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KRÓNIKA KRÓNIKA KRÓNIKA

Az MPT megyei vezetőségének ülése
Gazdag programok -  szélesedd együttműködés

Kedden 15 óra 20 perckor a Petőfi rádióban Könyvről 
könyvért címmel, tízperces irodalmi rejtvényműsor hangzott el. 
A rádió munkatársai ez alkalommal a Művelt Nép Könyvterjesztő 
Vállalat 532. számú Eötvös Könyvesboltjából, Várpalotáról adtak 
közvetítést. A Markaly Gábor színművész közreműködésével tartott 
irodalmi műsort Liptay Katalin vezette. Fotó: Csősz Sándor

Május 8-án délután 3-tól este 7 óráig
*

Kirakodó cserevásár, börze 
a Dimitrov szabadidő-klubjában

Csütörtök, 
május 7.
Gizella
A NAP KÉL 5.18 -  
NYUGSZIK 20.04 ÓRAKOR

A HOLD KÉL 8.09 -  
NYUGSZIK 23.59 ÓRAKOR

Ma
ügyeletes újságíró: 

CZINGRÁBER JÁNOS
Hírek, tudósítások, 

információk, események 
közölhetők 

8 és 18 óra között 
a 13-250, 13-251, 13-252 

és a 12-254-es 
telefonszámon, 

valamint a 32-355-ös 
telexszámon,

18 és 20 óra között 
a 12-629-es telefonon. 
Az oldalt szerkesztette:

HAMAR IMRE

Időjárás

Mérséklődő szél
Várható időjárás csütörtök 

estig: lassan keleten is csök
kenő felhőzet, majd országszer
te felhőátvonulások. Ma kele
ten egy-két helyen futó 
zápor. Az erős, helyenként 
viharos északnyugati, északi 
szél lassan mérséklődik. Várha
tó legmagasabb nappali hő
mérséklet 15, 20 fok között.

A SZABADOS TRIÓ 
JAZZ-HANGVERSENYÉT 
rendezik meg ma este 19 óra
kor a Veszprémi Vegyipari 
Egyetem aulájában.

JUDO, KARATE 
ÉS KASZKADÖR- 
bemutató műsort rendeznek 
holnap este fél nyolc órai kez
dettel a Magyar Néphadsereg 
pápai művelődési otthonában. 
A bemutató nyilvános.

HÁROMSZÁZ FACSEMETÉT 
ÜLTETTEK EL
a múlt héten a Veszprém me
gyéért mozgalom keretében a 
Hazafias Népfront akiipusztai 
aktivistái.

GYÁSZJELENTÉSEK

Fájó s íin é l tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 
drága jó édesanyánk,

özv. KOZMA LAJOSNÉ 
május 3-án 6S éves korában súlyos 
betegségben elhunyt. Temetése 1981. 
május 7-én (ma) délután 4 árakor 
lesz a balatonfüredi temetőben. Gyá
szolja négy gyermeke, hat unokája 
és két dédunokája Veszprém, Cso
pak.

Mély fájdalommal tudatjuk mind
azokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy feleségem, édesanyánk,

ANTAL GYULANÉ
életének 81. évében váratlanul el
hunyt. Temetése 1981. május 8-án, 
pénteken délután 16 órakor lesz a 
felsőörsi temetőben. A gyászoló 
Antal család.

ELISMERŐ OKLEVÉLLEL 
TÜNTETTÉK KI
az Állami Gazdaságok csopaki 
közös üdülőjét. Az oklevelet 
május 9-én, délután 3 órakor 
ünnepi műsor kíséretében adják 
át.

BUJTOR ISTVÁN 
ELŐADÓESTJÉT 
RENDEZIK MEG 
holnap 19 órai kezdettel a pá
pai helytörténeti múzeum Ná
dor-termében.

SAKKSZIMULTÁN 
játékra várja ma délután 17 
órától a veszprémi Dimitrov 
Művelődési Központ előcsarno
kában Mihalik István I. osztá
lyú versenyző a sakkszimultán 
kedvelőit.

ALSÓÖRSÖN 
RENDEZI MEG
május 11-én a Veszprémi Szén
bányák a városi és járási párt- 
titkárok és bányaüzem-vezetők 
tanácskozását. Az eseményen a 
résztvevőket Pera Ferenc, a 
Veszprémi Szénbányák igazga
tója tájékoztatja az egyesülést 
követő átszervezés eddigi ta 
pasztalatairól, valamint a jö 
vőbeni tennivalókról.

