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N A P I  K R Ó N I K A
— Vezérőrnaggyá nevezte

ki a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa Kéri György 
ezredest.

— A Munka Érdemrend
arany fokozata kitüntetést
adományozta a Népköztársa
ság Elnöki Tanácsa dr. Túr
osak János budapesti, XXI. 
kerületi ve?ető ügyésznek,
nyugállományba vonulása al
kalmából, több évtizedes, 
eredményes vezetői munkája 
elismeréseként. A  kitüntetést 
dr. Szíjártó Károly legfőbb 
ügyész szerdán adta át.

— Kuba hatvan múzeumát
1981- ben 4,8 millió látogató 
kereste fel. A forradalom előtt 
Csak hat múzeum létezett a 
szigetországban, ezeknek éven-, 
te ket-háromezer látogatója 
volt. Havannában ma húsz 
múzeum található. A leghí
resebb közülük Hemingway 
egykori villája és az a vil
lamúzeum, amelyet 1928-ban 
építtetett egy cukormilliomos, 
s amely a világ egyik leg
sokoldalúbb Napóleon-tárgyak 
gyűjteményének ad otthont. 
Kubában van forradalmi mú
zeum, a küzdő nép múzeu
ma és az írástudatlanság fel
számolásának is van múzeu
ma.

—> A Román Nemzeti Bank
közleménye szerint szerdától 
egy amerikai dollárért 12,50 
lejt adnak a korábbi 11 lej 
helyett, vagyis a román va
lutát 11,4 százalékkal leérté
keltek a dollárhoz képest. A 
leértékelést a hivatalos indok
lás szerint a turistaforgalom 
fellendítése érdekében hajtot
ták végre.

— Százhuszonkétmillió 
gyermek született a világon
1982- ben, ebből száznégymillió 
a fejlődő országokban az 
ENSZ jelentése szerint. Az 
összesítés szomorú statisztikát 
is közöl: az idén több mint 
tizenötmillió, négyévesnél fia
talabb gyerek halt meg. A
10,3 millió kicsinyből, aki 
nem érte meg egyéves élet
korát, tízmillió a fejlődő or
szágokban halt meg.

— A burgonyapelyhet ed
dig külföldről szereztük be, 
jó részt konvertibilis valu
táért. Az ormánsági Vajsz- 
lón most felépült az ország 
első burgonyafeldolgozó üze
me, amelyben évente kétezer 
tonna bugonyapelyhet állíta
nak elő, a többi között a ked
velt krumplis kenyér alap
anyagát.

— Huszonöt éve nem mér
tek olyan hideget Mexikóban, 
mint most: az USA felől ér
kező hideg légáramlat követ
keztében Mexikó északi ré
szén az éjszakai órákban mí
nusz 19 fok volt a hőmér
séklet. Óriási havazás is volt, 
a hóréteg vastagsága eléri a 
fél métert.

— Forgalmi rend szilveszterkor 
és újévkor: a Budapesti Rendör- 
fókapltánvság köziekudésrendésze- 
te és a Budapest Főváros Taná
csa V. B. közlekedési főigazgató
sága közli, hogy a főváros for
galmi rendjében szilveszterkor 
és újévkor ideiglenes módosítá
sokat vezetnek be. 1982. deeember 
3l-én. 16 órától 1983. január 1-én 
06 óráig az Üllői út és József kör
út. a Rákóczi út és Lenin kör
út. a Tanács körút és Kossuth 
Lajos utca kereszteződésében a 
gyalogosok az aluljárók igénybe
vétele nélkül Is közlekedhetnek. 
1982. december 31-én, 16 órától 1983. 
január 1-én, 08 óráig a főváros 
egész területén minden táblával 
jelzett várakozási tilalmat felol
danak. Kivétel a VII., Blaha Luj
za téri parkolók területe. A köz
lekedési hatóságok kérik a gya
logosokat. hogy az úttestre kellő 
körültekintés után lépjenek le. a 
gépjárművezetőket pedig arra, 
hogv az újévi ünnepek alatt fo
kozott óvatossággal közlekedje
nek.

