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Ahogy a toll végét haragod
Te kedves, tavaszarcú diák. Úgy számolom, mától vagy ma

gamagad, egyetlen cinkosod a tavasz, ahogy most beka
csint reménnyel a tanterem ablakán. Mától te rakod mérlegre 
perceid. Nincs idő -  az érettségi tétel fölé hajolsz, remegve 
írsz -  útravaló után kutatni a tegnapelőtti tarisznyában. Csak 
út van, taposatlan, a tiéd. Tudod, legfontosabb az a nap, ami
kor az ember megszűnik alakulni, s egyszerűen lenni kezd -  
segít ki evvel Arthur Miller.

Nem féltelek. Benned bízom. Érzem, társaiddal most fel
röppensz, akár az ablakom alatti téren széthersenő galamb
klán a haza szép égboltjára.

Hinni szeretném, amikor a fehér papír fölé feszülsz, ahogy 
a toll végét harapod, csak a toll roppan össze. Tedd ki a pon
tot, hogy az idő ágáról elrugaszkodva .meghódítsd életed.

K. L.

Hétfő, 
május 13. 
Szervát
A NAP KÉL 5.10 -  
NYUGSZIK 20.12 ÚRAKOR
A HOLD KÉL 3.05 -  
NYUGSZIK 13.32 ÓRAKOR

M a
ügyeletes újságíró: 

VESZEL! LAJOS
Hírek, tudósítások, 

információk, események 
közölhetők

8 és 17 óra között 
a 13-250-es telefonon, 
valamint a 32-355-ös 

telexszámon,
17 és 20 óra között 
a 12-629-es telefonon.

Napsütés, záporok
Várható időjárás az ország 

területén ma estig: főként a 
nappali órákban növekszik 
meg a gomolyfelhőzet, és első
sorban a délutáni órákban lesz 
többfelé zápor, zivatar. A 
gyenge, változó irányú szél leg
feljebb zivatarok környezetében 
élénkül meg. A legmagasabb 
nappali hőmérséklet 25 fok kö
rül alakul.

A VESZPRÉMI 
SZIMFONIKUS ZENEKAR 
hangversenyt ad a Vegyipari 
Egyetem aulájában május 14- 
én, este fél nyolc órakor az 
Országos Filharmónia bérlet- 
sorozatában. Műsoron Händel, 
Beethoven és Mozart művei.

A POLITIKAI KULTÚRA

és társadalmi nyilvánosság, a 
nyugat-európai polgári demok
rácia, a zöldek és alternatívák 
címmel tart előadást Papp 
Zsolt filozófus a televízió Tu
dósklubjából ismert műsorve
zető az MSZMP Társadalomtu
dományi Intézetének munkatár
sa ma, május 13-án este há
romnegyed hatkor, a Veszprémi 
Vegyipari Egyetem E-épületé- 
nek klubtermében.

A REGULY ANTAL 
ALTALANOS ISKOLA

főépületét, az úgynevezett „A "- 
épületet még ebben az évben 
felújítja a zirci városi tanács. 
A külső tatarozással egyidő- 
ben korszerűsítik a vízvezeték- 
és csatornarendszert.

AZ AJKAI
ÚTTÖRŐ FÚVÓSZENEKAR 
térzenét ad május 16-án, szer
dán délután 4 órakor a Nagy 
László Művelődési Központ 
előtt. Este 8 órakor fellép a 
Borostyán férfikar, az Ajka- 
Padragkút néptáncegyüttes, a 
Bányász Fúvószenekar és a 
Doromb együttes.

A DEVECSERI 
MŰVELŐDÉSI HÁZ 
szabó-varró tanfolyamot szer
vez. Az 50 órás tanfolyam 
részvételi díja 300 forint, a 
nyugdíjasok és a gyesen lévő 
kismamák kedvezményt kap
nak.

ÖSSZETETT
HONVÉDELMI VERSENYT 
rendeztek az ajkai MHSZ szer
vezésében a padragkúti lőté
ren. A devecseri iskola honvé
delmi szakköre az úttörő kate
góriában dicséretesen szere
pelt, igazolva a honvédelmi 
nevelés hasznát.

BARÁTUNK A ZENE 
sorozat keretében. Ki nyer ma? 
címmel zenei vetélkedőt ren
deznek május 15-én délelőtt 9 
órától a veszprémi megyei út
törőházban.

A GREGORIÁN
zenéről tart előadást Tóth Ta
más karmester a Veszprémi 
Helyőrségi Művelődési Köz
pontban május 15-én, szerdán 
este 6 órakor.

