
JVagyabb felhozatal
— csökkenő árak
*
Újdonság a nyári retek -  Olcsóbb lett u karfiol

Ha lassan is, de azért mégis
csak csökkennek a primőr
árak, bár az is igaz, hogy 
más években ilyenkor már 
jelentősebb az olcsóbbodás. 
Most az időjárás okozta ké
sést alaposan megérezzük a 
pén ztárcánkon.

A karfiolt kedden még 50 
forintért mérték a Zöldért- 
boltokban is, csütörtökön 
reggél azonban már 28 fo
rint völt az ára, s jó dolog, 
hogy van belőle bőven min
den nagyobb szaküzletben. A 
paradicsom kilója két héttel 
ezelőtt még 2 00  forint felett 
volt. a 19. héten viszont már 
60—80 forintért árusították. 
Persze ebből a két példáiból 
is látni, hogy Olcsóságról szó 
sincs, de azért biztatóak az 
ármozgások. Hat forinttal 
ment lej jebb egy hét alatt a 
kínai kel, most 12 forintba 
kerül, a kelkáposzta pedig 
23 forint helyett 19,60-ba. A 
fejes káposzta 35 forint a 
szövetkezeti kereskedelem
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boltjaiban. A magánkereske
dőknél, az őstermelőknél is 
30—40 forint közötti áron 
kapható. Egyre több az ubor
ka, most 28 forint az ára. 
Akik kedvelik, tavaszi spár
gából is válogathatnak, 64— 
50 forint egy kiló. Nagy a ke
letjük ilyenkor a tavaszi 
zöldfőzelékeknek. A spenót 
16 forint, a sóska 17 a Zöl
dértnél1, a szabadpiacon 20  
forint körüli árakat látni. 
Megjelent a fehér karalábé. 
Ez is olcsóbb lett az elmúlt 
napokban néhány forinttal, 
a kisebbek ára 2,50, a na
gyobbak 5 forintba kerül
nek.

Mo6t  már bőséges a saláta- 
felhozatal, a Zöldértnél 2,80, 
1,80 az ára, de a kisebb fe
jeket már 1 forintért kínál
ják. Újdonság a nyári retek, 
6 forint csomója, a hónapos 
retek 2,50—5 forint.

Évekkel ezelőtt volt olyan 
rossz a tavaszi leveszöldség
ellátás, mint az idén. Régi 
zöldséget már nemigen ta 
lálni, ha van, 50—60 forint 
kilója! Az új sárgarépa cso
mója 14 forint. Burgonya és 
vöröshagyma a raktárakból 
még igény szerint érkezik. 
Drágább lett az alma, most 
már a Zöldértnél is 20 forint 
egy kiló, de hát az évszakhoz 
képest nemcsak meglepően 
nagy a kínálat belőle, hanem 
a minősége is elfogadható. A 
szövetkezeti kereskedelem 
boltjaiban is megjelent az 
eper, egy hete még 30 forint 
volt 10 deka, a Zöldértnél 
csütörtökön 120  forint volt 
kilója. A májusi cseresznyé
re azonban még várni kell.

K.I.

TIT-vándorgyűlés
A gazdasági együttműködés 
az agrártermelésben lesz a 
témája a Tatabányán, május 
21—2 2 -én megrendezendő
IX. országos mezőgazdasági 
és élelmezésügyi vándorgyű
lésnek.

A TIT mezőgazdasági és 
élelmezésügyi választmánya 
által szervezett vándorgyű-

Marcello Mastroianni, a vi
lághírű olasz filmszínész 
nem rendelkezik Brazíliában 
munkavállalási engedéllyel 
és így nem véhet részt annak 
a filmnek a forgatásán, ame
lyet Jorge Amado egyik no
vellájából készítenek Rio de 
Janeiro közelében. Mast-

A levegő szennyezettsége 
miatt a görög környezetvédel
mi minisztérium újabb szmog
riadót rendelt el Athénban. 
Csütörtökön hajnali 4 órától 
16 óráig a belvárosban csak

lésen egyebek között megvi
tatják a termelési rendszerek 
magasabb szántű együttmű
ködésének lehetőségeit, szó 
lesz az ipar—kereskedelem— 
mezőgazdaság 'kapcsolatáról, 
valamint a kistermelők és a 
nagyüzem együttműködésé
ről is.

