
M a: 1984. m árcius 14.
Szerda.
A Nap kél 5 é ra  59 perckor, 
nyugszik 1} óra 49 perckor. 
A Hold kél I I  óra 43 perckor, 
nyugszik 4 ó ra  46 perckor. 
N évnap: Matild.

C s e n d e s  i d ő
Országszerte változóan fel' 

hős, csendes idő várható. 
Sem számottevő csapadék, 
sem jelentősebb szél nem 
lesz. A legm agasabb nappali 
hőm érséklet 8 és 11 tok közé 
emelkedik.

Tv-adás a Rába-vidéki
szlovén nemzetiségről

Március 16-án Ljubljaná
ban a Can kar otthonban 
néprajzi kiállítás nyílik a 
Rába-vidéki szlovének életé
ről — jelenti a Népújság, a 
szlovéniai magyarok hetilap
ja. Erről a  kiállításról fil
met készít a ljubljanai tele
vízió. Március 17-én, szom
baton este egy kultúrműsor 
készül a Rába-vidéki szlovén 
művelődési csoportok közre
működésével. Az esten be
mutatják a legjobb Rába-vi
déki énekkarokat, népi tánc
csoportokat és gyermektánc- 
csoportokat. A kultúrműsor

ban közreműködik a felső- 
szölnöki énekkar, a gyerme
kek népi tánccsoportja, a 
felnőttek népi tánccsoportja. 
Szakonyfaluból Krpic Laci 
népi zenekara, a  rábatótfa- 
lui női oktett, a szentgott
hárdi gyermekkórus. Ezen
kívül a szombathelyi tanár
képző főiskola szavalócso
portja és a szentgotthárdi 
gimnázium, valamint általá
nos iskolák' szavalócsoport
jai. Az egész estet betöltő 
kultúrműsort a ljubljanai 
televízió egyenes adásban 
közvetíti.

A MÁV szombathelyi Jár
műjavító Üzemében évente 
több száz vasúti kocsit, moz
donyt javítanak a  dolgozók. 
Egyes típusokhoz gyakran 
hiányoznak a szükséges al
katrészek: a  hiányt pótolják 
—■ s egyben importot is

megtakarítanak — az üzem 
újító kollektívái. A termelés 
folyamatossága érdekében, 
ha a  helyzet úgy kívánja, 
túlórában, esetleg hétvége
ken megjavítják az egyes 
célgépeket, termelő berende
zéseket. A zavartalan mun-

kát segítik a  KISZ-es fiata
lok, ifjúmunkások is: véd
nökséget vállaltak például a 
kocsi, illetve a dízelmozdony 
javítása felett, karbantartva 
a nagyértékű gépeket.

Fotó: B e n k ő  S á n d o r

Répcelaki fázzál „bányászlak” osztrák ilajat
Pezsgőbbé vált az élet a 

napokban a Magyar Film
gyártó Vállalat stúdióiban. A 
műtermekben több külföldi 
filmgyártó cég dolgozik, kö
zöttük a világ egyik legna
gyobb stúdiója, a holly
woodi 20th Century Fox, 
amely Magyarországon ké
szíti Az ellenségem című tu
dományos-fantasztikus film 
felvételeinek egy részét. A 
nagyszabású produkcióhoz a 
MAFILM összes műtermét 
beépítik.

Foton a Máriássy-műte- 
remben készül a „csillagbá-

Rendőrségi
felhívás
A zalaegerszegi rendőr

kapitányság eljárást indított 
iparengedély nélküli kárpi
tos tevékenységet folytató 
személyek ellen, akik 1983. 
évben házalással rekamié- 
kat árultak és értékesítettek 
több megye területén.

A rendőrség kéri azokat, 
akik a fenti módon vásá
roltak kárpitos termékeket, 
melyekről számlát, minősé
gi bizonyítványt nem kap
tak az eladótól — írásban, 
vagy személyesen tegyenek 
bejelentést a zalaegerszegi 
rendőrkapitányságon (levél
cím: 8901 Zalaegerszeg, Jó
kai u. 2. szám, telefonszám:
11-510), vagy a legközelebbi 
rendőri szervnél.

zis” nevű díszlet, amely egy 
XXI. századi bolygóközi űr
állomás »belső terét ábrázol
ja. A Huszárik-műteremben 
ugyanennek az űrállomásnak 
az ebédlőjét építik a  díszle- 
tesek, s a XXI. század egyik 
„Robinsonjának” barlangja a 
MAFILM központi műter
meinek egy részét foglalja 
el. Ugyanitt felépül az űrha
jók kilövőállomásának egy 
részlete, ahonnan a forgató- 
könyv szerint csataűrhajók 
indulnak csillagközi útjukra, 
s természetesen elkészítik itt 
az űrbázist is.

