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Párttitkárok tanácskozása 
Egerben

Tegnap d '.-lő tt az egri I-es pártkörzet helyiségében 
gyűltek össze a város üzemeinek, termelőszövetkezeteinek, 
hivatalainak titkárai, hogy az időszerű kérdésekről tájé
koztatást kapjanak, tanácskozzanak. A titkári értekezleten 
részt vett és felszólalt Dorka József, a megyei pártbizottság 
osztályvezetője is. Kácsor Jánosné, az Egri Városi Pártbizott
ság első titkára gazdasági kérdésekről, a pártoktatás tapasz
talatairól és feladatairól, a pártcsoportok működéséről, a bü
rokrácia csökkentését elősegítő intézkedésekről és a kommu
nista erkölcs különböző problémáiról tartott tájékoztatót. Ez
után a párttitkárok különböző kérdéseire válaszolt Kácsor 
Jánosné.

Pontyot tenyésztenek a bodonyi tóban
Múlt évben kezdték meg a 

bodonyi „Mátragyöngye” Ter
melőszövetkezetben a víztáro
ló építését A község feletti 
völgyben mintegy 400 méter 
hosszú gátat építettek, amely- 
lyel a téli csapadékot felfog
ták. A víztároló elkészült és 
mintegy 8 hold területen mes
terséges tó keletkezett, így le
hetőség nyílt az öntözéses gaz
dálkodásra. Több mint 60 ezer 
köbméter vizet tárolnak, 
amelyből 80 hold lucernát, 40 
hold cukorrépát öntöznek 
majd ebben az évben. A mes
terséges tó vizét a völgyben

folyó patakból táplálják.
Az öntözés mellett haltenyész

tésre is felhasználják a tó vi
zét. Nemrégiben 7 mázsa 
pontyivadékot telepítettek. Ter
veik szerint, az ősszel mintegy 
40 mázsa halat adnak a ke
reskedelemnek. Az öntözéses 
területek termésnövekedése 
mellett, mintegy 80 ezer forint 
bevételt is ad a haltenyésztés 
a termelőszövetkezeti tagok
nak.

Sz.

ugyancsak ő nyitotta meg a ! 
tanácskozást. Részt vett a meg
beszélésen Székely Sándor, a 
KISZ központi Bizottsága is
kolájának igazgatója, valamint 
a KISZ KB agitációs és pro
paganda osztályának egyik 
munkatársa is.

A tapasztalatok kicserélése 
után, tegnap délután a venlé- 
gek iskolákat tekintettek meg, 
sportrendezvényen vettek részt 
és meglátogatták Felsőtár- 
kányban a vezetőképző tábort.

Szilikátipari
konferencia

A VIII. szilikátipari kon
ferencia szombaton befejezte 
négynapos tanácskozását. 
Ezen a fontos találkozón 300 
—300 hazai és külföldi szak
ember, összesen 24 ország 
szilikátipari tudományának 
képviselője vitatta meg a 
tégla-, a cserép-, a mész-, a 
cement-, az üveg- és a porce
lánipari tudomány időszerű 
kérdéseit. A konferencia rész
vevői elhatározták, hogy leg
közelebb 1967 őszén tartják 
meg, Budapesten a szilikát
ipari tudomány képviselői
nek nagy találkozóját. (MTI)

Új
bélyegsorozat

A posta június 15-én 9 ér 
fékből álló, feláras bélyegso- 
rozatot ad ki. A bélyegeken i 
„fehér sport” történetét is
mertetik, a XIII. századbeli 
labdajátéktól a tenisz mai for
májáig. A 30, a 40 és a 60 fil
léres bélyeget 10 fillér felár
ral, a 70 fillérest 30 fillér fel
árral, a 80 fillérest 40 fillér 
felárral, az 1,— az 1,50 és az 
1,70 forintos bélyeget 50 fillé
res felárral, a 2 forintost pe
dig 1 forintos felárral hozzák 
forgalomba.