Lettényeremények
A Sportfogadási és Lottó

igazgatóság közlése szerint a 
19. játékhéten 5 találatos szel
vény nem volt. 4 találatos szel
vény 38 db, nyereményük 
egyenként 283 141 Ft, 3 ta lá la
tos szelvény 6020 db, nyeremé
nyük egyenként 894 Ft, 2 ta
lálatos szelvény 202 058 db, 
nyereményük egyenként 30 Ft.

Náreisz-, gyöngyvirág- 
szőnyeg Somogybán

A hideg időjárás miatt So
mogy ritka és jellegzetes ta
vaszi virágai is később bontot
ták ki szirmaikat. Az utóbbi 
napok fölmelegedése nyomán 
azonban egyik napról a má
sikra virágba borúitok az er- 
dők-mezők. A babócsai Basa
kertben virágzik a nárciszos: 
sárga, bódító illata tölti be a 
környéket. A virágról szóló 
monda szerint a török uralom 
idején itt székelő Muhamed 
Kiája török basa hozatta ha
zájából és ültette el kertjé
ben a gumós növényt, amelyet 
szerelméről Nárciszkáról ne
vezett el.

A tavasz egyik jellegzetes, 
szép és kellemesebb illatú vi
rága a gyöngyvirág is kibon
totta szirmait a somogyi er
dőkben. A Drávától a Balato
nig elterülő erdőkben -  a Zse- 
licben, a drávamenti síkságon. 
Vízvár, Berzence, valamint 
Külső-Somogy térségében -  
valóságos gyöngyvirág-sző
nyeg borítja az erdők alját. 
Vasárnap a kellemes, napos 
kiránduló időt sokan használ
ták fel arra is, hogy csokrokat 
szedjenek otthonuk díszítésé
re.

Halpusztulás Győrött
Rejtélyes halpusztulás fog

lalkoztatja a győri horgászo
kat. Az ország egyik legtisz
tább vizűnek tartott horgász
tavában, a Győri Növényolaj
gyár 16 hektáros tavában kez
dődött meg a halpusztulás. 
Rövid idő alatt mintegy 8-10 
mázsa döglött süllőt, keszeget 
kellett kiszedniük a halban 
gazdag tóból a horgászok
nak. A haltetemeket fájó szív
vel elásták a part mentén.

A megfigyelések szerint a 
pontyok nem pusztulnak, a 
15-20 kilós busák viszont er
nyedten szédelegnek a víz fel
színén, akár szákkal is köny- 
nyen ki lehetne emelni őket.

Az Északdunántúli Vízügyi 
Igazgatóság győri laboratóriu
mában két vízmintát is meg
vizsgáltak, szennyező anyagot 
azonban nem sikerült kimutat
ni. Újabb vízmintákat vettek, 
amelyeket a Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium 
nagytétényi laboratóriumában 
vesznek még tüzetesen vizsgá
lat alá. Ettől várják, hogy fény 
derüljön a halpusztulás okára.

JÓ MINŐSÉGŰ
közműves vízellátás Pápa vá
ros vonzáskörzetében húsz te
lepülésen található. 1983-ban 
Mihályházán épült vízmű, 1984- 
ben Nemesszalókon, Marcal- 
gergelyiben és Vináron. Vár
hatóan még az idei év első 
felében átadják a vízmüvet 
Mezőlakon is.

JAZZHANGVERSENYT 
rendeznek május 15-én, szer
dán este 7 órakor a Vegyipari 
Egyetem E-kamaratermében. A 
műsorban fellép Szabados 
György (zongora, preparált 
zongora). Dresch Mihály (tenor 
sax), Grencsó István (fuvola) 
és Kiss Tamás (ének).

A BALATONI GALÉRIA 
KIÁLLÍTÁSÁN
a balatonfüredi kisiparosok 
mutatkoznak be május 27-ig. 
A tárlaton a kézművesipar he
lyi képviselőinek legjobb mun
kái szerepelnek.

A VESZPRÉMI 
IFJÚSÁGI PARKBAN 
Andai Györggyel, az Élet és 
Irodalom munkatársával a ma
gyar társadalom új jelenségei
ről beszélgetnek a Fiatal Értel
miségiek Klubjának tagjai, ma 
este 6 órakor.