L o v a s k o c s i b a
hajtott

Hétfőn este Oszkó és 
Olaszfa között történt közle
kedési baleset. Kivilágítat- 
lan lovaskocsijával haladt az 
úton Papp Lajos Oszkó, Rá
kóczi utca 72. szám alatti 
lakos. A kocsit későn vette 
észre Czöndör Ferenc Pá- 
csony, Kossuth út 70. szám 
alatti lakos, s személyautó
jával belehajtott. A lovasko
csi az ütközéstől az árokba 
borult. A bakon ülő utas, 
Molnár Károly oszkói lakos, 
nyolc napon túl gyógyuló 
súlyos, a fogat hajtója köny- 
nyű sérülést szenvedett. Az 
ügyben a vizsgálat még tart.

Gépkocsiátvételi sorszámok
T rabant Hycomat Lim.

(Budapest) 355
T rabant Hycom at Combi

(Budapest) 23
T rabant Lim. (Budapest) 20 817
T rabant Lim. (Győr) 19 113
T rabant Combi Special 

(Budapest) 7 784
T raban t Combi Special

(Győr) 3 612
W artburg Lim.

(Budapest) 10 223
W artburg Lim. (Győr) 6 360
W artburg de Luxe 

(Budapest) 15 510
W artburg de Luxe

(Győr) 8 696
W artburg de Luxe tolótetős 

(Budapest) 3162
W artburg tourist

(Budapest) 6 326
W artburg Tourist (Győr) 2 515

Skoda 105 (Budapest) 8 337
Skoda 105 (Győr) 6 522
Skoda 120 (Budapest) 15 463
Skoda 120 (Győr) 11214
Skoda 120 GLS (Budapest) 662 
Lada 1200 (Budapest) 28 703
Lada 1200 (Győr) 9 204
Lada 1300 (Budapest) 10 841
Lada 1300 (Győr) 3 335
Lada 1500 (Budapest) 10 759
Lada 1500 (Győr) 3 062
Lada 1500 (Győr) 3 062
Lada Combi (Budapest) 5 72S
Moszkvics (Budapest) 13 439
Polski F iat 126

(Budapest) 17 306
Polski F ia t 126 (Győr) 5 706
Polski F iat 1500

(Budapest) 4 526
Dácia (Budapest) 18 934
Zastava 1100 GTL

(Budapest) 4 647

Tízezer tonna cseppfolyós 
széndioxid szállítására kötött 
szerződést a Répcelaki Szén
savtermelő Vállalat az auszt
riai (Reed) Mobil Rag cég
gel. Ügynevezett harmadla- 
gos olajtermeléshez szállít
ják április másodikától saját 
tartályautóikkal a gázt. Ezt 
odakint a mélybe préselik 
abból a célból, hogy a más
ként már ki nem nyerhető 
drága olajat a felszínre hoz
hassák. A próbaszállításon 
túl vannak a répcelakiak s 
a tapasztalatokat is össze
gezték új partnerükkel. En
nek nyomán állapodtak meg 
a rendszeres szállításokban. 
Abban egyeztek ki, hogy az

idén — kétszer három-há
rom hónapos turnusokban 
— összesen hatezer tonna 
répcelaki gázt visznek a  
szomszédos országba, a fenn
maradt mennyiséget a  jövő 
év első negyedében.

