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A határon
az iskola

Budapest (mti) – A köz-
szférában a bérek januári,
20 százalékos emelését,
valamint a köznevelési és
a szakképzési törvény be-
vezetésének egy évvel va-
ló elhalasztását követelték
pedagógus-szakszerveze-
tek tegnap az Emberi Erô-
források Minisztériuma
elôtt tartott pedagógus-
napi demonstráción.

A tüntetôk a Jászai Mari tér-
rôl vonultak az oktatási állam-
titkárságnak helyet adó mi-
nisztérium Szalay utcai épü-
lete elé, tábláikon egyebek
között „kontár kormány,
mennyei erôforrás mystériu-
ma – alattvalóknak, iskola a
határon – ne már!” feliratok
voltak olvashatóak. Mendrey
László, a Pedagógusok De-
mokratikus Szakszervezeté-
nek elnöke úgy fogalmazott,
elfogyott a reményük, a hitük
és a pénzük. Az értelmiségi lét
helyett a megélhetésükért kell
demonstrálniuk. Az érdekvé-
dô kiemelte: a köznevelési és a
szakoktatási törvény beveze-
tése megalapozatlan, mert an-
nak nincsenek meg a jogi felté-
telei. Galló Istvánné, a Peda-
gógusok Szakszervezetének
elnöke azt hangsúlyozta, nem
hagyják tönkretenni a magyar
közoktatást. Mint mondta, „az
egyeztetés nélküli törvények
súlyosan pedagógus- és gyer-
mekellenesek lettek”. (Folyta-
tás a 2. oldalon, Húszszázalé-
kos... címmel.)

VADÁSZNAP A rendezvény segíti a civilekhez való közeledést

Elfoglalták a Thuri-várat
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A Vadászati Kulturális Egyesület a vadászati kultúra napját immár harmadik alkalommal hozta Várpalotára, a Thuri-vár környékére

Várpalota (tt) – Igen nagy
fegyvertényt könyvelhet-
nek el a vadászok, akik
fegyver és áldozat nélkül
is elfoglalták a Thuri-várat.

napja, valamint a Veszprém
megyei vadásznap résztvevôit.
Hozzátette, a nagy események
mindig egy vár elfoglalásával
kezdôdnek. Reményét fejezte
ki, hogy a rendezvény segíti a
civilek és a vadásztársadalom
közeledését. Megnyitóbeszé-
dében Katona Csaba, a házi-
gazda város alpolgármestere

ba, mely szerves része népünk-
nek és az egyetemes kultúrtör-
ténetnek is.

A Vadászati Kulturális
Egyesület a vadászati kultúra
napját immár harmadik alka-
lommal hozta Várpalotára, a
Thuri-vár környékére. (Foly-
tatás az 5. oldalon, Szeretik a
természetet címmel.)

Mindezt Pap Gyula, a
Veszprém Megyei Vadászka-
mara elnöke mondta, amikor
köszöntötte a vadászati kultúra

ugyancsak örömét fejezte ki,
hogy a nap során mindenki be-
tekintést nyerhetett a vadász-
kultúrába, a vadászok világá-

ÉLETMÓDI Egyre divato-
sabb manapság a szempilla-
hosszabbítás. 13. oldal

Jó reggelt,
Veszprém megye!

Í Ím itt e kô, de föntrôl
e kô se látható, nincs
mûszer, mellyel mind-
ez jól megmutatható –
írta Radnóti közel het-
ven éve. Azonban ô ak-
kor a repülôgépekbôl
való láthatóságot vette
alapul, és minden bi-
zonnyal eszébe sem ju-
tott, hogy lesz idô, ami-
kor azt a bizonyos kis
követ a járda peremé-
rôl sem érzékeljük. Ho-
gyan is vennénk észre,
amikor kezünkben mo-
biltelefont szoronga-
tunk. Séta közben. Min-
dig. Nézzük a kis kijel-
zôt, vagy fülünkhöz
szorítva társalgunk és
tekintetünk a semmibe
réved. Nem látunk sem-
mit, sem kavicsot, sem
napot, sem virágot, csak
a telefont. És még csak
fel sem szálltunk.

