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— BESZÉLŐ HŰTŐ

SZEKRÉNYT hozott for
galomban az am erikai Ge
neral Motors. A hűtőszek
rény gombnyomásra ilyes
m it mond: „Vidd le a  sze
metesvödröt, m ert meg
te l t /’ „Edd meg a pudin

g o t, m ert m egrom lik”. A 
hűtőszekrény aljában egy 
inagnetoi'on és egy hang
szóró van.

— 1 TIG RISREZERVÁ
TUMOK. A  tigrisek vé
delmére négy azsiai or
s z á g  — India, Bhutan, Ne- 

• pál és Banglades — hozott 
összehangolt intézkedést. 
.1 még élő három-négy
e z e r  tigris számára tizen
három rezervátumban te 
remtenek helyet.

— AGYHÄRTYAÄTÜL- 
TETES.. Erlangen nyugat
ném et városban sikeres 
agyhártyaátttltetést h a j
tottak végre. Egy halva 
született gyermek agy- 
hártyá já t ültették át egy 
súlyos fogyatékosságban 
szenvedő újszülött szerve
zetébe. Az ú j szövetet h á 
rom hónap a la tt teljesen 
befogadta a gyermek szer
vezete.

— ISM ÉT EGY DAR A B 
BAN. Egy négyezeréves 
sumer szobornak a Louv
re őrizte a testét, a New  
York-i M etropolitan m ú 
zeum  pedig a /f jé t. A két 
múzeum megegyezett, s a 
jövőben a restaurált szob
rot három évig az egyik, 
három évig pedig a m ásik 
múzeumban állítják ki.

—  PÉNZHAMISÍTÁS 
A PIZSAMAGYÁRBAN, 
i iamis am erikai húszdol- 
laros bankjegyek nyomá
sára rendezkedett be két 
férfi egy melbourne-i 
pizsamagyárban. Mire a 
rendőrség felfedezte a 
dolgot, m ár 12 millió dol
lár névértékű bankjegy
halm azt sikerült lefoglal
niuk.

— ROBBANÁS. A leg
utóbbi jelentések szerint, 
két halo ttja és 27 sebe
sült áldozata van annak 
a bombamerényletnek, 
amelyet egy ism eretlen, 
harm inc év körüli sze
mély követett el á  párizsi 
la tin  negyedben lévő 
egyik elegáns drugstore 
— „mindenes üzlet” — el
len. A francia rendőrség 
közlése szerint több sérült 
állapota súlyos.

— H A LÁ L R A  ZÚ ZTA  
M AG ÁT a blackpooli cir
kusz jegén Peter Hilliard, 
.77 éves angol műkorcso
lyázó és légtornász akro
bata, am ikor szombaton  
m utatvány közben ném  
sikerült elkapnia a trapéz 
kötelét.

— FELROBBANTOTTA 
egy negyven év körüli 
férfi a saigoni légitársaság 
egyik Boeing 727-es utas- 
szállító repülőgépét ay 
Phan Rang-i repülőtér 
közelében. A gépet először 
eltérítette, m ajd landolás 
közben kézigránátot do
bott a fedélzetre. A rob
banás következtében a 
gép kigyulladt, a fedélze
ten tartózkodó 62 utas 
és 8 főnyi személyzet 
életét vesztette.

Nagy
szerencse

— Képzeld, Jim , teg
nap két gengszter tá 
m adt rám. E lvették a 
pénzem  és az aranyórám.

— De hiszen azt m ond
tad, hogy állandóan tö l
tö tt revolver van nálad!

— A zt szerencsére nem  
találták meg!

Tanévkezdés

Szombat délelőtt Székes- 
fehérváron, a  városi tanács 
székházának nagyterm ében 
tartották meg a Földmérési 
Főiskola ünnepélyes tanév
nyitóját, tegnap pedig meg
kezdődött az 1974/75-ös ok
tatási év a  felsőfokú tan in 
tézetben.

Ebben a tanévben össze
sen 399 diák hallgatja az 
előadásokat, közülük 162-en 
nappali, 142-en üzemmér
nöki, 95-en pedig levelező 
tagozaton. Az új tanévben 
hatvannégy elsős hallgató 
já r  a fehérvári főiskolára.