Naponta két tartályautó.in- 
dul tehát a Vas megyei 
nagyközségből Ausztriába és 
a folyamatosság fenntartása 
precíz munkát kíván töltők
től, gépkocsivezetőktől egya
ránt. Ezt alaposan megtár
gyalták maguk között a gyá
riak. Nagyon fegyelmezett 
munkára lesz tehát szükség, 
a szénsavtermelőknek az 
ilyenben már van némi ta
pasztalatuk. Tavaly például

D z s e s s z ,  r o c k  ( N a m y s l o w s k i ,
Chuck B erry)

Szombathelyen é s  Budapesten
K ibővíte tt dzsesszprogram m al próbálkozik a M e

gyei M űvelődési és Ifjúsági Központ. Ennek kereté
ben az érdeklődök átfogó ism ereteket szerezhetnek a 
műfajról, és term észetesen sok-sok zenét is hallhat
nak a klubszerű rendezvényeken. M egism erhetik a 
dzsessz vázlatos történetét, kiem elkedő egyéniségeit. 
Alkalm anként beszélgethetnek a m űfaj hazai k épvi
selőivel, például csütörtökön este hat órakor Szabados 
Györggyel, akinek m ár több lem eze jelen t meg, a m a
gyar free-dzsessz legism ertebb alakja.

Másnap, pénteken este hét órától pedig K özép- 
Európa egyik legism ertebb dzsessz-fúvósa, Zbigniew  
N am yslowski lép fel az M M IK-ban A ir Condition  
együttese kíséretében. Ügy tartják, kontinensünknek 
ebben a részében Lengyelországban fe jlődött ki leg
inkább a dzsessz-m uzsika. N am yslowski szaxofonjá
tékát „lenyűgöző, szuggesztív, egyéni” jelzőkkel ille ti 
a szakma.

N am yslowskival szinte egyidőben, pén tek  este 
nyolc órától lép fel a Budapest Sportcsarnokban  
Chuck Berry, akiről — rock and roll játékáról — ma 
is felsőfokban beszélnek, ugyanúgy, m int húsz évvel 
ezelőtt. A z 52 éves zenész ma is rockbálvány, a nagy 
fesztiválokon ö a nagy „ász”, az utolsó fellépő. Á llí
tólag Berry után m ár nem lehet színpadra á lln i. . .  A  
mai 15—20 évesek kevéssé ism erik dalait, pontosab
ban talán nem is tudják, hogy ö írta és adta elő elő
ször a világhírű Johnny B. Good-ot, vagy a Sw eet 
L ittle S ixteen-t, (A z édes kis tizenhat évest.) Chuck 
Berryt szombaton este is láthatják, akik az Expressz 
utazási iroda jóvoltából eljutnak a Sportcsarnokba — 
a m egyéből, Szom bathelyről i s . . .

egy amerikai üzletfél rend
kívüli kívánalmainak tettek 
eleget, mint megírtuk, pél
dás összefogással. Most is 
hasonló kívántatik. Tekin
tettel arra, hogy szombat 
déltől vasárnap éjfélig a 
szomszédos országban ka
mionok közlekedését nem 
engedik, e szabad napokon, 
hétvégeken itthon fuvaroznak 
a gyár tartálykocsii. Megálla
podtak némelyik nagy hazai 
fogyasztójukkal (borgazda
ságok, sörgyárak, baromfi- 
feldolgozók), hogy szombaton 
és vasárnap is fogadják a 
répcelaki tartályautókat. Di
cséretes szervező munka hú
zódik a tény mögött, mint 
ahogy az is elismerésre mél
tó, ahogy a Szénsavtermelő 
Vállalat évről évre újabb és 
újabb piacokat kutat fel. 
Nem kevés akadály elhárí
tása árán ugyan, de rendre 
növeli exportját.

I s k o l á b a n . . .

€ ■  * | * , s s f n ö t

Dunaharaszti külterületén, 
a Kálvária dombon vasár
nap Orbán Attila 14 éves 
tanuló, helyi lakos játék 
közben egy második világ
háborúból visszamaradt grá
nátot talált, amelyet más
nap délelőtt bevitt az isko
lába. Az udvaron a körző
jével belenyúlt a  gránátba, 
s az ennek következtében a 
kezében felrobbant. A kis
fiú a kórházba szállítás köz
ben belehalt sérüléseibe, a 
közelben tartózkodó tanulók 
közül egy gyermek életve
szélyes, egy súlyos, 6 pedig 
könnyű sérülést szenvedett. 
A rendőrség folytatja a 
baleset vizsgálatát. * 3

„EDASZ V. Szhelyi Üzemig. 
Szerelési osztálya felhívja a köz
m űépítő V. és a lakosság fi
gyelm ét, hogy l. Szombathelyen 
a Kond vezér u. Bogát Sir- 
kőüzem  és a Bogát! úti tr . ál
lom ásokat, 2. A lsóújlak II. Tr. 
állom ását és a 0,4 kV-os kábelt,
3. Zsennye kf. hálózatát és a 0,4 
k v -o s kábelt feszültség alá he
lyezte. A vezetékek és kábelok 
érintése életveszélyes és tilos.” 

