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J Andor gyűlést.

ismeretterjesztési tanácskozást
rendeztek Sárospatakon

Az elmúlt, hét utolsó nap
jaiban az irodalmi közérdek
lődés előterébe került a nagy 
m últú zempléni község, Sá
rospatak. Itt larto tta  vándor- 
gyűlését a Magyar Iroda
lom történeti Társaság. ,Ulés- 
sorozatát Erdélyi János és 
Tompa Mihály szellemi 
öröksége m éltatásának szen
telte, a Sárospatakhoz is 
sok szállal kötődő m últ szá
zadi nagyságok halálának 
100. évfordulója alkalmából. 
Ezt követően a Tudományos 
Ism eretterjesztő Társulat 
irodalm i és nyelvi szakosz
tályainak országos választ
m ánya rendezte meg 1968. 
évi plénumát.

A vándorgyűlés m egnyitá
sát követően Wéber Antal 
egyetemi docens Erdélyi Já 
nos irodalomszemléletéről 
tartott előadást, majd Be- 
recz József Erdélyi János 
pataki könyvtárát m utatta 
be. Mezei József egyetemi 
docens Tompa Mihályról em 
lékezett, ezt követően 
Pándi Pál egyetemi taná> 
Petőfi-problém ákról szólt. 
Különös érdeklődés kísérte 
a szombat délutáni progra
mot. am ikor is Nagy Péter 
egyetemi tanár K ritikusi 
gondok címmel fejtegette 
kritikai életünk problémáit. 
Az eleven kérdéseket érintő 
vitában Aczél György az

Parlament
Esztergomban

Nálunk is megrendezték 
az úttörő parlam entet, az 
úttörőház nagytermében. 
Dolinszki Ilona városi ú ttö
rő titká r beszéde után a paj
tások beszámoltak az isko
lákban végzett munkáról. 
Kovács Béla pajtást dele
gálták  az országos parla
mentbe.

—mottó—

Bélyeggyűjtők utazása
Az oroszlányi ifjúsági bé

lyeggyűjtők m egtekintették a 
szombathelyi országos bé
lyegkiállítást. Az országjá
rással felérő utazás során 
Gánt, Várpalota, Veszprém 
és Herend nevezetességeiről 
hallottak. Szombathelyen sok 
értékes bélyeget és boríté
kot vásároltak, m ajd a vá
rossal ismerkedtek.

Sári István, Oroszlány

Akadályverseny
—  kibéküléssel

Érdekes akadályversenyt 
rendezett iskolánk. Őrsön
kén t indultunk, s a jelszó 
betűit kerestük az úton. 
A m ikor m ár m indannyian 
célba értünk, civakodni 
kezdtünk, m indenki úgy 
érezte, jobb pontszámot ér
dem elt volna. Az eredm ény- 
hirdetés után játszottunk, s 
já ték  közben kibékültünk.

Szántó Zsuzsa, Hánta

Bútor, cipő, műanyag
M eglátogattuk a tatai bú

torgyárat, a cipőgyárat és a 
m űanyagipari ktsz-t. A k i
rándulás eredm énye: egyik 
fiú osztálytársunk a bútor
gyárban lesz lakatos, jó  né
hány lány kapott kedvet a 
műanyagos szakmához! Iga
zán tanulságos kirándulás 
volt tehát.

Buzer Erzsébet, Szomód

Búcsú
egy pajtásunktól

Ü ttörőpajtásunkat tem et
ték el, csapatunk zászlótar
tóját, Kerényi Györgyöt. 
Mindig becsülettel teljesítet
te  a rábízott feladatokat, a 
tanulásban is élen já rt. Bú
csúztatásán részt vett az 
énekkar, a pajtások, a neve
lők. Kedves pajtásunk tem e
tését a városi KISZ-bizottság 
rendezte.

Mócz Gábor, Tata

A M óku sok ju to t ta k  
to vá b b

K ulturális seregszemle volt 
Dágon. Mezősi Kati őrsének 
tagjai, a Mókusok népi tán 
cot adtak  elő. Nemhiába 
gyakoroltak olyan sokat: ők 
ju to ttak  tovább a járási se-
fegszemlére

Varga Ildikó, Dág

Józsi bácsi nálunk járt
Szőke Józsi bácsival, az 

idős veteránnal találkoztunk 
nemrég. Beszélt harcos 
m últjáról, s azt k ívánta ne
künk, sohase ism erkedjünk 
meg azokkal a nehézségek
kel. am iket ő átélt.