Békevonat

Tegnap hajnalban békevo
nat indult a  Szovjetunióba. 
A szeptemljer 23-ig tartó, 
nyolcnapos utazást a Coop- 
turist Utazási Iroda szer
vezte, s az ország minden 
részéből jelentkeztek rá szö
vetkezeti dolgozók. Fejér 
megyét hatvanketten képvi
selik. A nyolcnapos út prog
ram jában Kijev és Moszkva
nevezetességeinek megtekin
tése szerepel, s baráti ta lál
kozót is szerveznek a m a
gyar és a szovjet dolgozók 
között. A békevonat utasai 
23-án, az éjjeli órákban é r
keznek haza.

Tanfolyam
gombagyűjtőknek

A hétvégi utazök m ár 
nem  a> vízpartokat keresik 
fel, hanem kirándulásokat 
tesznek a  közeli erdőkbe, ré
tekre. Az erdő, a  rét ilyen
kor a legszínesebb, a  v i s 
szautazok kezében ta rk a  
csokrokat, vadvirágokat lá t
ni. Néhány kosárból gom
bák Is előtűnnek. A gombá
ról m indannyian tudjuk, 
hogy ízletes, tápláló étel ké
szíthető belőle, ám  a hozzá 
nem  értő  gyűjtők gyakran 
mérgezésnek, halálos ve
szélynek teszik ki magúikat. 
A szép színű, kellem es illatú  
gombák nem  mindegyike 
tartozik az ehetők közé.

A több száz fa jta  gomba

közötti eligazodást k ívánja 
segíteni Székesfehérváron az 
Öreghegyi Művelődési Ház, 
am ikor a  föidényben négy 
előadásból álló sorozatot in 
d ít „Amit a gombagyűjtésről 
tudni kell” címmel. Az elő
adásokat gazdag szemléltető 
anyag egészíti ki.

A tanfolyam  szeptem ber 
20-án kezdődik este ha t ó ra
kor az  Öreghegyi Művelődé
si Ház előadótermében. A 
második, harm adik, negye
dik előadást szeptem ber 27- 
én, október 4-én, illetve 11- 
én ta rtják  ugyancsak hat 
órai kezdettel.

U . E.

Konzultációs 
gép az 
autóiskolán

Nyolcszáznyolcvaninégyen 
vizsgáztak m ár idén a KPM) 
Székesfehérvári Autóközle
kedési Tanintézeténél. K ét év 
óta korszerű audió-vizuális 
eszközök segítik az autóve
zetést tanulókat. A dia-m ag- 
nóprogrsimok között á  
KRESz-íilmeken kívül ú jab 
ban m ár műszaki okta
tó filmek is vannak, a  tan 
intézet tervezi, hogy kon
zultációs berendezést vásá
rol. Ennek előnye, hogy 
„menet közben”, bárm ikor 
ellenőrizheti a  tanulócsoport 
felkészültségét az oktató.

Emlékest

A seregélyesi 319. számú 
dr. Münnich Ferenc Ipari 
Szakmunkásképző Intézet
ben tanuló  Bissau-Guinea-i 
diákok műsoros rendezvény
nyel emlékeztek m eg nem 
zeti hősükről, Am ilcar Cab- 
ralró l és hazájuk független
né válásáról. Az intézetben 
tanuló kilenc külföldi fiatal 
m űsorát magyar diáktársaik 
nagy érdeklődéssel hallgat
ták.

Dzsesszkiub
Az ötödik éve működő fe

hérvári dzsesszkiub új m ű
vészeti vezetője Kiss Imre, 
a  M agyar Rádió dzsessz
adásainak gazdája.