Az új bélyegsorozat kibocsá
tása napján a Budapest 4. szá
mú postahivatal rajzos alkal
mi keletbélyegzőt használ.

Közlemény
A putnoki vonalon Csokva- 

omány és Királd között átszál
lással közlekedik a vonat, föld
omlás miatt. A pályarész 400— 
500 m hosszúságban járhatat
lan.

Nem volt ötös
A Sportfogadási- és Lottó 

Igazgatóság tájékoztatása alap
ján, a 24. játékhéten, nem vég
leges megállapítás szerint, öt- 
találatos lottószelvény nem ér
kezett. Négyes találatot öt
venegy fogadó ért el, nyere
ményük egyenként 86 749 fo
rint. Hármas találatot 4433 fo
gadó ért el* nyereményük 
egyenként 499 forint. Kettes 
találatot 120 457 fogadó ért el, 
nyereményük egyenkén 18,30 
forint. (MTI)

Rendelkezés a műszaki tanárképzésről
A M ű v e lő d é s ü g y i  M in is z té r iu m  t á jé k o z ta tó ja
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F elszab ad u lt a  215-ös út
Mint már beszámoltunk 

róla, a több napos, állandó
an zuhogó eső megyénkben 
is megduzzasztotta a patako
kat és a kisebb folyókat, 
amelyek több helyen kilép
tek medrükből, s vízzel 
árasztották el az útjukba ke
rülő településeket. Különö
sen péntek délelőtt vált a 
helyzet veszélyessé, amikor 
az Eger-patak és a Tárná lé
pett ki medréből és a víz 
több kilométer hosszúságban 
árasztotta el környékét Teg
napra a helyzet szerte a me
gyében javult, a legtöbb pa
tak visszavonult medrébe és 
a tetőző ár elhagyta Heves 
megyét. Ennek ellenére Ver- 
peléten több utcában még 
mindig víz áll, az úttestet 
pedig félméteres víz borítja, 
s jelentős területet foglal el 
a víz a termelőszövetkezetek 
földjeiből is. Legfrissebb ér
tesüléseink szerint a Tárná 
vízszintje Verpelétnél 12 
centiméterrel apadt, s a la
kosság a helybeli rendőrség
gel és a tűzoltósággal küzd a 
károk helyreállításán.

Bátorból érkezett jelentés 
szerint az utóbbi napok eső
zése kárt tett ebben a hegy
vidéki községben is. A Rá
kóczi út 1. szám alatt levő 
kétszobás ház — Török Miklós 
háza — összedőlt és súlyo
san megrongálódott Szecskó 
Miklós Kossuth út 2. szám 
alatti háza is. Emellett a 
hegyekből lezúduló víz több 
'melléképületet, ólakat sodort

el, rongált meg, és több ud
varból elvitte a hasábba vá
gott tüzelőt. A helybeli ter
melőszövetkezetben a víz a 
petrencébe és rendbe vágott 
lucernát dézsmálta meg, áz
tatta el, ugyanakkor még 
most is akadályozza a rétifű 
betakarítását

A pétervásári járásban 
egyébként az elhanyagolt gá
tak s a feltöltődött patak
medrek hat községben okoz
tak árvizet. Pétervásárán 
mintegy 130 hold rét és 40 
hold szántóterület került víz 
alá. Az előzetes becslés sze
rint az így keletkezett kár 
meghaladja a 100 ezer forin
to t A pétervásári gátszaka
dás nagy kárt okozott a ter- 
pesi Rákóczi Tsz tábláiban 
is. Mintegy 60 hold rét és 40 
hold szántó került víz alá. A 
szomszédban — Száj Ián — 
pedig 50 ezer forintra becsü
lik a helybeliek a víz okozta 
kárt. A siroki Váralja Ter
melőszövetkezet határában a 
víz 250 hold megművelt te
rületet sújtott, annak ellené
re* hogy a lakosság éjjel
nappal megfeszített munká
val dolgozott a gátak erősí
tésén. Az ipari munkások, 
az erdőgazdaság dolgozóival 
közösen siettek a szövetke
zetiek segítségére, és sikerült 
50 hold vetés elöntését meg
akadályozniuk. Bátor és 
Egerbocs között a kiöntött 
patak több mint 500 hold 
szántót és rétet árasztott el* 
s nagy részén 30—50 cm-e*

iszap rakódott le. A felméré
sek alapján egyébként ebbeú 
a járásban több mint ezer 
hold területet érintett a víz,