Nagy Tóth Ilona, 
Esztergom

J ö h e t  a  m e g y e i t
Elsők lettek  a járási ku l

tu rális seregszemlén a to- 
kodi bábosok! Nagy volt az 
izgalom a héttagú csoport
ban, m indenki értünk druk
kolt, s boldoggá te tt m in
ket a csapatvezető örömteli 
híradása: m ehetünk tovább 
a megyei versenyre.

Ghete Klára, Tokod

P ir o s  n é n i  m e s é lte . . .
Zsarkó Piroska néni m e

sélt nekünk a felszabadulás
ról. Nagy örömmel fogad
ták  a szovjeteket; négy hold 
földet kapott — m ondta el 
— sose álm odott volna ilyen 
csodáról. Élelmet és ruhát 
kaptak a szovjet katonáktól.

Sperl Zsuzsanna, 
Neszmely

MSZMP Központi Bizottsá
gának titkára is felszólalt.

Vasárnap délelőtt került 
sor az irodalmi és nyelvi 
szakosztályok országos vá
lasztm ányának plenáris ülé
sére Kovács Máté egyetemi 
tanárnak az irodalmi isme
retterjesztést a  statisztika 
oldaláról megközelítő beve
zető előadása után Pataki 
László, a választm ány tit
kára számolt be az elm últ 
négy esztendő ism eretterjesz
tő tevékenységéről.

Bár ezt a tevékenységet 
számszerűleg nem jellemzi 
számottevő növekedés, a sta 
bilitás mégis bíztatónak ne
vezhető, hiszen sok más 
„csatornán” át is folyik az 
ism eretterjesztő tevékeny
ség, egyre fokozottabb m ér
tékben. s ezt a TIT statisz
tikai adatai nem tükrözik. 
Igaz ugyan másrészről az 
is, hogy egynémely helyen 
a szerződéskötéseknél a kü 
lönböző művelődési társin téz
mények csökkentik az iro
dalmi és nyelvi tém ájú elő
adások számát, közvetlenebb 
érdekekre h ivatkozva: a
közgazdasági ism eretek irán 
ti érdeklődés fokozottabban 
veszi igénybe anyagi erő
iket. A kettő term & zetesen 
nem  helyezhető szembe egy
mással. A következő idő
szak feladata többek között, 
hogy a  helyes arányokat a 
továbbiakban is biztosítsuk 
S itt  külön meg kell em lí
teni azt a  megyei tapaszta
latunkat, hogy míg a mező- 
gazdaságban több m int 2 
ezer hallgató előtt tarto ttak  
42 irodalmi ism eretterjesztő 
előadást, az iparban csupán 
19 előadás hangzott el, alig 
több m int félezer hallgató 
előtt. Komárom megye 
egyébként is az utolsók közt 
ta lá lható ' á“ sfáfíszfíkár 'ö sz- 
szesítésben: az országban el
hangzó ossz irodalm i elő
adásból más megyék 3—4 
százalékos részesedéséhez ké
pest nálunk alig két százalé
kos ez az arány. A plénumon 
a jövő feladatait illetően 
k ia lak íto tt álláspont gya
korlati alkalm azása m ellett 
tehát megyénkben fokozott 
erőfeszítéseket kell tenni az 
irodalmi és nyelvi ism eret- 
terjesztés mennyiségi és szín
vonalnövelése érdekében.

A k is  P a  f e s z
A háziak feketével k ínál

ták  a kis Pafeszt. Csupán 
hálából tették, mivel esté
re k rim it ígért a képernyő, 
és kizárólag Pafeszon múlt, 
hogy vajon az izgis perce
ket élvezheti-e a család: 
vagy sem. A készülék 
ugyanis elrom lott. M ár vagy 
tízszer is elmondták, hogy 
tessék, igva  azt a kávét, 
m ert kihűl. De ő m intha 
m it sem hallott volna a sza
vakból, - csak a  készülék por- 
cikáival volt elfoglalva; vé
gül is újram elegítették a 
duplát. A m unka végeztével 
azután a kávéspohár is k i
ürült. De csak a  m unka vé
geztével, m ert a közben ta 
lán még a földindulás sem 
térítheti el Pafesz figyel
mét. Ez persze azt is je 
lenti, hogy a fiatal szak
em ber m unka közben nem 
tartozik a legszórakoztatóbb 
társalgók közé. Olyankor 
legfeljebb a  hozzá intézett 
kérdésekre válaszol: azokra 
is alapos megfontolás után 
és csakis röviden. Tehát a 
23 éves Pafesz — teljes ne
vén Pálfalvi József — olyan 
ember, aki előbb tizenegyig 
számol m ielőtt m ondana va
lam it. Gondolkodó, töprengő 
típus 1

Feketézés közben felidé
zett egyet és m ást az élm é
nyeiből:

— Nyolcadikos voltam, 
am ikor a híradástechnikát 
választottam  élethivatásul...