(4110)

— Tüzek a megyében. Az
elmúlt hét végén tíz helyre 
riasztották a szombathelyi 
és a körmendi állami tűz
oltóságot. A pácsonyi vasút
állomásnál a száraz fű égett, 
kisebb tüzet kellett eloltani 
Nádasdon, Kőszegen, a Park 
szállónál, valamint Szom
bathelyen a Rohonci úton és 
az öntő utcában. A kisebb 
tüzeket felelőtlenül eldo
bott cigarettavégek illetve 
a szabadban szabálytalanul 
történő tüzelések okozták.

— A töltő- és mosógépsor 
felszerelését megkezdték az 
új büki Palackozóüzemben. 
Ezzel egyidőben "kiépítik a 
világítást és burkolják a he
lyiségeket. A technológiai 
szerelések végén, idén má
jusban, megindulhat a ter
melés.

— Politikai klub. Március
15-én, este hatkor a szov
jet—amerikai viszonyról
hallhatnak előadást a Me
gyei Művelődési és Ifjúsági 
Központban, a Politikai klub 
kéretében. A meghívott elő
adó és vitavezető Szalay 
Zsolt, a Magyar Rádió po
litikai adásainak főszerkesz
tője.

— A napokban útnak in
dították az utolsó ródliszál- 
lítmányt az NSZK-ba Já- 
nosházáról, az Iskolabútor 
és Sportszergyár helyi üze
méből. A nyugati partner 11 
ezer szánkót rendelt, a bel
földi piacra 40 ezer ródli 
jutott a szezonban.

— Autóparkolót építenek 
a körmendi Thököly utca 
egyik foghíjas telekén a 
helyi Költségvetési Üzem 
dolgozói. Az új parkolót áp
rilisban vehetik birtokuk
ba az autósok.

— A Forradalmi Ifjúsági 
Napok eseménysorozata ré
szeként most szerdán FIN- 
partyra várják a fiatalokat 
a szombathelyi KISZ szék
házba. Három középiskola 
amatőr színjátszói mutat
koznak be délután öt órá
tól, s levetítik a nagy sikerű 
Koncert című filmet is. Az 
estet diszkóval zárják.

— Százéves a dobostorta. 
Száz évvel ezelőtt készítette 
el először a róla elnevezett, 
kemény cukormáz bevonatú 
tortát Dobos C. József, bu
dapesti szakács és csemege
kereskedő. A dobostortát 
megjelenése után sokan 
próbálták utánozni, jó ide
ig azonban sikertelenül. 
Dobos C. József 1906-ban az 
ipartestületnek adta át re
ceptjét, s azóta is eszerint 
készül az eredeti dobostor
ta.

— Kossuth Lajos-emlék- 
kiállítás Vácott. Kossuth La
jos halálának 90. évforduló
ja alkalmából március 20-án 
emlékkiállítást nyitnak meg 
Vácott, a helyi művelődési 
házban. A tárlaton eredeti 
Kossuth emlékeket láthat
nak az érdeklődők, s öt na
pon át alkalmi postahivatal 
működik majd a kiállítás 
helyszínén.

— Űtlezárás. Félpályán 
lezárják az utat március 
15-én Szombathelyen, reg
gel 7-től délután 4-ig a Hu
nyadi út—Tolbuhin utat 
összekötő terelőúton, a piac 
és a tízemeletes épületek 
között. A forgalmat jelző
őrök biztosítják. A lezárás
ra közvilágítási munkák mi
att kerül sor.

— A Lengyelországba utazó 
magyar autós turisták ápri
lis 1-től kezdve nem vásá
rolhatnak zlotyért benzint a 
lengyel kutaknál, és csak 
úgy juthatnak az országban 
benzinhez, ha az Orbis len
gyel utazási irodánál ben
zinutalványt váltanak. Az 
IBUSZ a magyar turisták 
dolgának megkönnyítése ér
dekében közbenjárt a len
gyel hatóságoknál, és en
nek eredményeként, a ma
gyar autósok bármely len
gyelországi Orbis-irodában 
Magyarországon forintért 
váltott OTP-utazási csekkel 
is vásárolhatnak benzinutal
ványt.
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