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Ú jd o n sá g  a  h é ja s  , 
a  g e s z te n y e  é s  a  m a n d u la
Bírság és leszámolás -  Csípős a torma 
Bővülő déligyümölcs-kínálat
Rendhagyó módon (és talán 
esettel) kezdem mai jelen
tésemet. Helyszín: Békásme
gyer, vásárcsarnok. Látha
tóan „bizonytalan” férfi a 
mérleg mögött. Két festő, 
mázoló meg előtte. Rekla
málnak: egy kilót fizettek, 
s 70 dekát kaptak. Harmad
szori kísérletre is csak 95 
dekára sikeredik a laska
gomba. Mindezt közlöm a 
piacfelügyelővel, aki szinte 
alig hallgat végig, máris me
gyünk a Zöldért bolt veze
tőjéhez. „A reszortosod öt 
perc múlva jelentkezik a 
200 forint rendbírsággal”. 
Ennyi. No, meg annyi, hogy 
most már nem vibráló nyel
vű mérlegen kimérték a niég 
hiányzó öt dekát. Az eladó 
pedig leszámolt. Ez igen.

Most pedig lássuk, milyen 
az áru- és árkínálat. Vál
tozatlanul gazdag az őszi, 
téli jellegű termékek skálá
ja. A burgonya kilója 4,40,
5, a vöröshagyma 7,80, 9,80, 
a vörös- és kelkáposzta 4 és
6. a karfiol 7, 11 forint. A 
tölteni való üvegházi pap
rika a Zöldért boltjaiban 
25 forint, de láttam 34 fo-

Piaei jelentés

rintért is őstermelőnél. A 
piros paradicsom-paprika 16 
és 24, a cseresznye-paprika 
18, az üvegházi paradicsom 
28, az uborka kilója pedig 
8 forintba kerül. A sárga
répa 7,50, a gyökér 12 és 
13,50, a karalábé 6, a 
zeller 13, a cékla, a fekete
retek és a főzőtök 5, a sütő
tök 4 forint kilónként.

A torma ára bizony csí
pős, 48 forint, a sóska, a 
paraj 16, a padlizsán 21, a 
patisszon 11, a zukkini ki
lója 8 forint. A leveles kara
lábé darabja 4, a fejes saláta 
5 és 7, a retek csomója 5, 
a petrezselyemzöld és a 
kapor csomója egyaránt 1,50 
forint. A főzésre előkészített 
áruk közül érdemes meg
említeni a tisztított burgo
nyát, amelynek kilója (öm

lesztve) 10,50, műanyagta- 
sakban pedig 11,30, a gya
lult főzőtök 12,60, illetve 
dobozban, kaporral együtt 
19,60 forint. Szeletelt fejes
káposzta is kapható, fél ki
lós csomagolásban, 5,40 fo
rintért. Tartja magas árát 
a sampinyon-gomba, 72 fo
rint kilója, a laska-gombáé 
pedig 56 és 66 forint. Meg
jelent a héjas dió, a gesz
tenye és a mandula is a bol
tokban és a piacokon.

Változatlanul az alma a 
listavezető a gyümölcsöknél, 
kilónként 3 és 5 forintos 
áron kapható. A birsalma 
12, a Bosh Kobak 8—11, de 
kapható még körte 5 és 8 
forintért is. Az import szőlő 
kilója 30, a csemegeszőlőé 
18—24, az étkezési bor
szőlőé 12 és 18 forint. Nas
polyából van bőven, kilója 
18 forint, a citrom méret
től függően 30, illetve 25 
forint, kubai narancs 19, 
és az ugyancsak kubai grape 
fruit 18. A dobozos iraki 
datolyából fél kiló 27,30, 
negyed kiló pedig 13,80 fo
rintba kerül.