A GELKÁ-nál kezdtem, 
azután a székesfehérvári te 
levíziógyárba m entem  dol
gozni. ..

Szinte véget nem  érő ta 
nulás következett. És hozzá 
számos sikeres vizsgaered
mény. M ajd a soha nem 
rem élt megbízatás követke
zett: a  székesfehérvári Vide- 
otongyár megbízta Pafeszt a 
Komárom megyei képviselet
tel.

így ism ét Tatabányára, a 
szülői lakásba — ott a  kép
viselet székhelye — veze
te tt vissza az út. Pafesz 
édesapja és a mama, büsz
ke fiára. Hiszen soha nem 
gondolták vo ln a ...

— Néha aggódik az édes
anyám, félt az áram tól — 
jegyzi meg. — M ár n é 
hányszor jól megrúgott az 
áram . de ezt is megszokja 
az em b er...

Sokat van úton, a városo
kat és a falvakat járja . A 
székesfehérvári gyárból ki
bocsátott készülékeket ta r t
ja  rendben. A műszerekkel 
és alkatrészekkel kitöm ött 
bőrtáska súlya megközelíti a 
húsz kilót. Ezekből valóságos 
m ikrokiállítást is rendezhet
ne. S ez azt is eláru lná a 
kívülállónak, hogy a Vide- 
otongyár m indennel ellátja 
megyei képviselőjét, ami a 
kifogástalan m unkához szük
séges. M ert a kis Pafesz — 
ahogy a  tatabányaiak  ism e
rik — jó m unkája a gyár 
hírnevét is öregbíti.

n é g y l á b ú  b a r ä t o m

M e g je g y z é s

Reklám?
s-j. reklám  egyre inkább  

elfoglalja az őt megillető he
lyét a kereskedelemben, a 
gazdasági életnek szinte va
lamennyi ágában. A m ennyi
re hasznos a jó reklám, any
agira bosszantó, sőt, káros 
a rossz reklám.

Ilyen izlésromboló, rossz 
reklám  látható Vértesszöllős 
Tatabánya felé eső fa luvé
gén is. Hatalmas — egyéb
ként reklám  céljára valóban 
alkalmas — tűzfalra ölnyi 
betűkkel felírták: Restau
rant. ^-latta, m in t egy - li
as gazdászbál dzsentri leány
káinak álcázott bárgyú ala
kok táncolnak.

Ennek a reklám nak több 
szempontból nagy hibája 
van. Elsősorban rajzuk any- 
nyira prim itív , hogy az ar
ra járó szemlélő azt hinné, 
e tűzfal is része a Vértes- 
szöllősön folyó őskori fe ltá 
rásoknak. Másodsorban, a 
rertaurant szónak nem  ép
pen a táncolás a tartalmi 
megfelelője, — hanem in 
kább az étkezés.

Természetesen nem  a kis
vendéglő ellen van kifogá
sunk. M eggyőződtünk arról, 
hogy a reklám  ellenére a 
vendéglő jól látja el felada
tát. Ez a reklám  csak egy 
dologra figyelm eztet: Vigyá
zat, rossz ízlésű em berek 
fe s te tték ! . . .

—cs—

Növényvédelmi tennivalók 
a gyümölcsösben

A tavasz mindig m unka
csúcsot jelent a mezőgazda
ságban, főleg a növényter
mesztésben. Ilyenkor meg
gyorsul a növények fejlődé
se. Különösen gyorsan lezajlik 
a gyümölcsfák rügypattaná
sa, virágzása. Pedig a gyü- 

, möjcsfák . egy.-egy. fejlődési 
fázisa nagyon fontos idő
pont a  károsítok elleni vé
dekezésben. A vegetációs 
idő kezdetén végzett perm e
tezéseknek nagy a jelentő
ségük.