Javult a helyzet Ecséden, 
megyénk külszíni fejtésű bá
nyájában is a tegnapi na
pon. A délutáni műszak már 
mekezdhette a termelést, 
mert a délelőttiek kitisztítot
ták a bányát és a gépeket az 
iszaptól. A gátak mögött még 
mindig nagy a víz, ezt azon-, 
ban szivattyúval távolítjákf 
el, amely munka, ha néni 
jön több esőzés, több napot 
vesz majd igénybe. Itt kell 
megemlítenünk azt is, hogk 
az Eger-patak nagy részén 
visszatért medrébe, és csu
pán a mélyebben fekvő te
rületeken hagyott hátra ki- 
sebb-nagyobb vízterületeket.

A Közúti Igazgatóság jelen
tése szerint javult megyénk
ben a közlekedés helyzete is, 
bár még mindig vannak jár
hatatlan utak. A 215-ös köz
lekedési út felszabadult, si
került eltakarítani az útra 
omlott földet Szilvásvárad és 
Bélapátfalva között. Adács 
és Vámosgyörk között csupán 
5 tonnás járművek közleked
hetnek, mert az egyik híd
építésnél a víz elvitte a ven- 
déghidat, s az új híd jelenle
gi teherbírása 5 tonna. Selyp 
—Gyöngyöspata között az út 
továbbra is járhatatlan, mert 
ezen az úton a víz egy hidat 
elsodort. ;
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ti és levelező tagozaton nem in
dul képzési

A technikus tanári képesítést 
hároméves tanfolyamon, leve
lező tagozati tanulmányok út
ján a Budapesti Műszaki Egye
temen szerezhetik meg azok a 
tanárok, akik legalább két óv 
óta műszaki elméleti tantár
gyat oktatnak. Azokat veszik 
fel, akik — középfokú techniku
mi vagy szakközépiskolai ké
pesítő .oklevéllel, érettségivel és 

szakmunkás-bizonyítvánnyal, 
mesterlevéllel; ipari szakiskolai 
vagy felsőipari iskolai végbizo
nyítvánnyal; ipari jellegű kö
zépiskolában szerzett érettségi, 
vagy képesítő bizonyítvánnyal 
igazolt szakképesítés egyikévéi 
— rendelkeznek.

A felvételi kérelmeket az ér
dekeltek a munkahely szerint 
illetékes minisztérium, vagy or
szágos hatáskörű szerv oktatá
si osztályához juttassák el 1965. 
június 30-ig. A Budapesti Mű
szaki Egyetem az eddig beérke
zett jelentkezési lapokat — 
rangsorolás végett — a munka
hely szerint illetékes főhatósá
gok oktatási osztályaira külön 
kérés nélkül továbbítja. A je
lentkezők a felvételi bizottság 
döntéséről szeptember 5 és 10 
között írásbeli értesítést kap
nák.

Azokat a képesítés nélküli ta
nárokat, akik elméleti tantár
gyat oktatnak, de 1963. szep
tember 1. után léptek oktatói 
állományba, a technikus tanár
képző tanfolyamra — tekintet
tel annak átmeneti jellegére — 
a jövőben sem veszik fel. Az 
ilyenék a műszaki tanárképző 
szakon tanulhatnak tovább.

A Budapesti Műszaki Egye
temen 1962-ben indított techni
kus tanárképzésben részt vett 
volt hallgatók, akik az: egyetem
től a képzés befejezéséről iga
zolást kaptak, 1966. december 
31-ig a technikus tanárképző 
tanfolyamon tett sikeres záró
vizsgával technikus tanári ké
pesítést szerezhetnek.