M. Sz. I.

Szakácsrobotok japán konyhákban
A japán szakácsok, s — ki 
tudja — talán az ínyencek 
mélységes csalódására siker
rel mutatkoztak be a sza
kács-robotok a Szusi-üzletek 
konyháiban. A szusi nem 
más, mint nyers hallal „tűz
delt”, főtt, ecetes rizsgom
bóc, amely fenséges cseme
gének számít Japánban. El
készítése igazi művészet, 
egyáltalán nem mindegy

Órák a fűzőben
Két jugoszláv óracsempész 
fölött ítélkezett csütörtökön 
a Győri Megyei Bíróság. Jo- 
vanovic Svetlana és Ilia 
Zivanka jugoszláv állampol
gárok (salakovaci lakosok) 
az idei nyáron alaposan fel
pakoltak kvarcórából Bécs- 
ben.

A 30 éves Jovanovic Svet
lana több mint 700 darabot 
vásárolt kedvező áron. A 
gondot az okozta, hogyan 
tudja ezt a 700 órát Magyar- 
országon át Jugoszláviába 
csempészni. Az 59 éves Ilia 
Zivankával összebeszélve gu
mifűzőkben rejtették el az 
órákat és azokat testükre 
erősítve Hegyeshalomnál lép-

ugyanis, hogy a szusi hogy 
van összegyúrva, ahogy Ja
pánban mondják: a szaká
csok markában edződik a 
harapással járó megpróbál
tatásokra.

S most egyszeriben a sza
kácsok konkurrenciára lel
tek a robotokban. A Szu- 
zumo cég ugyanis több száz 
szusikészítő robottal árasz
totta el az üzleteket, ven-

tek Magyarország területére. 
Nem volt nehéz észrevenni, 
hogy a két utas nehezen mo
zog, le is lepleződtek pilla
natok alatt.

Az órákat —, melyek bel
földi értéke 423 ezer 900 fo
rint volt — a magyar ható
ságok elkobozták. Jovanovic 
Svetlanát 5 hónapi, börtön
ben letöltendő szabadság- 
vesztésre ítélte a bíróság, 
míg segítőjének, Ilia Zivan- 
kának hatezer forint pénz- 
büntetést kell fizetnie. 
Mindkét csempészt — az 
előbbit büntetésének letöl
tése után — kiutasították az 
országból. Az ítélet jogerős.

(MTI)

déglőket és szállodákat. S 
a robotok igencsak megáll
ják a helyüket, egy óra alatt 
1200 szusit gyártanak, azaz 
négyszer annyit, mint 
amennyire egy hivatásos 
szusikészítő képes. „Ujjai” 
segítségével megfelelő ke
ménységűre is gyúrja, s erre 
már a halszeletet ráillesz
teni igazán „robotjátéknak” 
tűnik.

Grönlandon korán 
véget ért a jégolvadás
Cudar tél jön ?
Valószínűleg cudar tél vár
ható — állítja Heinz Ka
minski professzor, a bochu- 
mi űrkutatási intézet igaz
gatója. — A Quick című 
nyugatnémet magazinnak 
adott nyilatkozatában Ka
minski azzal támasztja alá 
a véleményét, hogy az Észa
ki-sark felett rendszeresen 
átrepülő amerikai műholdak 
felvételei alapján megálla
pítható: a Baren ts-tenger
térségében és Grönland ke
leti és nyugati partjainál 
nagyon korán, már augusz
tusban véget ért az olvadás.

MAI PROGNÓZIS
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Budapest 14 6
Győr 12 6
Szombathely 11 5
Zalaegerszeg 11 7
Siófok 13 7
Pécs 15 7
Kecskemét 15 7
Miskolc 10 5
Debrecen 13 4
Szolnok 15 5
Szeged 16 5 -
Békéscsaba 16 5

Moszkva 8 4
Helsinki 7 2
Stockholm 10 4
Madrid 23 8
Athén 23 15
Kairó 29 18
Berlin 12 6
Varsó 13 3
Prága 14 4
Bécs 14 6
Belgrád 15 6
Bukarest 18 6

Szárazföldünk legnagyobb 
részének időjárását a le
szálló légmozgások hatá

rozzák meg. Így általában 
az ősznek megfelelően sok
felé párás az idő.