— Kodály Zoltán munkás
ságáról szóló előadással és 
koncerttel emlékeztek meg 
december 23-án, a nagy ma
gyar zeneszerző és zenepeda
gógus születésének századik 
évfordulóján, az ankarai egye
temen. Több Kodály-mű sze
repelt az egyetemi konzerva
tórium diákjainak műsorán, 
többek között magyarul ad
ták elő a „1 2 1 . genfi zsol- 
tór"-t. A nagy sikerű kon
certet követően a török fő
város zenei életének és dip
lomáciai testületéinek képvi
selői és az ankarai egyetem 
vezetői megtekintették a Ko
dály Zoltán életét és műveit 
bemutató fotó-, kotta- és 
hanglemez-kiállítást.

A LÉLEK MÉLYSÉGEI

— U n o m  a fe le sé g e m e t, p ed ig  e ze r sze r  k ü lö n b , m in t  t e . . .
(Vasvári Anna rajza)

— A József Attila Színház
Jiri Menzel: De jó szeretni! 
című komédiájával vendég
szerepei január 2 -án, vasár
nap este. 7 órakor a Szak- 
szervezetek Fővárosi Művelő
dési Házában (Budapest XI., 
Fehérvári út 47.).

— A dzsessz kedvelőinek szerez 
örömet az Országos Filharmónia 
három hangversenyével a Zene
akadémián. Január 19-én, Gonda 
János (zongora), Ríchard Kruza 
(vibrálón), Szabados György 
(zongora). Vajda Sándor (bőgő) 
és Faragó Kázmér (dob) lép fel, 
január 25-én, Szakcsl Lakatos 
Béla es a Szabad Zenei Társulás 
játszik, február 10-én, pedig a 
Benkó Dixieland Bánd, Beamter 
Jenő (vibrafon). Kósa Zsuzsa 
(ének) és Berki Tamás (ének) 
közreműködésével.

— A Magyar Eszperantó 
Színház szilveszteri műsorát 
december 30-án, este hét óra
kor tartja a Láng Művelő
dési Központban, a hagyomá
nyos nemzetközi téli eszpe
rantótalálkozó keretében. Az 
előadás rendezője Szabó Kál
mán színművész," a főbb sze
repekben Pécsi Ildikót és Ke
res Emilt láthatja a közön
ség.

— Marilyn Monroe halálát
öngyilkosság vagy véletlen 
gyógyszertúladagolás okozta, 
erre a következtetésre jutott 
három és fél hónapos vizs
gálat után a Los Angeles-i 
ügyészi hivatal. Mint isme
retes, egyes feltételezések sze
rint az amerikai filmsztárt 
húsz évvel ezelőtt meggyilkol
ták. A mostani nyomozás 
azonban nem talált új, erre 
utaló bizonyítékokat.

A tetőt költözéskor, kará
csony előtt kifúrták. Az an
tenna felszerelésére viszont 
újévig nincs szerelő. Addig 
csak lyuk van a család feje 
fölött. Két ünnep között ha
sonló űr tátong egész Ma
gyarországon. Talán már 
honfoglaláskor is hiába ke
resték Töhötömöt ilyen idő 
tájt. Tartok attól, ez még 
hosszú ideig így lesz. Humo
risták generációi élnek majd 
ebből az ,.X. házon és ma
gán kívül van” című dolgo
zatokból.

Régóta sulykolja az élet, 
Magyarországon mégsem ve
szi senki sem tudomásul, 
hogy év végén egy hétre b e
zá r  az ország . Mondhatni: 
lém, mekkora az optimiz
mus, a bizalom, hogy a ke
resgélést minden esztendő
ben újra kezdiük. Am más 
ok is lehet. Egyebek között 
az. hogv eleinkhez képest na
gyon jól élünk: temérdek 
olvan tárgy vesz körül m!n- 
ket, ami elromolhat. A nap
tártól függetlenül. Meg az

tán hivataljaink is vannak, 
s hozzá beadványaink; kérel
meink, megrendeléseink. 
Ezeket éppen akkor szeret
nénk intézni, amikor annak 
eljött az ideje. Netán G e r
g e ly tő l függetlenül. Végül itt 
állunk egyszerre tárgya u- 
lajdonosai és szerelői, h /a- 
talnokok és ügyfelek, akik
nek egyazon emberi tulaj
donság végeredményeként
jólesik a fenyőfa és a Him
nusz közé a teljes pihenés 
hídját íveltetni. . .

