meglepetés. A kásás köcsög. 
Szovjet rajzfilmek 18.10: Popreál 18.35: 
Műsorelőzetes 18.40: Esti egyenleg 
19.05: A legvidámabb barakk. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat XII/1. rész 49' 
20.00: Telesport 21.00: Stúdió '91 22.00: 
Híradó 22.25: Napzárta előtt 22.45: Nap
fényes kastély. Francia tévéfilmsorozat 
VI/1. rész 51'

VESZPRÉMI TV

(A 6-os csatornán) 20.00: Kukkantó 
20.10: HírAdás 20.25: Veszprémi maga
zin (Ismétlés kedden reggel, 8 órakor) 
Játékfilm

VESZPRÉMI TV-MOZI (HBO)

18.30: Amerikai éjszaka. Francia film 
20.30: A farkas. Amerikai film 22.30: Te 
rongyos élet. Magyar film

VÁRPALOTAI TV

18.30: Hírmagazin. Heti összefoglaló 
20.05: Nyitott stúdió. Szóvivői tájékoztató 
az önkormányzati ülésről 21.00: Tv-mozi

SIÓ TV

20.00- 21.00: Mennyi lesz a fűtés díja? 
Kömvezetvédelmi Szakközépiskola Sió

fokon. Leesik vagy nem esik? Miért van 
felállványozva a 10 emeletes? Szüret 
után. Babaápolás. Stúdióvendég: Fischer 
Pál

Mozik

AJKA, Kossuth Filmszínház: 17 órakor 
THE DOORS. Amerikai film. 19 órakor 
FILMKLUB.

BALATONALMÁDI, Dózsa Filmszín
ház: 17 órakor MAGAS BARNA FÉRFI 
FELEMÁS CIPÓBEN. Amerikai film.

BALATONFÜRED, Kisfaludy Filmszín
ház: 16 é s  19 órakor FARKASOKKAL 
TÁNCOLÓ. Amerikai film.

BALATONKENESE, filmszínház: 18 
órakor RAKÉTAEMBER. Amerikai film.

DEVECSER, Somló Filmszínház: 18 
órakor A HEGYLAKÓ VISSZATÉR. Ame
rikai film. Csak 16 éven felülieknek!

PÁPA, Petőfi Filmszínház: 18 órakor 
MADONNÁVAL AZ ÁGYBAN. Amerikai 
film. 20 órakor NIKITA. Francia film. Csak
16 éven felülieknek!

SÜMEG, Petőfi Filmszínház: 18 órakor 
CSUPASZ PISZTOLY 21/2.

VESZPRÉM, Séd-nagyterem: 16,18 é s  
20 órakor ŐK IS A FEJÜKRE ESTEK. 
Amerikai film.

VESZPRÉM, Séd-kamaraterem: 15 é s
17 órakor BELEVALÓ PAPAPÓTLÓ. 
Amerikai film. 19 órakor HALÁLRA JE
LÖLVE. Amerikai film. Csak 18 éven alu
liaknak nem ajánlott!

VESZPRÉM, Helyőrségi Klub: 19 óra
kor NEW JACK CITY. Amerikai film.

VÁRPALOTA, Jó Szerencsét Filmszín
ház: 18 órakor TÖRVÉNYRE TÖRVE. 
Amerikai film. Csak 16 éven felülieknek!

Petőfi Színház

Ma, este 7 órakor RÓMEÓ ÉS JÚLIA, 
Komló, múvetóóési ház.

R e n d e z v é n y e k
V eszprém : kedden 14 órától a  helyőrségi klub
ban  bőrdíszm ű- é s  gyógynövényvásár. K edden 
19 órakor a  m egyei m űvelődési központban 
Zorán hangversenye.
Tapolca: Batsányi M űvelődési Központban 14 
órakor nyílik a  v asu ta s  am atőr képzőm űvészek  
kiállítása. U gyancsak a  m űvelődési központban 
e g é sz  n ap o s  program  a  nyugdíjasklub tagjai
nak, akik m artonvásári társaikat látják v en d é 
gül.

S zu p er

expressz

Balatonfüred Lak köz 5. sz. szoba-konyhás régi nádte
tős ház sürgősen eladó. Érdeklődni: Major Imre Bala
tonfüred, Köztársaság út 3/B. 2/9. Tel.: 06/86/42-729 
esti órákban.

Ford Sierra 2.0 L Combi eladó! Üzembiztos, kényel
mes, áruszállításra alkalmas. 8 éves 1993-ig műsza- 
tolatva. Érd.: 06/80/23-224. Schneid«.