(MTI)

roianmi a múlt hónapban tu 
ristavízummal érkezett Bra
zíliába. A -brazil törvények 
értelmében a filmsztárnak 
és a forgatócsoport további 
7 olasz tagjának el keli hagy
nia Brazíliát és munkaválla
lásra is jogosító új vízumot 
kell kérnie, ha fólytatni akar
ják a film forgatását.

a tömegközlekedési eszközök 
közlekedhettek, minden ma
gángépjármű forgalmát be
tiltották. A közhivatalokban 
dolgozók munkaidejét két 
órával csökkentették.

Tisztjelöltek táborozása
A KISZ központi bizottsága 
— a Honvédélmd Miniszté
riummal és a Belügyminisz
tériummal együttműködve 
—, ez év nyarán ismét meg- 
rendézi a hivatásos tiszti és 
tiszthelyettesi pályára irá
nyító táborait. E speciális tá
borokban az általános isko
lák VII—VIII. osztályos fiú
tanulóit, valamint a gimná
ziumok, szakközépiskolák, 
szakmunkásképző intézetek 
II—III—IV. osztályos fiú- 
hallgatóit várják, akik érdek
lődnek a katonai, és rendőri 
hivatás iránt.

Tatán június 14. és 19. kő-»
zött az általános iskolások, 
július 6. és 12. között a kö
zépiskolások táboroznak 
majd. Csopakon július 5. és 
10. között, Szolnokon július 
17: és 24. között a középis
kolás fiatalok részére. Deb
recenben pedig augusztus 9. 
és 14. között általános isko
lás tanulók számára rendezik 
meg a pályára irányító tábo
rokat. A résztvevők tájékoz
tatást kapnak a hivatásos 
tiszti, tiszthelyettesi pályá
ról, és sport-, kulturális 
programmal is várják őket.

(MTI)

Mastroianni nem maradhat Brazíliában

UJabb szmogriadó Athénban

Folytatódik a napos, száraz idő
MAI PROGNÓZIS
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Budápest 21 8
Győr 20 6
Szombathely 19 6
Zalaegerszeg 20 5
Siófok 20 10
Pécs 21 8

Kecskemét 20 7
Miskolc 19 6

Debrecen 20 7
Szolnok 20 8
Szeged 22 10

Békéscsaba 21 9

Moszkva 15 7
Helsinki 5 1

Stockholm 4 0

Madrid 24 10

Athén 29 18
Kairó 32 15
Berlin 16 4
Varsó 15 4
Prága 19 4
Bécs 20 6

Belgrád 22 8

Bukarest 22 10

Európa nagy részén egy an
ticiklon határozza meg az 
időjárást. Hatására túlnyo
móan száraz az idő az At

lanti-óceántól Ukrajnáig. A 
Skandináv-félszigeten és 

Északkelet-Európá'ban 
ugyanakkor változékony időt 
okoz az erős széllel érkező 
sarkvidéki eredetű levegő. 
Az említett hideg léghullá
mok délkelet felé helyeződ
nek át, így nagy valószínű
séggel nem érintik a Kárpát- 
medencét, hanem a Szovjet
unió európai területén okoz
nak lehűlést.

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS: 
túlnyomóan derült időre le
het számítani. Napközben a 
kissé megnövekvő gomoly- 
fel'hőzetből legfeljebb észak
keleten fordulhat elő egy-egy 
futó zápor. Az északkeleti 
szél főként a keleti ország
részben élénkül meg. sőt, 
időnként erős széllökések is

lehetnek. A hőmérséklet 
csúcsértéke 18 és 23 fok kö
zött valószínű.