Talán éppen ez a kettősség 
ugraszt minket. Egyrészt az, 
amely munkaváilalókként 
bennünk él, másrészt pedig 
a megrendelőé, az ügyfélé, 
aki ebben a minőségében el
fogadhatatlannak tartja: akit 
keresünk van. s még sincs.

Töprengésünknek vége. A 
„van—nincs” ügvben meg
bízható forrásokra hivatkoz
va közölhetiük: januártól
úira vagyunk. Legalábbis: 
jövő december végéig. . .

M. A. .

Numizmata lettem
Régóta közhírré kívánom 

tenni: numizmata lettem,
önvallomásomat azonban 
mind ez ideig magamba foj
tottam, mert úgy gondoltam, 
egyéni gondom-bajom keve
seket érdekel. A minap az
tán olyan megdöbbentő él
ményben volt részem, hogy 
végül is mindez kikívánko
zott.

Hozzátartozik a történet
hez, hogy minden valószínű
ség szerint nemcsak én va
gyok a pénzzel úgy, ha tíz
húsz fillér járna vissza va
lamely pénztárnál — ráadá
sul a kifizetendő összeg 
több száz forintos „nagyság
rendre” rúg —, tétován úgy 
teszek, mintha nem is érde
kelne a dolog. Ekkorka pénz- 
mennyiség visszakérését 
ugyanis nevetséges kicsinyes
ségnek, krajcárkodásnak is 
tarthatják — ám tíz-húsz fil
lér „borravalót” adni, az vi
szont egyenesen sértés!

De nem is ez a bökkenő, 
hanem a tört összegek. Pa
pírüzletben, dohányboltban, 
gyógyszertárban hihetetlenül 
kacifántos árkalkulációkkal 
találkozhatunk. No persze, 
ha az ember nagyobb tétel
ben vásárol, a sok egy, két, 
három, netán nyolc vagy ki
lenc fillérre végződő szám 
összegződik, s végül is nullá
ra végződő, tehát ténylegesen 
kifizethető árrá lesz. Csak
hogy nem mindenkinek van 
szüksége például tíz tubus 
gyógyszertári kézvédő krém
re egyszerre. Ha pedig csak 
egyre vált blokkot, akkor

négy forint nyolcvankét fil
lért kell fizetnie. A pénztár 
természetesen fölfelé kerekít, 
mindenkinél. És igaza van.

Csakhogy óhatatlanul föl
merül a kérdés (és nemcsak 
a patikák esetében, hanem 
például a hetvenöt filléres 
jegyes tej vásárlásakor is): 
m i lesz  a k a ssza  tö b b le tb e 
v é te lé v e l?  Hogyan számol
ják el? És egyáltalán: az ilyen 
töredékösszegek pénzügyi el
számolására mennyivel több 
iejőt, energiát, pénzt kell 
költeni, mint a kerek szá
mokéra? Nem volna egyszerű 
— mint ahogyan a két- és öt
filléres is régen kiment a di
vatból, meg a forgalomból 
—, hogy az ilyen vicces ára
kat is megszüntetnék? Min
den bizonnyal ki lehetne iga
zítani úgy is az árakat, hogy 
azok alkalmazkodjanak a 
forgalomban lévő pénzér
mekhez.

S még mindig nincs vége. 
Zsebemet ugyanis nemcsak 
ezek a fillérecskék húzzák, 
hanem az egy-, a két- és az 
ötforintosok is. Kettessel te
lefonálok, egyessel utazom a , 
metrón, egyessel és ötössel 
fizetek a parkolóóráknál. 
Vajon miért nem lehet vala
miféle olyan megoldást ta
lálni. amely ném tenné szük
ségessé majdnem minden 
ember számára a pénzérmék 
gyűjtését? Amelyek ugyanis 
ilyenformán egy időre ki vo
nódnak a forgalomból, vagyis 
csökken a forgási sebességük.