MA NYITJÁK MEG 
ÁBRAHÁMHEGYEN 
a művelődési házban, az 1300 
éves a bolgár állam rendez
vénysorozat eseményeként „A 
fasizmus legyőzése” című fotó- 
kiállítást. Holnap, május 8-án 
Szigligeten, a művelődési ház
ban „Bolgár ikonok" címmel 
nyílik meg színes fotókból ki
állítás, amelyet május 15-ig 
láthatnak az érdeklődők.

KIGYULLADT
VASZARON,
eddig még ismeretlen okok mi
att, a Hunyadi utca 1. szám 
alatt Szűcs Béla portáján egy 
10x3 méteres melléképület te
tőzete. Az épületben nevelt 80 
csirke és 70 nyúl a lángok mar
taléka lett. A becsült kár 5 
ezer, a megmentett érték 300 
ezer forint. A tüzet a pápai á l
lami tűzoltóegységek oltották 
el.

ÚJ TANMŰHELYT
létesít
a közeljövőben a pápai Ruhá
zati Szövetkezet. A jelenlegi 28 
tanulóval szemben 60 tanuló 
felkészítését teszi majd lehető
vé az új létesítmény.

A HANGVERSENY ÉV AD 
BEFEJEZÉSEKÉNT 
203 éves története során elő
ször -  bemutatkozik Magyaror
szágon a Milánói Scala. Június 
15-én és 16-án az Erkel Szín
házban Verdi Requiem-jét ad
ja elő az együttes.

MEZŐGAZDASÁG 
ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
témakörben rendez szakmai 
tanácskozást a MEDOSZ és az 
Agrártudományi Egyesület me
gyei szervezete. Színhely: a
Veszprémi A. G. küngösi kerü
lete, időpont: május 12, 9 óra.

KISÜZEMI 
ÉS HÁZTÁJI
kertigépek és munkaeszközei
nek bemutatóját rendezik meg 
ma délelőtt a mencshelyi ter
melőszövetkezetben. A találko
zó résztvevői munka közben 
láthatják a japán licenc alap
ján Jugoszláviában gyártott gé
pek néhány változatát.

A május 19—20-i országos 
küldöttközgyűlés előtt Fonay 
Tibor elnökletével tartotta meg 
ülését a Magyar Pedagógiai 
Társaság megyei vezetősége. A 
márciusi veszprémi közgyűlés 
határozatának megfelelően 
megtárgyalták az év további 
programjait és határozatokat 
fogadtak el a járási-városi ta
gozatok és a szakmai munka- 
csoportok tevékenységéről.

Az év folyamán számos he
lyi, regionális és országos 
program lebonyolításában vesz
nek részt. Május 14-én Vajda 
Péter tiszteletére, halálának 
135. évfordulójára emlékezve 
neveléstörténeti felolvasó-
ülés lesz Csaton, majd a 
résztvevők Vanyolára látogat
nak. Szeptemberben társren
dezőként részt vesznek a tár
saság neveléstörténeti szakosz
tálya veszprémi tanácskozásán, 
majd októberben ugyancsak 
közreműködnek az Iskolateleví
zió által rendezendő regioná
lis szakmai programban.

A jövőben a vezetőség nagy 
figyelmet fordít a járási-városi

Balatoni
közegészségügyi napok
Az üdülés közegészségügye 

és járványügye a témája a 
szerdán Siófokon kezdődött ba
latoni közegészségügyi napok
nak. A most 21. alkalommal 
összehívott tanácskozás három 
napján foglalkoznak a szak
emberek a Balaton-part 
egészségügyi ellátásának szer
vezési kérdéseivel, az üdülő
körzetek település- és környe
zet-egészségügyével, a helyes 
élelmezéssel és táplálkozással, 
a kempingekben alkalmazható 
fertőtlenítő eljárások lehetősé
geivel, az egészségügyi a lap
ellátás higiéniás feltété leinejt 
ellenőrzése nyomán összeg
zett tapasztalatokkal. Az üdü
lés gyermek- és ifjúság- 
egészségügyi kérdéseivel.