1965. június 13., vasárnap 
ANTAL napja

A nap kel: 3.46 órakor, nyugszik: 19.42 órakor 
A hold kel: 19.23 órakor, nyugszik: 3.12 órakor 

1965. június 14., hétfő 
VAZUL napja

A nap kél: 3.46 órakor, nyugszik: 19.43 órakor 
A hold kel: 20.23 órakor, nyugszik: 3.47 órakor

100 éve, 1865. június 13-án született William Butler 
Yeats, Nobel-díjas ír—angol költő és drámaíró, a modern ír 
irodalmi irányzat vezéralakja. Dublini ügyvéd és portréfes
tő fia volt. Írói pályáján 1881-ben egy hazai útleírással in
dult, majd hazája irodalmát és népköltészetét tette hozzá
férhetővé angol nyelven a világnyilvánosság számára és 
megkísérelte az ír népköltészet megújítását. Megalapította 
az Ír Irodalmi Társaságot és élére állt az ír nemzeti szín
ház létrehozását szorgalmazó megmozdulásnak. Céljául, 
tűzte ki a kelta hagyományok ápolását, az ír nemzeti nyelv 
fejlesztését, a művészetek átitatását a hazai föld legendái
val, történeteivel, érzésvilágával. Saját _ műveiben: nagy
számú prózai és verses drámájában, költeményeiben, ifjú
korát leíró regényeiben, elbeszéléseiben, túláradó képzelet
tel, misztikus ábrázolással is eszményeit követte, s témáit 
előszeretettel merítette az ír nép mondaköréből, meséiből. 
Egy ideig részese volt az ír függetlenségi—forradalmi moz
galomnak. Születése centennáriumát a Béke-mlágtanáes ez 
évi kulturális emlékfordulói sorába iktatta.

i
V árható  idő já

rá s  v asárn a p  es
t i? : fe lhőátvonu
lások , legfeljebb 
k isebb  á tfu tó  eső
vel. Az élénk , he
ly en k én t erős 

északnyugati, 
északi szél m ér
sék lőd ik . A n a p 
pali fe lm elegedés 
k issé  fokozódik . 
V árható  legm aga
sabb n ap p a li hő 
m érsék le t, 18—23 
fo k  között. (MTI)
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— TÖBB MINT ÖTVEN
EZER általános és középisko
lai tanuló kapta meg a me
gyében tegnap délelőtt az év
záró ünnepségeken év végi 
bizonyítványát.

— CSÜTÖRTÖKI ÚTTÖ
RŐÉLET rovatunkban pályád 
zati felhívást közöltünk, 
amelyben arra kértük a paj
tásokat, hogy írják meg: mi 
tetszett nékik az idei útiörő- 
és kisdobos-avatáson. Közöl
jük, hogy a beküldési határ
idő 1965. június 23-ra módo
sult.
— 120 MÁZSA BAROMFI

átvételére kötött szerződést a 
füzesabonyi földművesszövet
kezet a háztáji gazdaságok
ban. így 15 mázsával sikerült 
túlteljesíteni 
tervüket.

^ m o z i k

EG RI VÖRÖS CSILLAG 
13-án: Egy k ru m p li, Jóét 

k ru m p li
M -én: A  szép A ntonio 

EGRI BRÖDY
13-án: S zen t P é te r  ese rn y ő je  

EG RI KERT
13—14-én: Egy o lasz V arsóban  

EGRI BBKE
13—14-én: A  vá<Hott 

HEVES
13- á n :  A  tá rg y a lá s
14- én : H ol a  tábo rnok?

p e t e r v á s Ar a
13-án : A  tizedes m eg a  több iek  

GYÖNGYÖSI PUSKIN
13—14-én: K i v o lt d r. Sorge? 