Almás term ésű gyümölcs

fáink fejlődése a pirosbim- 
bós állapot felé tart. Ebben 
a stádium ban a varasodás 
és a lisztharm at fertőzésé
től kell a növényeket vé
deni. Varasodás ellen réz
tartalm ú (bordóilé, Vitig- 
ran, Cupravit, Coprantol, 
Guprosan) vagy rézpótló 
szerekkel (Orthocid, Delan) 
kell permetezni. Lisztharm at 
ellen kéntartalm ú szerek h a
tásosak, (Thiovit, Cosan, 
Dunakoll). A két kórokozó 
ellen egyszerre is védekezhe
tünk úgy, hogy az ellenük

Hamisan vádolta testvérét
Móré Istvánná tatai lakos 

még 1951-ben eladta báty
jának  örökségből származó 
házrészét. Testvére ki is fi
zette a  kért összeget, s az 
adás-vételt szabályos szer
ződésben rögzítették. Tizen
öt év után, 1966-ban vala
milyen okból hagyatéki el
já rásra  került sor a család
nál, ahol a férfi felm utatta 
az 1951-ben kötött szerző
dést. Legnagyobb meglepe
tésére azonban húga azt ál - 
lította, hogy a szerződésben 
nem az ő aláírása szerepel, 
és tagadta, hogy házrészét 
eladta volna.

Móréné — aki ú jra  el 
akarta  adni örökségét — 
m agánokiratham isításért fe l
jelentést te tt bátyja és a n 
nak felesége ellen.

A Tatabányai Városi Bí
róság Móré Istvánnét hamis 
vádban m ondta ki bűnösnek 
és súlyosbító körülm énynek 
számította, hogy az asszony 
anyagi haszonszerzésből 
testvérét és sógornőjét je 
lentette fel. Mórénét ezért 
egy évi szigorított börtön- 
büntetésre ítélték, s a köz
ügyek gyakorlásától két év
re tilto tták  el. Az ítélet jog
erős.

Fővárosi Vas és Edénybolt Vállalat
EGÉSZSÉGÜGYI PORCELAn ARU BOLTJÁBAN 

Budapest VII., Garay u. 1. sz. a latt

NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK:

színes fürdőszoba-berendezések 
WC-csészék és mosdók

FALBURKOLÓ CSEMPÉK SZÍNES KIVITELBEN.

NYITVA:
8—16 h-ig

SZOMBATON
8—13 h-ig.

TELEFON: 225—904

hatásos szerekből perm etlé- 
keveréket használunk. Le
véltetű észlelése esetén nagy
üzemi gyümölcsösökben még 
zöldbimbós állapotban vé
dekezzünk Wofatox Spritz- 
pulver 30-cal, Parathion 20- 
al Phosdrinnal, vagy No- 
gossal. Házikerti és szór
vány gyümölcsösökben ká
liszappanos nyersnikotin ol
dattal vagy Wofatox Spp. 30- 
cal lehet a  fertőzést meg
szüntetni. Takácsatka ellen 
Tediont használjunk.

K ajszibarackfáinkat köz
vetlen szirom hullás után 
gombabetegségek ellen kell 
védeni. Orthocidot vagy Zi- 
nebet használjunk. Cseresz
nye- és meggyfák, valam int 
szilva- és ringló gyümölcsö
sök védelm ét rügypattanás 
után fehérbim bós állapot
ban réztartalm ú vagy réz
pótló szerek valam elyiké
vel megoldhatjuk. Az őszi- 
barackosok védelm ét szi
rom hullás után lisztharm at 
ellen kéntartalm ú szerekkel 
való permetezéssel lehet 
megoldani. Thiovit vagy 
Cosan felhasználása jó ered
m ényt nyújt. K éntartalm ú 
szerekhez, valam int nikoti- 
nos perm etléhez tapadást fo
kozó anyagot kell hasz
nálni. H ektoliterenként 1 
kg káliszappan vagy 20 dkg 
Nikepon P, vagy 20 dkg 
Sandovit szükséges. Cosan- 
hoz nem szükségesek e sze
rek. A növényvédőszerekből 
hektoliterenként a következő 
m ennyiséget használhatj u k : 
bordóilé 1 o/0-os
Orthocid 20—30 dkg
Delan 7,5 dkg
Vitigran 30 dkg
Cupravit 30 dkg
Coprantol 25 dkg
Cuprosan 50 dkg
Thiovit 75 dkg
Cosan 50 dkg
Dunakoll 75 dkg
Wofatox Spp. 30 10 dkg
Parathion 20 10 dkg
Phosdrin 10 dkg
Nogos 15—20 dkg
Nikotin 10 dkg

A permetezéseknél gon
dosan be kell tartan i az 
óvórendszabályokat és a  nö
vényvédőszerek csomagolá
sán feltün tete tt előírásokat. 
Virágzás körüli időben ne 
permetezzünk m éhekre ve
szélyes szerekkel! 12 C° hő
m érséklet a latt szerves fosz- 
forsavészterekkel — Wofo- 
toxszal — ne permetezzünk, 
m ert hatástalanok m arad
nak.

Kamenyiczkl Zoltán 
a  megyei növényvédő

állomás igazgatóis f
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