Vallomások Bartókról
A Szakszervezetek Megyei 

Tanácsa és a Postások Megyei 
Közművelődési Bizottsága Fo
dor András József Attila-díjas 
költőt látta vendégül hétfőn 
este az SZMT székházában. A 
Bartók-centená'rium alkalmával 
szervezett program keretében a 
világhírű zeneszerzőnk életút- 
járól, művészetéről tartott elő
adást Fodor András.

A korabeli magyar és kül
földi újságokban megjelent 
kritikák ismertetése, muzeális 
értékű dokumentumok bemu
tatása, zenei részletek meg
szólaltatása, a költő által elő
adott dalok tették érdekessé, 
különlegessé a rendezvényt. 
Végül Fodor András verseskö
tetei, műfordításai dedikálásá
val búcsúzott a postásoktól.

tagcsoportok munkájának se
gítésére, irányítására. Az ősz 
folyamán Veszprémben a 
szakmai munkaközösségek 
munkájáról tartanak konferen
ciát, és megrendezik a város 
rajzpedagógusainak kollektív 
tárlatát. Ajkán Simon Gyula 
főtitkár tart előadást aktuális 
oktatáspolitikai kérdésekről, 
Tapolcán pediq az óvónők és 
a neveléstörténettel foglalko
zó megyei kutatók számolnak 
be eredményeikről.

Az ülésen különös figyelmet 
fordítottak a szakmai pályáza
tokon történő részvétel ösztön
zésére, valamint a megyei 
eredményekről számot adó 
publikációk megjelentetésére.

A vezetőségi ülésen elisme
réssel állapították meg, hogy a 
megyei, járási és városi mű
velődésügyi osztályok, a pe
dagógus szakszervezet megyei 
bizottsága és a továbbképzési 
központ aktív támogatója a 
tagozati életnek. A közeljövő 
feladataként jelölték meg, 
hogy aktív együttműködést 
alakítsanak ki a könyvtárosok 
és a népművelők megyei szer
vezetével.

Környezetvédelmi 
szemle Pakson
Straub F. Brúnó akadémikus 

és Gonda György államtitkár, 
az Országos Környezet- és Ter
mészetvédelmi hivatal elnöke 
vezetésével szerdán a hivatal 
vezetői helyszíni szemle kere
tében megbeszélést folytattak 
Pakson, az épülő Atomerőmű 
vezetőivel. Megállapították, 
hogy a nagyberuházás építésé
vel párhuzamosan az atomerő
mű környezetvédelmi ellenőrző 
rendszere elemeinek kiépítése 
megfelelő ütemben folyik. A 
jelenlegi készültségi fok lehe
tővé teszi, hogy az erőmű 
üzembe helyezésére a környezet 
épségét megőrző védelmi 
rendszer tervszerűen működjék.

Rajzik a tavaszi 
bársonylégy

Parkok, terek növényeire ka
paszkodva, utakon és erdei sé
tányokon kavarogva figyelhe
tőek meg ezekben a napok
ban a 11—13 milliméter nagy
ságú, sötétfekete színű, vas
tag szőrözetű tavaszi bársony
légy (Bibio mard) csapatai. 
Ezek az ütemesen fel-le emel
kedve repülő rovarok valójá
ban szúnyogok, s így gyakran 
használt. népi nevük, a „Szent 
Márton legye”  is megtévesztő.

A felpúposodó torú, erős lá
bú, rövid szívákájú tavaszi 
bársonylégy mindkét neme fe
kete: a hímek hatalmas, ösz- 
szetett szemei csaknem az 
egész fejet elfoglalják. Töme
gesen látogatják a virágzó ju 
harfákat, és szívogatják a 
nektárt. A lebegő rovarokból 
sokat összefogdosnak a vere
bek és seregélyek.

A veszprémi Dimitrov műve
lődési központ szeretne lehető
séget teremteni arra, hogy bár
ki érdeklődő behozza a sza
badidő-klubba otthon már 
feleslegessé vált holmijait (ré
gi hanglemezeit, magnókazet
táit, könyveit, játékait, kabaláit, 
képeslapjait, fotóit, plakátjait 
Stb.) amelyekre másnak még 
szüksége lehet.