Szijártó János
szijarto.janos@naplo.plt.hu

Mégsem szavaznak ma?
Budapest (mti) – Varga Mi-
hály azt kéri Rogán Antal
Fidesz-frakcióvezetôtôl,
hogy a képviselôcsoport
fontolja meg a jegybank-
törvény hétfôi végszavazá-
sának elhalasztását.

szombaton a távirati irodának
azt mondta: az elmúlt napok
jegybanktörvényt érintô felve-
tései, valamint a IMF/EU-tár-
gyalások elôkészítése miatt
fordult a mai napon ezzel a ké-
réssel Rogán Antalhoz. A poli-
tikus – akit június 2-i hatállyal
neveztek ki tárca nélküli mi-
niszterré, és hétfôn teszi le mi-
niszteri esküjét a parlament-

ben – utalt arra, hogy a jegy-
banktörvényrôl szóló végsza-
vazásra június 4-én kerülne sor
az Országgyûlésben.

Támogatom a miniszter úr
kérését, és úgy gondolom,
hogy hétfôn ezt a Fidesz-frak-
ció is támogatni fogja – nyilat-
kozta Rogán Antal Fidesz-
frakcióvezetô a távirati iroda
megkeresésére tegnap.

Varga Mihály, az IMF/EU-
tárgyalásokat felügyelô kine-
vezett tárca nélküli miniszter

Bakonyi és balatoni
pásztorok találkozója
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A pásztorok mellett megjelentek a hagyományos magyar pász-
torkutyák, amelyeket értékeltek és rackákat is tereltettek velük

Salföld (vi) – Hetedszer
szervezték meg a termé-
szetvédelmi majorban a
bakony–balatoni pászto-
rok találkozóját, amelyre
fôként a Dunántúlról ér-
keztek állattartók.

szethez. Olyan ismeretek bir-
tokában vannak, amelyeket
meg kell ôriznünk az utó-
dainknak. Molnár Zsolt bota-
nikus, etnobiológus, a Magyar
Tudományos Akadémia Öko-
lógiai és Botanikai Kutatóinté-
zetének munkatársa is meg-
erôsítette a hagyományôrzôk
mondanivalóját. A pásztorok
természetismeretével kapcso-
latban olyan horderejû gyûj-
tést végeznek, mint hajdan
Bartók Béla a zenében. (Foly-
tatás a 5. oldalon, Pásztorok
különleges ismeretei címmel.)

A Hunyadi Hagyományôr-
zô Egyesület szervezi a kezde-
tektôl a programot, amelynek
vezetôjétôl, Márffy Bencétôl
megtudtuk, hogy az állattartók
egy kicsit másként látják kör-
nyezetüket, és a többiektôl el-
térôen viszonyulnak a termé-

Református jubileum

Tapolcafô (ni) – Idén négyszáz éves a pápai református egyházme-
gye. Az idôkapszulába helyezett üzenet szövegét Apostol Pál ta-
polcafôi református lelkész olvasta fel a közgyûlés résztvevôinek.
(Részletek az 5. oldalon, Négyszáz évesek lettek címmel. )

Munkavégzés
vasárnap is
Budapest (mti) – Egyér-
telmûvé teszi a vasárnapi
munkavégzés lehetôsé-
gét a kereskedelemben az
új munka törvényköny-
véhez benyújtott javaslat
az Országos Kereskedel-
mi Szövetség közlése
szerint. Az indítvány
alapján a kereskedelem-
ben vasárnap a kereske-
delmi törvény hatálya alá
tartozó, kereskedelmi te-
vékenységet folytató, a
kereskedelmet kiszolgá-
ló szolgáltató tevékeny-
séget folytató munkálta-
tónál foglalkoztatott
munkavállaló osztható
be rendes munkaidôben.

,

Jegyek kaphatók
Veszprém, Szabadság tér 15.

Akár 55%
elővásárlási kedvezmény.