AZ ORVOSMETEOROLÓ
GUS SZERINT: A 'következő 
időszakban lényeges, azaz 
nagy és hirtelen hőmérsék
leti ingad'ozások nem várha
tók. Használjuk ki a jó időt. 
Szakítsunk időt a szabad
ban tartózkodásra. akár 
egyéni, akár szervezett túrá
kon. A nappali felmelegedés 
és a hajnali hőmérséklet- 
különbségek miatt rétege
sen öltözködjünk. A nyug
talan alvás ellen sajnos 
egyeseknek altatöszert szük
séges szedni, ami egyúttal a 
reggeli fejfájás ellen is hasz
nos lehet.

A Duna Budapestnél: 330 
cm, 12 fokos.

Térképünk a május 13-i, 14 órai időjárási helyzetet ábrázolja
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,— Tessék! . . .  Tessék! . . ,
Tessék — választani! — cím
mel kezdődik a rádió egyik 
népszerű műsora. Hogy a mi 
programajánlatunk népsze
rű-e, nem tudom. De nem is 
ez a fontos. Csupán azt sze
relném mondani én is: tes
sék! tessék! tessék választa
ni! Mert lesz miből! A vá
laszték ugyanis még címsza
vakban is színes és bőséges: 
tévéfesztivál, térszinti azna
pok, jazz-rock gála; táncba j- 
nokság vízi cirkusz, vala
mint kempingltalálkozó; ku
tyaverseny, salakpályás VB- 
futam; aütócrossvenseny, go
kart, tó-futás, széllovaglás. . .

Tánc — cirkusz —  

kocogás

Esztergomban, a Petőfi Mű
velődési Központban (szom
baton) kétnapos dalostalál
kozóval nyílik a város gazdag 
nyári hang ve rsenyévad j a ,
ahol 14 általános és középis
kolás kórus lép fel klasszikus 
és modem müvekkel.

A Kőbányai Pataky Műve
lődési Központban ma dél
után ifjúsági néptáncbemu
tatót rendez a KISZ Buda
pesti Bizottsága, a Fővárosi 
Tanács és a Budapesti Műve
lődési Központ. A fővárosi 
diákok amatőr művészcso
portjainak szemléjén 15 kö
zépiskolai, illetve főiskolai 
és egyetemi táncegyüttes 
mutaitja be műsorát.

A békéscsabai Ifjúsági 
Házban rendezik meg az or
szágos „a” osztályú társas
táncbajnokságot, szombaton 
este. A standard versenyen 
12 pár, a latin-amerikai tán
cokat bemutató számban pe
dig 9 pár lép parkettra.

Ritka, látványos és minden 
korosztálynak egyaránt kel
lemes szórakozást nyújtó 
porondparádéval, vízi cir
kusszal nyitotta meg idei 
rendezvénysorozatát szerdán 
Szombathelyen, a  Szabadidő- 
központ. A 3 ezer nézőt befo
gadó sátorban kezdte meg 
egyhetes vendégszereplését a 
MACIVA 110 tagú utazó tá r
sulata. A háromórás műsort 
18-ig, naponta megismétlik.

Az idei kempingévad-nyi- 
tót a tatai Nagy-tó partján 
levő autóskempingben ren
dezik. A ma kezdődő, há
romnapos összejövetelen, 
többféle gyalogos- és autós
túra, kerékpáros és autós 
ügyességi versenyek, CB-s
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rádió, lovas-, valamint sár
kányrepülő-bemutató szere
pel. Majd a  holnap esti gu
lyáspartin hirdetik ki a ver
senyek eredményeit. Vasár
nap a résztvevők a  nagy Ko
márom megyei tömegsport
versenybe, a tatai tó-futásba, 
is bekapcsolódhatnak. A me
gye legnagyobb futó-kocogó 
tiömegsportrendezvénye al
kalmából a Komárom me
gyei Sporthivatal rajzpályá
zatot hirdetett az általános 
és középiskolás diákoknak. 
A rendezvényen egyenként 
sokféle egyéni és családi ver
seny is szerepel, ahová több 
ezer résztvevőt várnak. Je
lentkezni vasárnap reggel 10 
órakor az Építők Parkjában 
lehet.