A rádió „ö töd ik sebesség” 
adásaiban bevált mintára sze-

Hosszú hónapok óta visszaté
rő gondként panaszolták a 
szülők, hogy az üzletekből 
időnként eltűnnek a ceruzák, 
színes Írónők, vagy ha van is 
belőlük, igen szegényes a vá
laszték. A gyártó vállalatnál, az 
Elzett Művek Irószergyáróban 
ezzel kapcsolatban elmondták, 
hogy a tavalyi esztendőben a 
folyamatos ellátás biztosítását 
nehezítette a belföldi a lap
anyagok átmeneti hiánya, 
ugyanakkor külföldről csak kis 
mennyiség behozatalára, volt 
módjuk. Most, úgy tűnik, meg
oldódik a probléma: a So
mogy megyei Erdő- és Fafel-

A régi városképet felidéző 
cégéreket kapnak a kőszegi 
műhelyek, boltok, üzletek. A 
műemléképületekben gazdag 
kisváros tanácsának kérésére 
a különféle üzleteket működte
tő vállalatok folyamatosan le
cserélik műanyag és üveg fe l
irataikat, s hagyományos 
bronz, fa, kovácsoltvas cégé

retnék ezt megvalósítani, tel
jes egészében átvéve az ott 
kialakult „játékszabályokat” is. 
Bárki bármit felajánlhat cseré
re, de csakis a pénzforgalom 
kizárásával I

E délutánon az érdeklődők 
számára telefonszolgálatot is 
szervez a művelődési központ, 
a 12—634 vagy 13—533 fő
vonalaik 14. számú mellékállo
mását vehetik igénybe az ér
deklődők.

dolgozó Gazdaság szerződés
ben vállalta, hogy a VI. öt
éves terv időszakában évente 
17 millió, már gyártásra elő
készített falapkát szállít az 
írószergyárnak. Ebből a meny- 
nyiségből a tavalyinál 4—5-ször 
több ceruzát és színei iránt 
készíthetnék jó minőségben, 
mert a hazai fafajták közül 
a Ceruzagyártásra leginkább 
alkalmas ezüsthárs szinte 
egyedüli kitermelője ez a 
gazdaság. A kínálat már a 
közeljövőben is javul, de a 
termelés növekedése elsősor
ban a szeptemberi tanévkez
déskor jelentkezik majd.

reket helyeznek el az üzlethe
lyiségek előtt.

Építészek, művészettörténé
szek ajánlásai alapján ipar
művészek készítik el a stílusos 
cégtáblákat, cégéreket, hogy 
ezzel is hangulatosabbá, az 
idelátogatók számára vonzób
bá tegyék a várost.

Pöttyös „potyautas”
Gyerekek labdáztak a Dobi István úton. A labda új volt, 

pöttyös, pattanás vízilabda, a gyerekek öröme meg friss, csikó
természetű. Nem csoda hát, ha a labda váratlanul nagyobbat 
pattant a kelleténél, és egy arra járó teherautóba pottyant. 
„ Bácsi, dobja le !" -  kiabálták a gyerekek, de hiába. A kocsi 
robogott, a labdát fogságában tartó ember meg nevetett a 
riadt gyermekeken.

Csütörtök volt. Három nap telt el, -  és úgy tűnt, örökre 
elúszott a vízilabda.

Hétfőn a szerkesztőségben keresett föl Kovács Mártonná, 
hogy tegyük szóvá a dolgot. Nem is a labdáért, bár közel 500 
forint, nemrég kapta a gyerek a nagyanyjától — mondta —, ha
nem inkább a „ példáért"! Hát ezt tanulják a gyerekek, hogy 
csak úgy elvehetik a labdájukat?!

Az édesanya tudta, hogy a Volán konténeres kocsijába esett 
a „pöttyös". Kedden reggel fölkereste a Volán-telepet (ezért egy 
napi szabadságot vett ki!), s ott nagy nehezen, a telepvezető 
erélyes fellépése után előkerült a pöttyös „potyautas": a labda.

Nos, minden rendben. Köszönet érte azoknak, akik ebben 
segítettek. És reméljük, hogy a gépkocsira pattant labda egy 
kicsit „kupán vágta" azt a kocsikísérőt is, aki (ideiglenesen) 
magánál tartóztatta.

B. O.

Több ceruza és színes írón

Kovácsoltvas cégéreket helyeznek el 
a kőszegi üzleteken
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