Hazánkban csütörtökön 
nyugaton tartós köd volt, 
10 fok körüli csúcshőmér
séklettel, másutt viszont a 
napsütés hatására 12—17 fok 
közé melegedett fel a le
vegő.

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS: 
sokfelé tartósan ködös ma
rad az idő, 10 fok körüli 
csúcshőmérséklettel. Ahol 
viszont megszűnik a köd, ott 
11—16 fokig melegszik fel 
a levegő.

AZ ORVOSMETEORO

LÓGUS SZERINT a hét vé
gén, a következő hét elején 
is gyenge légmozgású, párás, 
ködös időjárás várható. Las
san, fokozatosan hűvösebbre 
fordul időjárásunk, mégpe
dig időjárási front hatása 
nélkül. A borongós, párás, 
őszies idő sok emberben 

t nyomott, borongós hangula- 
' tot idéz elő. Ennél jelentő

sebb, veszélyesebb hatása is 
van ennek az időjárásnak. 
Aki nehezen viseli az ilyen 
időjárást, ha teheti, hétvé
gén menjen kirándulni ma- 
gasahb, 500—700 méter fö
lötti elterülő helyekre.

Térképünk az október 28-i, 13 órai időjárási helyzetet ábrázolja

Az utóbbi hónapokban a mű
velődési házak újszerű, ér
dekes hét végi programok 
szervezésével kísérleteznek. 
A legkülönbözőbb formájú 
elfoglaltságokkal kívánják 
megnyerni az érdeklődőket a 
szabad idő kulturált eltölté
séhez. Mindezt természetesen 
arra törekedve, hogy talál
kozzék a kínálat a kereslet
tel. A gyakorlat során kide
rült, hogy közkedveltek (és 
hasznosak!) az úgynevezett 
kézműves tevékenységek a 
kicsinyek, s a felnőttek szá
mára egyaránt. Igen örven
detes tény az is, hogy ilyen 
jellegű programokat — saját 
profiljuknak megfelelően — 
a múzeumok is szerveznek. 
Rendkívül népszerűek gye
rekkörökben a kreativitást 
fejlesztő foglalkozások, a né
pi játékok betanulása, a gyer
mektáncházak, a báb- és bo
hócelőadások, hogy csak né
hányat említsünk. A felnőt
tek pedig egyre több helyen 
találhatnak újabban hobbi-, 
s ínyencklubokat is. De tanyát 
ütöttek már a cb-rádiósok, s 
a különböző gyűjtőszenve
délynek hódolók is partne
rekre leltek.

léktemplomában, a fóti római 
katolikus templomban.

Ifjúsági amatőr zenekarok 
találkozója lesz Tatabányán, 
a 314-es Ipari Szakmunkás- 
képző Intézetben, szombaton 
délután (14) a Komárom me
gyei KISZ-bizottság rende
zésében.

Hét végi muzsika

című műsorának, az Óbudai 
Művelődési Házban. Az író 
műveiből Máray Enikő elő
adóművész olvas fel részle
teket, a program zenei beté
teit pedig Korondy György 
(ének), Prunyi Ilona (zongo
ra), valamint Horváth László 
(klarinét) adják elő.

Kellemes időtöltést ígér a 
jazz kedvelőinek a Derkovits 
Ifjúsági Klub, szombaton es
te (6). A Szaturnusz együttes 
műsorának házigazdája Ber
ki Tamás lesz.

Rendkívüli jazz presso- 
estet rendeznek vasárnap es
te (8) a Budapesti Művelődé
si Központban. Németh Já
nos szakszofonos és Horváth 
Kornél fuvolás vendégeiként 
külföldi művészek is fellép
nek. Lakatos Vilmos zongo
rista és James Martin dobos 
az USA-ból, a bőgőn játszó 
Mary Hehuhat pedig Hol
landiából érkezik a bemuta
tóra.

Szabálytalanok címmel ön
álló estet tart Abody Béla 
és Galsai Pongrác a Te meg 
én pódiumon a Pesti Vigadó 
kamaratermében, vasárnap 
este (8).