Gy. Z.

A TELEVÍZIÓ m ű s o r a
1. MŰSOR

8.58 M ű s o r ism e r te té s  
9.00 T é v é to rn a
9.05 S z ü n id e i m a tin é  

11.05 TTT a sz ta li te n is z  k u p a  
Döntő II.

12.20 K é p ú jsá g
14.20—15.20 I s k o la té v é
15.22 M ű s o r ism e r te té s
15.25 H íre k
15.30 G ó ly a v á r t e s té k
16.10 T é v é b ö rze
16.20 K é p ú jsá g
16.25 K é p e s  S p o r t K u p a  

te r e m la  b d a rú g ó -to rn a
18.10 A b la k

19.15 T é v é to rn a  
19.20 E sti m e se
19.30 T v -h ira d ó
20.00 A  csó k

Zenés játék két részben
21.30 P a n o rá m a
22.30 T v -h ír a d ó  3

2. MŰSOR
19.08 M ű so r ism e r te té s
19.10 A  m i k é p e r n y ő n k
19.30 T v -h íra d ó
20.00 A  sza m á rb ő r  

Francia film
Közben: 21.25 T v -h ir a d ó  2 
22.50 K é p ú jsá g

kos. Személy leírása.: 170 cm ma
gas, közepes testalkatú, közép- 
hosszú, oldalra fésült, barna ha
jú, barna szemű. Utolsó ismert 
ruházata: Szürke pantalló, szür
ke pulóver, ugyancsak szürke 
színű steppelt átmeneti kabát. 
UT 51—01 forgalmi rendszámú vi
lágosszínű. Trabant Limousin 
személygépkocsival rendelkezik. 
Személyi és gépkocsi okmányai 
nincsenek, valószínű, hogy hamis 
igazolványt, használ. Megielenhet 
szállodákban, illetve szórakozóhe
lyeken. A rendőrség kéri, aki a 
körözött férti tartózkodási helyét 
ismeri vagy vele kapcsolatban 
bármilyen felvilágosítást tud ad
ni,* értesítse a Pest megyei Rend
őr-főkapitányságot a 117-?72 te
lefonszámon, vagy bármelyik rend
őri szervet.

— INDONÉZIÁBAN eddig leg
alább 13 halálos áldozatot köve
telt az a földrengés, amely mni; 
vasárnap óta több hullámban 
rázta meg a 12 ezer lakosú Flores- 
szigetet. Több százra tehető a se
besültek száma, és közel kétezer 
épület romba dőlt.

— KIGYULLADT EGY HÍJT- 
, EMELETES TURISTASZÁLLÓ
szerdán reggel Dél-Koreában, a 
Szöultól 320 kilométerre, délkelet
re fekvő Tegu városában. A szál
lóban harmincötén tartózkodtak. 
A szállodát űznek tíz halálos és 
húsz sérült áldozata van. Egyelő
re nem tudják, mi okozta a tü
zet.

— FELROBBANT egy ü/.cm- 
anyasrszállító tartálykocsi — ed
dig ismeretlen okból — szerdán 
a Firenzét a Ligur-tengerrel ösz- 
szekötő autósztrádán. Az égő tar
tálykocsiba tíz személyautó ro
hant bele. .Az első jelentések 
több halottról és tucatnyi sérült
ről számolnak be.

— A CSENDES-ÓCEÁNBA ZU
HANT az amerikai légierő két 
F—15 típusú vadászgépe szerdán, 
Okinawa partjaitól tr»o kilométer
re. A gépek taktikai gyakorlatra 
szálltak fel a szigeten lévő Ka- 
dena légitámaszpontróL Az egyik 
gép pilótáját helikopterrel sértet
lenül kimentették a tengerből, a 
másifeat nem találták meg.

Az 1982. december 3 0 . ,  06 órára  
e lő r e  j e l z e t t  európai- idő j á r á s i  h e l y z e t

szárazabbak az eflőzőeknél, így 
kevesebb felhőre, s ezáltal több 
nansütésre számíthatunk.