Hadd 4 lakásos társasházban 3 szobás összkomfortos 
garázsos lakás. Tetóléfbeépítési lehetőséggel. Tapol
ca, Semmelweis u. 18. Koiozs Sándor.

Subaru kjshusz 1985-ös eladó. 80/38-832 munkaidó- 
ben. Balatonalmádi. Fűztől u. 65.1/3.

VW. Gok 1300 köbcentiméteres benzines új állapot
ban 7 ezer kilométerrel eladó. Érd.: Veszprém, Viola 
ÚI3.________________________________________ .

Nemzetközi PÁV II. B, C, E, D jogosítvánnyal 2 fő 
gyakorlott gépkocsivezetőt keresek. Érd.: 06/80/71- 
537,délután 17örátöl.

Egész évben üzemelő szálloda keres férfi recep
cióst éjszakás beosztásba. Nyugdíjas Is lebet. 
Erd.: Hotel Pirat Balatonalmádi, Neptun u. 15. Tel.: 
39-150.

BaJatonfüreden 17 négyzetméteres üzlethelyiség ki- 
adó. Tel.:86/42-169.

2101 Lada sok tartalékalkatrésszel motor, sebváltó stb. 
eladó. Balatonalmádi. Mandula út 29.18 órától.

81-es évjáratú Ford Taunus 1,6 GL kombi 30 ezer 
forintért eladó. Érdeklődni reggel 7-9-lg 80/23-275.

Mézet vegyen a termelőtől termétől áron, fajta mézek 
120-140 Ft-ig szombat szünnap. Váradi Nemesvámos, 
Kossuth L u . 71.

Bálás ruhák értékesítésével Óévük a Veszprém, Ady E. 
u. 56. sz. alatti Mini Módi Divatán! üzlet

Balatonkenese, Nyártasor 30. sz. alatt gázfűté
ses, telefonos vízparti ház családi háznak vagy nya
ralónak sürgősen eladó. Tel.: 06/80/81-613, vagy a 
81-288.

Nissan Sunny 1,5 1984-es krsfogyasztásu eladó. Ba- 
konygyepes, Halom u. 19.

Váipalota, Mátyás K. utcában 1,5 szobás 53 négyzet- 
méteres, III. emeleti öeszkomforios lakás eladó vagy 
kiadó. Éidetdódni: Várpalota III., Tmtöld u. 2. dókáéi.

Száraztészta-gyártáshoz 3 műszakra középkorú nőket 
felveszünk. Gamirung Bt. Pétfürdő, Cseri kanyar „A” 
épület.

250 ETZ új rendszámmal, új festéssel sürgősen eladó. 
Juhász László. Tapolca, Radnóti M. u. 50.

Eladó Baiatongyörök-Szépküátónál 200 négyszögöl 
telek, 40 négyzetméter alapterületű házzal. Érdeklődni 
lehet: 87/12-336-os telefonszámon. Ugyanit* FIAT 
UNO 45-ős bontott alkatrészek kaphatók.

Jó állapotban lévő UN-es 1200-as Lada eladó. Érdek
lődni: Balatonfüred, Damjanich u. 4. este 18 óra után. 
Vöicsey.

Eladó teljesen felújított Hajdú automata mosógép, egy 
160 literes automata leolvasztásos hűtőszekrény. Viszi 
László Révfülöp, Ady u. 12.

Választási kanca csikó eladó. Pápa, Meggyes
u. 36.
Gyermektelen fiatal házaspár részére kútönbejáratú 
lakrész kiadó. Jámbor, Veszprém, Cholnoky út 20. 
Érd.: 16 órától.

Garázs Borsos utcában kiadó. Érdeklődni: 80/27-360 
telefonon.

2,3 literes Ford Sierra diesel combi eladó. Érd.: 00/55- 
040.

Balatonfüred, Köztársaság u. 17/E alatt garázs eladó. 
Érd.: ugyanott, vagy 86/43-255-ös telefonon. Munka
időben. Szabó.

2 db fiatal vemhes tehén eladó. Janó Endre Pécsety, 
Vásártér u. 171.

Olcsón eladó Kolóniái ülőgarnitúra asztalokkal, ólom
betétes kétajtós szekrény, komód. Érdeklődni: Balaton
füred, Mikes K. u. 7.

KÖZLEMÉNY

Barkas és személygépkocsi bontott al
katrészek nagy választékban eladók (be
építés is megoldható). Csonti József au
tójavító. 8400 Ajka, Téglagyári út 21. 
(áfész-telep). Tel.: 88/12-648. Nyitva 7 
órától 15 óráig.
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