GYÖNGYÖSI KERT
13- án': A  szép A ntonio
14- én: A m erik a  egy  fra n c ia

szem ével
HATVANI VÖRÖS CSILLAG

13- á n : Jo g  és ököl
14- én : F éltékenység  

HATVANI KOSSUTH
13-án: E gy  f ia ta l tis®t n ap ló ja  

FÜZESABONY
13- án : M orál 1963.
14- én : A  m i v ilág u n k  vége

— KÖZSSGFEJLESZTÉSI 
ALAPBÓL parkosítják Makiá
ron ■ a Szabadság téren lévő 
emlékmű környékét Jelenleg 
a földmunkát végzik, de ha
marosan sor kerül a füvesí
tésre, és a virágok kiültetésé
re is. A pihenni vágyók részé
re padokat helyeznek el majd 
a parban.

— LESLIE CHARTERIS az 
„Angyal”-sorozat közismert 
angol születésű írója, floridiai 
otthonából Londonba látoga
tott, ahol a következő szomo
rú kijelentést tette: I l in é l  
öregebb az ember, annál ne
hezebb jó könyvet írni. Lassan 
rájövök, hogy minden ötlete
met már 15 évvel korábban 
megvalósítottam. Nem is igen 
merek a régi könyveimben 
tallózni, vagy éppen más szer
ző könyvéhez nyúlni?.

— DOMOSZLÖN az ipar* 
cikkbolt és az eszpresszó udva
rán 60 ezer forint költséggel 
raktárt építenek. A szövetkezet 
dolgozói mintegy 27 ezer forint 
értékű társadalmi munkával 
segítik az építkezést.

— MAJDNEM FELSZÁZ
ajándék várja már, hogy a 
VIT-re mehessen Heves me
gyéből. A megye üzemei, vál
lalatai, szövetkezetei szép 
ajándékkal fejezték ki érdek
lődésüket a Világifjúsági Ta
lálkozó iránt. Ezeket az aján
dékokat az öt Heves megyei 
VIT-küldött viszi Algériába.

. — ARATÁSRA KÉSZÜL a
szerződéskötési siroki Váralja Termelőszövet

kezet is. A szövetkezetiek két
____  cséplőcsapatot szerveztek, hogy

a levágott gabonát időben el 
tudják csépelni.

— A FÖLD LAKOSSÁGÁ
NAK száma gyarsabban nő, 
mint az újságok példányszáma. 
Ez derül ki a világsajtó fejlő
déséről nemrég készített sta
tisztikákból. A világon 8000 
napilap jelenik meg, kb. 300 
millió példányban, ami 
azt jelenti, hogy az utóbbi tíz 
évben a példányszám 20 szá
zalékkal, a világlakossága pe
dig 26 százalékkal gyarapodott:

9.35: Hétmérföldes kamera. 
Űttörőhíradó. 9.55: Siklósi vár
fesztivál. Helyszíni közvetítés. 
10.40: Üt az arénába. Magyarul 
beszélő szovjet ifjúsági film. 
15.50: Nyári mezőgazdasági 
szakfilmműsor. 1. A korszerű 
vetóburgonya-termesztés. 2. A 
kukorica kártevő állatai. 3. 
Mit kell tudni a jégkárról? — 
16.35: Bélyegsarok. 16.50:
Labdarúgó VB. Ausztria—Ma-

Közvetítés Bécsből. A szünet
ben: A Magyar Hirdető műso
ra. 18.50: Nagy felfedezések. A 
tollaskígyó. 19.20: Esti mese. 
19.30: Tv-híradó. 19.50: Tele
sport. 20.10: Századunk. Az el
ső vihar. 21.05: Magazin. A Tv- 
híradó melléklete. 21.25: Csak 
a tükör görbe? Bárány Tamás 
paródiasorozata. Az éter hul
lámain. 22J.5: Tv-híradó 2. ki-

gyarország ■eiqitRzómérkózfti» adás.