Hazánkban szerdán országszerte 
szoles Idő volt. A Dunántúlon a 
legerősebb széllökések sebessége 
helyenként meghaladta az órán
kénti, 30 kilométert. Elszórtan fu
tó hózápor is előfordult. A hő
mérséklet csúcsértéke 2 és 6 fok 
között alakult.

A várható időjárás csütörtök 
estig:

Felhóátvonulásokból inkább csak 
keleten várható néhány helyen 
futó hózápor. Az északi, észak
keleti szél sokfelé erős. néhány 
helyen időnként viharos lesz. A 
várható legmagasabb nappali hő
mérséklet l és 4 fok között ala
kul.

A Duna vízállása Budapestnél, 
276 cm.

Európai időjárási körkép 
1982. december 30.

•MM. Melee fron t JT Ss8
jlá. Hideg- f ro n t  Havazás
JkSL Okkluziős trón t V  Zápor
— Az áram lás iránya* R  Z iv a ta r

s  Köd
X X z  alacsony nyomás középpontja 
H A magas nyomás középpontja

Budapest szeles 3
Ankara felhős 7
Athén zápor 11
Beleras i szeles 3
Berlin napos 4
Bee. szeles 3
Bukarest szeles 3
nelMOtu hózápor —1
K iír, hózápor ü
Koooeoháara borult 3
Leninét as hózápor —3
Lisvzaaeo napos 12
M o ssa  felhős 8
Maorid napos II
Milánó párás 6
Mipszk hózápor 0
Moirkva havazás —2
Müoebeo párás 3
Oile havazás u
Parim felhős t>
PtI tí hózápor 2
Róma felhős 10
StorkhsllB párás —1
Szórt* felhős 2
Varrt hózápor 8

— Életmentő Emlékérem*
mel tüntette ki a Miniszter- 
tanács Nacsa Imrét, a makói 
tanács sportfelügyelŐ6égének 
osztályvezetőjét, aki a nyáron 
az egyik bulgáriai üdülőhe
lyen két honfitársát mentet
te ki az erősen hullámzó ten
gerből. Nacsa Imre egy ma
gyar csoporttal a kranyevói 
strandon tartózkodott június 
30-án. A csoport két úszni 
alig tudó tagja fürdés köz
ben eltávolodott a parttól, s 
a hullámok egyre beljebb so
dorták őket. Az életveszély
be került turistákat Nacsa 
Imre élete kockáztatásával 
mentette partra.

i Van — nincs

— HALÁLOZÁS: Fájdalommal
tudatjuk, hogy Enslén J. Emil 
oki. gépészmérnök a Szabvány- 
ügyi Hivatal főmérnöke, 94. élet
évében hirtelen elhunyt. Hamvasz
tás utáni búcsúztatása 1983. jan. 
3-án, 11 órakor lesz a Farkasré
ti temetőben. A gyászoló csa
lád. X

— Fájdalommal tudatjuk, hogy
dr. Bojta Béláné Farkas Erzsébet 
dec.- 19-én elhunyt. Hamvasztás 
utárii búcsúztatása lanuár 12-én, 
ll.30-kor lesz a Rákoskeresztúri 
új köztemetőben. Minden külön 
értesítés helyett. X

— Fájdalommal tudatjuk, hogy
dr. Rátái László ny. XIII. kerüle
ti tisztiorvos, aranydiplomás or
vos 1981. október 16-án, hosszú 
szenvedés utón meghalt. Hamvait 
kívánsága szerint a legzártkörűbb 
formában szülei sírjába helyez
tük a Rákoskeresztúri új közte
metőben, 1981. év november 2-án. 
Jóságával, szeretetével mindenkin 
segített, akin csak tudott és Bu
dapest egészségügyéért nagyon so
kat fáradt és dolgozott. A gyá
szoló csalód. X

— A gyászoló család nevében
tudatom, hogy Hajdúné dr. Asz
talos Éva (Nagyenyed) december 
ll>én súlyos betegségben elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása 
január 4-én. l l  órakor lesz a Far
kasréti temető halottasházában. 
Testvére: dr. Kodolányi Gyulá-
né (866-869). X