A PETŐFI 
SZÍNHÁZ 
MGSORA

I---------------------------------- ------------ i
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Balatoni lexikon !
Az évtized végére elké

szül a kétkötetes Balatoni 
lexikon, a Balatonról és 
környékéről szóló közhasznú 
ismeretek tára. A keszthelyi 
Helikon Kastélymúzeum 
könyvtárának és a Balato
ni Intéző Bizottság munka
társainak közös munkája 
lesz. összefoglalja a Ba- 
laton-vidékkel kapcsolatos 
geológiai, természettudomá
nyi ismereteket, ismerteti az 
élővilágát, a történelmi em
lékhelyeit, a tó környékének 
néprajzát és életrajzi ada
tokat is közöl.

A Helikon Kastélymúze
um könyvtárában ezzel pár
huzamosan készül a balato
nikai gyűjtemény, a Bala
tonnal kapcsolatos szakiro
dalom, természettudomá
nyos, földrajzi, geológiai és 
irodalmi munkák, tanulmá
nyok, cikkek tára is.

SZÁMÍTÓGÉPEK 
VÁLLALATI ALKALMAZÁSÁRÓL

rendez előadást a Műszaki és 
Természettudományi Egyesüle
tek Szövetségének megyei szer
vezete, valamint a Neumann 
János Számítógéptudományi 
Társaság. A május 14-én 14 
órakor kezdődő programra a 
veszprémi MÁFKl-ban kerül 
sor, előadó Gállá Gusztáv, a 
Számítástechnikai Koordinációs 
Intézet osztályvezetője. Az elő
adást követően félprofesszioná
lis számítógépeket és progra
mokat mutatnak be.

A BACS és VESZPRÉM megyei ZÖLDÉRT Vállalat

ALSÓÖRSÖN

nyitja meg raktáráruházát
május 15-én 

Naponta kínál:

friss burgonyát, zöldséget, gyümölcsöt, 
rostos üdítőitalokat, tojást, tartósított 
termékeket, alföldi borokat

Várjuk közületek, kisfogyasztók és kereskedők megrende
léseit.

A megrendelt árut gépkocsival kiszállítjuk, a készpénzes 
vevőket a helyszínen kiszolgáljuk.

Naponta friss Bács megyei áru!

Egyszerűsített számlázás, pénzügyi elszámolás!
Alsóörs, Merse-dűlő (Endrődi út) telefon: 46 47-044

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 7—17, 
szombaton 7-13 óráig.

Várjuk megrendeléseiket, vásárlásaikat!

Orvhalász varjak a Balatonon
A Balatonban megkezdődött 

a leggyakoribb halfajta, a ke
szeg ívása.

A halak partközeli násztán
ca érdekes látványt kínál az 
üdülő vendégsereg több tíz
ezer szemlélőjének. Az ívó ha
lak teljesen megfeledkezve 
természetes óvatosságukról és 
egy méterre a szemlélődő em
berek közelségében járják vi- 
zitáncukat a parti kövek kö
zött. Gyakran előfordul, hogy 
az ikrarakó anyahalak pillana
tokra fönnakadnak a parti kö
veken, majd látványos szói
tokkal vetik magukat a vizbe. 
Az anyákat zsinórban követik 
az ikrákat haltejjel megtermé
kenyítő hímek, amelyeknek 
körforgása két-három napon 
át szinte szünet nélküli.

A csendes öblök parti sáv- 
jaiba kivonult sok százezer 
hal közül nagyon sokat akár 
kézzel is zsákmányul lehetne 
ejteni. A tilalom időszakában 
azonban egyetlen horgász sem

folyamodik ehhez a könnyű 
zsákmányszerzési módszerhez. 
Előfordul, hogy a játszadozó 
gyermekek kiemelnek néhány 
példányt a kövek közül, a hor
gászok önkéntes őrei azonban 
éberen vigyáznak a halállo
mányra. Az orvhalászoknál jó 
val nagyobb veszéllyel fenye
getik az önfeledten és védte
lenül lubickoló halakat a var
jak. A csendes, ember a lig 
járta partszakaszokon csopor
tosan csapnak le a halakra a 
varjak. A könnyen megszerzett 
zsákmányt kivonszolják a part
ra, csőrükkel agyonsebzik és 
néhány falat elfogyasztása 
után vérengzéssé fajuló va
dászszenvedéllyel újabb pré
dáért indulnak a parti vizekre.

A varjak kártevéseit a part
őrök fokozott portyázással, 
csónakokkal történő pásztázás- 
sal igyekeznek megakadályoz
ni. Segítenek ebben a horgá
szok is, akik felügyelnek □ 
ritkábban látogatott partszaka
szokra.