— ÜLÉST TARTOTT a 
MÉSZÖV keretén belül mű
ködő megyei szolgáltatási 
szakbizottság. Mhatározták; 
hogy ebben az évben tovább 
növelik Heves megyében a 
földművesszövetkezeti köl
csönzők választékát, hogy 
minden érdeklődd igényét 
ki tudják elégíteni,
— SZIVÁRVÁNYÖZÖN. A 

Dél-Alföldön szinte óránként 
változik az idő. A legtöbbször 
napsütés közben is zuhog az 
eső, s a földek felett egymás 
után jelennek meg a szivárvá
nyok. De mig más években 
örömet okoz a tarka égbolt; 
most nem kelt ilyen hatást, 
mert a szivárvány a szántóföl
deket borító belvizeken tükrö
ződik.

— MOST JELENT MEGf 
Makai György: Ki volt dft 
Sorge? — Makarenko: Neve
léselméleti művek I—II. — 
Csurka István: Moór és Padi.
— Jókai: Erdély aranykora.
— Urasima Doro: A szegény 
halász. — Károlyi Mihály: 
Egy egész világ ellen. — Dr. 
Farkas: Az ultrahang. — Féja 
Géza: Szabadcsapat. — Baráth 
Endre: Lidérc. — Balázs Béla: 
Lélektelen emberek. — Engels: 
A Szocializmus fejlődése. — 
Passuth* Esőisten siratjA 
Mexikót.

Tegnap négy megye — Bor
sod, Nógrád, Hajdú és Heves 
— KISZ-vezetői tapasztalatcse
rén vettek részt Egerben. A 
megyei KISZ-bizottság meghí
vására az előbb említett me
gyék KISZ-bizottságainak első 
titkárai és titkárai vettek részt 
és értékelték a KISZ vezető- 
képzés formáit és vitatták 
meg a káderképzés magasabb 
szintre való hozását.

A vendégeket Sebestyén Já
nos, a KISZ megyei bizottságá
nak első titkára fogadta*

nyes tanulmányi rend szerint — 
végzik tanulmányaikat. Tanul
mányaikat a hallgatók állam
vizsgával fejezik be és a mű
szaki tanári oklevéllel egyidő- 
ben elnyerik a szaktechnikusi 
képesítést is.

A műszaki tanárképző sza
kokra az 1965—66-os tanévre — 
mivel a továbbtanulásra jelent
kezés határideje már lejárt — 
kivételesen még kérhetik felvé
telüket azok, akik az ipari jel
legű felsőfokú technikumok 
nappali tagozatára jelentkeztek. 
A jelentkezők szándékukat fel
sőfokú technikumi felvételi 
vizsgájuk alkalmával közöljék 
a vizsgabizottság elnökével. A 
hallgatók azok közül vehetők 
fel, akik a műszaki tanári szak
ra jelentkeztek és akiket a fel
sőfokú technikum nappali ta
gozatára felvettek. A műszaki 
tanárképyző szakok első évfolya
mán az 1965—66-os tanévben es-

A művelődésügyi miniszter 
rendelete alapján a Budap»esti 
Műszaki Egyetem gépészmérnö
ki és villamosmérnöki karán ta
nárképző szak, valamint — át
meneti jelleggel — technikus 
tanárképző tanfolyam indul, 
ahol elsősorban középiskolák 
és szakmunkásképző intézetek 
részére képeznek tanárokat a 
műszaki tantárgyak oktatására, 
a gyakorlati oktatás irányításá
ra. A műszaki tanári oklevél 
egyetemi végzettséget, a techni
kus tanári képesítésről szóló bi
zonyítvány pedig főiskolai vég
zettséggel egyenértékű képesí
tést igazol.

A műszála tanárképző szakon 
a képzési idő öt év. A hallgatók 
az első három évben a képzés 
szakirányának megfelelő felső
fokú technikum nappali tagoza
tán, a további két évben pedig 
a Budapesti Műszaki Egyetem 
— levelező tagozatokra érvé-