Tévéfeszti vá Itól 
dzsesszkoncertig

A miskolci tévéfesztivált, a 
Magyar Televízió fennállásá
nak 25. évében rendezik meg 
az idén, május 13. és 19. kö
zött. A seregszemlén, ezúttal 
először, a televízió vala
mennyi műhelye részt vesz. 
A 313 beküldött produkcióból 
az előzsüri 61 alkotást vá
lasztott ki. E programot lát
hatja a közönség is, a mis
kolci Rónai Sándor Művelő
dési Központban és a megye 
több művelődési házában, 
üzemi klubjában.

A SZKÉNÉ Műegyetemi 
Színház térszíniház napjai 
má'jus 15-én kezdődnek — 
és hétfőig tartanak.

A KEK KISZ-klubja — 
Gála ’82 címmel rendezi zá- 
rókOncertjót ma este, a mű
sor keretében gitártriót, a 
Saturnus együttes koncert
jét és szaxafonshow-t hall
hatnak a fiatalok. Szom

baton ugyanitt, László Attila, 
Gadó Gábor, Schéberger Fe
renc, Bontovics Kati, a 
Week-end együttes koncer
tezik, s utána jazz-rock disz
kó bemutatót tartanak.

Tavaszi jazz-panoráma 
címmel a hazai jazzélet ki
válóságai adnak egymásnak 
randevút Vácott, szombaton 
és vasárnap, ahol a Masina 
együttes, Jávori Vilmos 
együttese, valamint Szabados 
György koncertje után a 
szombati záróprogramban 
Pege Aladár és együttese 
játszik. Vasárnap pedig ifj. 
Rátonyi Róbertékkel, Mix- 
tay Melindáékkal, Gonda Já
nossal, a Saturnus együttes
sel, és végül Deseő Csaba 
együttesével találkozhatnak.

Sport minden  
változatban

Több mint 100-an neveztek 
be eddig a  szinte egyik év
ről a  másikra a legnépsze
rűbb „sportágak” közé lépett 
széllovas versenyre. A  tatai 
évadnyitó „futamra”, me
lyet ugyancsak vasárnap 
rendeznek a nagy tavon, még 
lehet jelentkezni, az MHSZ 
tatabányai könnyűbúvár 
klubjának vitorlás szakosztá
lyánál.

Nemzetközi go-kart ver
seny lesz szombaton és va
sárnap a kecskeméti go-kart 
stadionban. Kerékpártúra
próbára hívja a Budapesti 
Természetbarát Szövetség a

tömegsportmozgálomban 
részt venni kívánó 19—26 
éves fiatalokat. Gyülekezni 
vasárnap reggél 9 órakor a 
XV. kerületi Czabán Samu 
téren, a Volán SC Sportte
lepének bejáratánál lehet.

Az 1982. évi Országos 
Autócross Bajnokság 111. fu
tamát Pécelen rendezi meg 
a Főtaxi autósport szakosz
tálya szombaton és vasár
nap.

Vasárnap Miskolcon ren
dezik meg a salakpályás vi
lágbajnokság csapatversenyé
nek egyik elődöntőjét, mely 
délelőtt 10 órakor kezdődik a 
Népkerti Sporttelepen.

A kecskeméti Műkertben 
országos CACT műkotorék- 
verseny 'lesz, 16-án, vala
mennyi kotorékfajta részére. 
Országos ebtenyészszemlét 
tartanak a szekszárdi Vásár
téren, ugyancsak 16-án.
összeállította:: Macii Mária
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