Kertbarátok fóruma

Növényvédelmi előrejelzés
A hideg, csapadékos időjá

rásban a gyümölcsösökben elő
forduló aknázómolyok rajzása 
eddig gyenge volt. Az időjárás 
felmelegedésével tömeges
rajzásuk várható. Hatásosan a 
lepkék ellen tudunk védekezni, 
mert a tojásokból kikelő her
nyók a levél lemezben károsí
tanak, aknákat képezve, így a 
levél belsejében ellenük nem 
hatnak a rovarölő szerek. Ha
tásos készítmények: Decis 2,5 
EC, Unifosz 50 ÉC, melyek mé- 
hekre mérsékelten veszélyesek. 
A méhek védelme érdekében 
közvetlenül sziromhullás után 
végezzük el a permetezést.

Javasoljuk az almavarasodás 
elleni védekezést Dithane M 
45, Zineb vagy a liszthaimat

ellen is hatásos Rubigan ÍZ 
EC-t. A csapadékos idő és c 
fiatal levelek fogékony állapo 
ta varasodás fertőzési veszély 
jelent. Sziromhullás után, kö
rülbelül május közepétől vár 
ható a körtelevélbolha lárvái 
megjelenése. Jelenleg tart c 
tojásrakás; a szabad szemme 
is látható, hosszúkás sárgc 
tojások a vesszők gyűrűiben 
kéregrepedéseiben találhatók 
A tömeges lárvakelés idejér 
alkalmazott kezelésekre java 
soljuk a Decis 2,5 EC, Mitae 
20 EC készítményeket.

Veszprém megye 
Növényvédelm 

és Agrokémiai Állomás 
Csopal

Védett vadvirágunk: 
a tavaszi hérics

A Veszprémi Építőipari 
Szövetkezet május 13-14- 
én, 9-15 óráig közületek 
és magánszemélyek részé
re a kádártai fő roktárá- 
'ban

börze-
napokat
t a r t
Elfekvő építési alapanya
gok, asztalos, villanyszere
lési, festék, víz-, és központi 

fűtés, valamint lakatos és 
tüzeléstechnikai alkatré
szek. Ezenkívül értékesíte
nek: egyes fcéziszerseá mó
kát, 1 db ADK-70 IFA au
tódarut, 1 db ROBOTRON 
1372 típusú adatrögzítő 
gépet, és POLSKI, ZAPO- 
ROZSEC, MOSZKVICS, 
SKODA MB személygépko
csikhoz karosszériaeleme
ket.

A száraz, napsütötte bakó 
nyi domb- és hegyoldalakoi 
ezekben a napokban a tavasz 
hérics hatalmas, csokrosai 
összebújó, aranysárga színi 
virágai nyílnak. A boglárkáié 
lék családjába rendszerezel 
vadvirág -  tudományos eine 
vezése -  Adonis vernális -  < 
hitregékben szereplő Adonisz 
hoz, a férfiszépség istenéhe 
vezethető vissza.

Az évelő, bokrosodó héric 
2—3 cm vastag gyökértörzs' 
fejleszt, amelyből közel 15 ci. 
hosszú gyökerek ágaznak ki. I 
hengeres, puhán szőrözött szá 
tövén pikkelylevelek vannal 
melyek fölfelé fokozatosan szói 
állású, szárnyason hasogatol 
lomblevelekbe mennek át. / 
növény szárcsúcsát levélcso 
mó, vagy virág tetőzi, az utób 
bit gallérlevelek veszik körű 
Egy-egy virág 10—20, sárg> 
színű sziromlevélből áll. E ta 
vaszi vadvirágot régebbe 
gyógynövényként gyűjtötték. / 
szívműködést serkentő ható 
anyagait -  az adonint és a 
adovernint — az orvostudc 
mány hasznosítja.

A tavaszi hérics néhány év 
felkerült a törvényesen védet 
fajok listájára, pénzben kifeje 
zett eszmei értékét 500 forint 
ban állapították meg! Töb 
népi neve ismert: sárga kököi 
csín, tavaszi kikerics, naprózsc 
kaporrózsa.

Báli Józse

A „PALOTA" GMK jó ke
reseti lehetőséggel felvé
telt hirdet, stabil veszpré

mi munkahelyére: 
lakatos, hegesztő, 

esztergályos szakmunkások 
számára,

főfoglalkozású alkalma
zotti munkaviszony keretén 
belüli foglalkoztatottság
gal. Jelentkezni lehet: 
munkanapokon 8—16-ig 
Várpalota, Szabolcska M. 
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Időjárás

Ma, este 7 órakor IÚDÁS, 
Veszprém MMK, Hevesi bér
let.