— Köszönetnyilvánítás: Köszöne
tét mondunk mindazoknak, akik 
Vali József temetésén részt vet
tek, vagy együttérzésüket bármi
lyen módon kifejezték. A gyászo
ló család. X

— A nyeremény betétköny
vek 1982. IV. negyedévi sor
solását 1983. január 3-án, Bu
dapesten rendezi az Országos 
Takarékpénztár. A sorsoláson 
minden, 1982. december 29-ig 
váltott és a sorsolás napján 
még forgalomban levő nyere
ménybetétkönyv részt vesz. A 
nyereményösszeget a betét
könyvet kiállító OTP-tiók, 
postahivatal, vagy takarék- 
szövetkezet 1983. január 17-től 
fizeti ki.

— A RENDŐRSÉG FELHÍVÁSA: 
AFOR-kút sérelmére másfél mil
lió forint értékben elkövetett be
töréses lopás szökésben lévő tet
tesének elfogásához kéri a rend
őrség a lakosság segítségét. A 
bűncselekmény elkövetésével ala
posan gyanúsítható Szabó Péter 
András 31 éves. Budapest, XXI., 
kér., Mars u. 10. szám alatti la-

— A „Kozmosz 1427” jel
zésű mesterséges holdat szer- 1 
dán felbocsátották a Szovjet- : 
unióban. A szputnyik fedél- i 
zetén a kozmikus térség vizs- 1 
gálatára szolgáló berendezések : 
vannak.

— A Tévébörze ma délutáni 
adásában az AUItOTr-K Vállalat 
tevékenységét mutatják be és 
várják azoknak az üzemeknek 
vagy kisiparosoknak a jelentke
zését, akik a zavartalan alkat
részellátáshoz nyiíjtanak segítsé
get.

— Békés megye legidősebb 
asszonyát, Tímár Vincénét, 
szerdán köszöntötték százhar- 
madik születésnapja alkal
mából Hunyán. A település 
művelődési házában tartott 
ünnepségen az idős asszony 
öt gyermeke, tizenöt unoká
ja, huszonkilenc dédunokája 
és két ükunokája körében 
a községi tanács, a Hazafias 
Népfront, s a helyi termelő- 
szövetkezet vezetői köszöntöt
ték.

— LAVINA Z ÜDÜLT kedden 
egy öttagú NSZK-beli sizöcsoport- 
ra a nyugat-ausztriai Alpokban. 
Nágyen kiásták magukat a lió 
alól és sikerült eljutniok a közeli 
menedékházig, ötödik társuk ösz- 
szefagyott holttestét azonban csak 
szerdán találták meg a hegyi 
mentőosztagok. Két másik síző 
kedden nem tért vissza szállodájá
ba. Felkutatásuk folyik.

— Kél pumakölyköt hozott 
(világra a Veszprémi Állat
kert Lady névre hallgató pu
ma nősténye. Lady, aki ko
rábbi kölykeinek igen jó any
ja volt, ezúttal sorsukra hagy
ta újszülött kicsinyeit. A kis 
pumákat az állatkert kutya
dajkával neveli.

— HIRTELEN ' VÍZBETÖRÉS 
nyomán nyolc embert maga alá j 
temetett a leomló kőzet a szilé
ziai „Katowice’* nevű kőszén bá
nyában, 630 méter mélységben, 
jelentik Varsóból. A mentőoszta
goknak három bányászt sikerült 
kimenteni a törmelék alól, né
gyen azonban életüket vesztették. 
Egy lent rekedt bányász után még 
folyik a kutatás.

CSAK LASSAN MÉRSÉKLŐDIK A SZÉL
van, amellyel a továbbiakban is 
hideg léghullámok érkeznek a 
Kárpát-medence térsége fölé. Vál
tozás viszont az eddigiekhez ké
pest, hogy ezek a léghullámok

Az előrejelzési térképen jól lát
ható. hogy a kontinens nyugati 
felén egy észak—déli. tengelyű 
anticiklon található. Ennek keleti 
oldalán erőteljes északi áramlás