Reggel, délben, este

Közülük néhányat most mi 
is ismertetünk.

Rajnai László, Rajnai Éva 
és Nagy István bohócműso
rán szórakozhatnak a kicsi
nyek szombaton délelőtt 10 
órakor a Budai Művelődési 
Központban.

A vasárnapi múzeumi dél- 
előttök sorozatban a magyar 
koronázási jelvényekről tart 
előadást dr. H. Kolba Judit, a 
Nemzeti Múzeumban. Amíg 
a szülők a diavetítéses elő
adást hallgatják, a gyerekek
kel Késik Gabriella és Máté 
Edit foglalkozik, majd új is
meretekkel gazdagodva, 
együtt tekinthetik meg a ki
állítást.

A Műcsarnok Nikolas 
Schöffer szobrászművész ki
állításán közreműködik An
gelus Iván mozgáscsoportja, 
szombaton délelőtt 11 és 12 
órakor. Vasárnap pedig 
ugyanitt a Győri Balett tag
ja, Németh István lép fel 11, 
illetve 15 órakor.

Tízéves a Fóti Ifjú Zene
barátok Kamarakórusa. Az 
ünnepi alkalomból jubileu
mi hangversenyt rendeznek 
(szombaton este fél 8), az or
szág egyik legszebb müem-

Közismert operaslágerek 
csendülnek fel Győrött, a 
megyei művelődési központ 
színháztermében szombaton 
(19). Az asszony ingatag cí
mű zenés műsorban közre
működik Moldován Stefánia, 
Gregor József, Ötvös Csilla 
és Patricio Mendez énekmű
vész. Zongorán kísér Patkó 
József, a műsort László Zsu
zsa vezeti.

Budapesti és Pest megyei 
ifjúmunkás énekkarok mu
tatkoznál! be vasárnap dél
előtt (11) a Szakszerveze
tek Fővárosi Művelődési Há
zában. Műsorvezető Lukin 
László kárnagy. A hangver
senyt követően a SZOT és a 
Kóta közös pályázatára ala
kult kórusok szereplését 
szakmai és szákszervezeti 
zsűri bírálja el, s a sikeres
nek mutatkozó énekkarok to
vábbi fejlődését anyagi tá
mogatással is segítik.

Oratórium-estet tartanak 
Ócsán, a műemléktemplom
ban Henry Purcell műveiből, 
szombaton délután (fél 6). 
Közreműködik: Nyíri Dániel, 
Kunz László, Keresztessy Pé
ter, Vághelyi Gábor, a Tinó
di kamarazenekar, valamint 
a székesfehérvári Primavera 
énekkar. Vezényel Mossóczy 
Vilmos.

Ma este (7) Mándy Iván 
lesz a vendége Czigány 
György Egy kis házi muzsika

Tánc, tánc, lánc . . .

Pergő ritmusok, suhanó 
szoknyák, táncos lábak . . .  — 
szóval táncverseny, méghoz
zá több helyütt is. A szom
bathelyi művelődési házban 
a nemzetközi csapattáncver- 
senyt rendeznek vasárnap. 
Ahol a magyarok mellett 
Angliából, Ausztriából,
Csehszlovákiából, Jugoszlá
viából, az NSZK-ból és a 
Szovjetunióból érkező tánco
sok mérik össze tudásukat. 
A műsort neves művészek 
részvételével gálaest zárja.

Angol és bécsi keringő, 
tangó, rumba, quick-stepben 
vetekednek annak a verseny
nek a résztvevői, akiket va
sárnap délután (4) a Főváro
si Művelődési Házban látha
tunk. A vetélkedő a buda
pesti ifjúsági klubok tánco
sai között folyik majd, két 
kategóriában. A szünetben a 
„házigazda” táncklub gyer
mek- és ifjúsági csoportja 
szórakoztatja a nézőket, for- 
mációs táncok bemutatásá
val.

Összeállította: 
Madi Mária
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