A dzsesszkiub vezetősége 
szeptember 11-én találkozott 
Kiss Imrével, aki elmondta:

— A fehérvári klub nem 
ism eretlen előttem, m ert 
Juhász Előd, aki négy évig 
vezette a  klubot, rendszere
sen tájékoztatott az it t  folyó 
munkáról. A k lub  program 
já t úgy terveztem, hogy 
olyan érdekes film e
ket nézhessenek meg, am i
lyen eddig még nem volt: 
Duke Ellington, Woody 
H erm ann és a  M odern Jazz 
Q uartett-ről szóló film ekre 
gondolok. Természetesen az

t

idén is lesznek 5,élő” kon
certek. Szabados György 
együttese, Pege Aladái-, Csík 
Gusztáv, Szákcsi Lakatos 
Béla lesz a  k lub  vendége. 
Örömmel hallottam , hogy a  
pinceklub ezentúl m inden 
csütörtökön a dzsesszesek 
rendelkezésére áll, ahol a  
klubtagok önálló m űsort is 
rendezhetnek. Nekik szeret
nék segíteni a  ritkábban  fel
lelhető lemezekkel, magnó
szalagokkal, például Miles 
Davis híres „Birth of the  
Cool” című felvételsoroza
tával.

A fehérvári klubban szep
tem ber 19-én rendezik az 
első estet, ekkor a  szegedi 
M olnár Dixieland lép fel.

(sárközi)

Az ú j tanév megkezdése óta kétszeres az iskolate.j és a cso
koládé ital fogyasztása. Naponta ötezer pohár tejel, s ha t
ezer csokoládé italt szállít Fehérvár és környékére a Fejér 
és Komárom megyei Tejipari Vállalat. A felvételin  Papp 
Anna tejipari szakmunkás, az autom ata gépsornál

(F o to : S isk a  M ária )

Balesetek
Vasárnap Bodajk belterü

letén, történt súlyos közle
kedési baleset. Palángi Fe
renc szápári lakos személy- 
kocsijával előzni kezdett 
égy m ásik gépkocsit, de ké
sőn vette észre a véle szem
be közlekedő személykocsit. 
A balesetet m ár nem tudta 
elkerülni, így a két személy
autó összeütközött. A Palán- 
gi kocsijában ülő kislány, 
valam int a másik autó veze
tője és felesége súlyos, nem 
életveszélyes sérülést szen

vedett. A keletkezett anyagi 
kár körülbelül 50 ezer fo
rint. Az éddigi vizsgálat so
rán  kiderült, hogy Palángi 
ittasan  vezette személyko
csiját.

A m ásik baleset a  Móri 
úton történt, szintén vasár
nap, Dr. Viráigh László sze
mélykocsijával előzött egy 
m ásik autót, közben letért 
az útpadkára, m ajd egy fá
nak  ütközött. A vezető csak, 
könnyű sérülést szenvedett'

Rossz emlékű 
virtuskodást

elevenített fel a  Győr közelében- lévő Koroncón 3 fiatalem 
ber: Makola László, Szofcólics Zoltán és Sopf Béla. A 19, 20 
és 21 éves fiatalem berek m inden ok nélkül belekötöttek a 
szomszédos Gyirmótról Koroncóra szórakozni átránduló 
négy fiatalem berbe. Kettőt közülüli plyan súlyosan bántal
maztak, hogy koponyaalapi törést, agyrázkódást, hallás ká
rosodást szenvedtek. A három garázda első fokon 7, 6, ille t
ve 3 hónapot kapott. A fellebbezés során azonban a  Győr 
megyei Bíróság m indhárm uk ítéletét súlyosbította. így M a
kola László büntetése egy 'év  és 2 hónap, a m ásik két vád-, 
lőtté pedig 1—1 év lett. M indhárom ítélet jogerős. A megyei 
bíróság a  vádlottakat rendkívül durva és gátlástalan m aga
tartása m iatt súlyosbította az ítéletet.

Nyugdíjas tsz-tagok 
köszöntése

Kedves ünnepség volt va
sárnap délután a  nagyvenjyi- 
m i általános iskolában. Mol
nár József, a  Petőfi Term e
lőszövetkezet elnöke üdvö
zölte a szövetkezet régi dol
gozóit. A vezetőség nevében 
megköszönte a T20 nyugdí
jas lelkes és fáradthatatlan  
m unkáját. Az elnök szólt a 
szövetkezet életéről, ism er
tette a jövő évi beruházások

programját, a holnapok ter
veit.

A résztvevők meghatódva 
hallgatták az elnök szavait, 
aki költői idézettel m ondta 
el azt, am it az idős em berek 
éreznek, illetvej am it vala
mennyien elm ondhatnának: 
„Ne várjatok többet tőlem, 
Az erőmből adtam  bőven, 
S  abban, am it adtam,
Egy parányi halhatatlan”!

□  VILÁGTAKARÉKOS
SÁGI NAP. Az OTP Fejér 
megyei Igazgatósága, a 
MÉSZÖV takarékszövet
kezeti főosztálya, vala
m int a Budapest Vidéki 
Postaigazgatóság közösen 
kidolgozták az ezévi tak a
rékossági világnap ren 
dezvénysorozatát. A te r
vek szerint ezen a. napon 
adják  m ajd á t,a  sárbogár
di OTP-fiókot, a baracs-' 
kai és a szabadegyházi ta 
karékszövetkezeti kiren
deltséget. (V. G.)

□  EGYRE TÖBB ALU
MÍNIUMBÓL készült 
biztosító szerkezetet al
kalm aznak a Fejér me
gyei Bauxitbányák üze
meiben. Jelenleg 1800 mé
ter alusüveg van beépít
ve a bányákba; a vállalat 
mélyművelési term elésnek 
közel 50 százaléka olyan 
fejtésekből kerül ki, ahol 
alusüvegeket alkalm aznak.

□  MESE MOZI. Óvodá
soknak rendeznek színes 
rajzfilm m űsort „mesemo
zi” címm el a fehérvári 
helyőrségi klubban. A z  
óvodások mozija.- délelőtt 
fé l tízkor kezdődik 20-án, 
pénteken, a klub színház- 
termében.

□  ŐSZI KIRÁNDULÁS. 
Tíz autóbusz indul október 
hatodikán Pécsre és H ar
kányban Székesfehérvár
ról. A Coopturist Fejér 
megyei irodájának utasai 
pécsi városnézésen vesz
nek részt, délután pedig 
fürdenek a harkányi 
gyógyfürdőben.

□  FELÚJÍTJÁK a 
pusztaszabolcsi vasútál
lomást. Ű j ajtókat, ablako
kat kap az épület, s ú jra  
vakolják kívülről. Az á l
lomás utca felőli részére 
modern térvilágító teste
ket szerelnek fel. A fővá
gányokon nagygépi sza
bályozási m unkák foly
nak, s ezzel erősítik a for
galombiztonságot. (M. A.)

□  TÚ RAÚ TVO N ALAK  
FÜZETE jelent meg a M e
gyei M űvelődési Központ 
klubtanácsának gondozá
sában. A  füzetben  a V ér
tes és a Velencei-hegység 
turistaútvonalai találha
tók, s tanácsok, hova, m i
lyen hosszú túrát érde
mes vezetni.

□  CSALÁDVÉDELMI 
FELELŐSÖK tanfolyam át 
rendezik meg Móron. A 
tanfolyam hallgatói a csa
ládvédelem és a népese
déspolitikai intézkedések
ről hallhatnak. A hallga
tók kétszer, ma és holnap 
este találkoznak.

□  LAK ÁSSZÖ VETK E
ZETI HÍRADÓ. A  székes
fehérvári Pintér Károly 
Lakásszövetkezet híradót 
adott ki. A  négyoldalas 
„kisújságban” néhány 
fontosabb kérdésről tá
jékozta tják a lakosokat.

□  VERADÓNAP. K i
tűnően sikerült a véradó- 
nap Csákbcrctjybcn, ír ja  
tudósítónk, Petró József- 
né. H ctvenhárm an össze
sen huszonnégy liter vért 
adtak.

O  BNV-LÄTOGATÄS. 
A Pénzintézetek Vörös 
Meteor term észetjáró 
szakosztályának tagjai 
szeptember 19-én kollek
tív  vásárlátogatáson vesz
nek részt. A tagok szinte 
m inden esztendőben
együtt látogatnak el a  
nemzetközi vásárra.

Az oldali összeállította? 
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