
Nagyvonalúság 

— Fnjja , Jó ember, hátha 
magának nagyobb szerencsét 
hoz! 

A család ünnepei 
A szegedi helyzet 
„agitáció" nyilvánvalóan so-
ha nem vezethet semmiféle 
eredményre. Nincs más 
hetőség: az ünnepségek 
formáit kell minőségileg 
magasabb szintre emelni. 

érzelmekben 
vagyis színvonalasabb, tar-
talmasabb formákat kell k i ' 
alakítani. 

A kérdés csak az, milyen 
úton, hogyan. Ebből a szem-
pontból nagyon megszívle-
lendő a tatabányaiak kísér-
letből tényleges eredmény-
nyé nőtt vállalkozása, ameíy-

Ha a szegedi helyzetet na-
gyon röviden és egyszerűen 
— kissé talán egyszerűsítve 
— akarjuk jellemezni, azt 
mondhatjuk, a családi ese-
mények polgári megünnep-
lése pillanatnyilag azon a 
színvonalon áll, amelyről a 
tatabányaiak fel akartak ós 
fel is tudtak emelkedni-
Ahogyan nagyon sok helyén 
az országnak, ebben a tekin-
tetben Szegeden sincs sok 
ok az elégedettségre. Nem 
is elégedett senki. A városi 
tanács illetékesei keresik a 
továbbhaladás, a fejlesztés 
útját . Jó irányban keresik, 
a színvonal, a minőség eme-
lésében, a sablontól való 
eltérésben. 

De hát nem olyan egysze-
rű ennek az emelkedésnek 
az útjait, módjait megtalál-
ni. 

Átlagszínvonal 
Ml tulajdonképpen a csa-

ládi események, a névadás, 
az esküvő és a temetés pol-
gári megrendezésének leg-
főbb problémája? Megint 
pagyon röviden és megint 
nagyon egyszerűen az, hogy 
az új, a polgári formák nem 
eléggé ünnepélyesek, nem 
eléggé tartalmasak, az érzel-
mi hatások tekintetében 
gyakran egyenesen sivárak, 
gőt nem ritkák ezeken az 

ünnepségeken-eseményeken 
a bántóan zavaró mozzana-
tok sem. Következmény: a 
polgári formák nem eléggé 
vonzók, s azok, akik pél-
dául igazán ünnepélyes es-
küvőt akarnak, templomban 
esküsznek, még akkor is, ha 
nem a szülők kényszerítik 
őket erre, sőt még akkor is, 
ha egyébként nem valláso-
sak. 

Nem mondhatjuk, hogy 
Szegeden nem törődtek ez-
zel az üggyel. Elég ha csak 
az ünnepélyes házasságkötő-
termekre, továbbá arra a 
több éve tartó szakadatlan 
szervezőmunkára hivatko-
zunk, amellyel az illetékesek 
igyekeztek a családi ese-
mények polgári megünneplé-
sének egyre jobb formáit 
kialakítani, illetve a kiala-
kítás feltételeit megteremte-
ni. Mindennek következté-
ben a szegedi helyzet elért 
egy bizonyos — nem nagyon 
magas, de az országossal 
egyező — szinvonalat. Az 
apparátus működik, s ered-
mények kétségtelenül van-
nak. Ezek azonban már nem 
elégítenek ki senkit. Sem az arra sincs lehetőség 
illetékeseket, az ügy hivata- szolgáltatások körét 
los felelőseit, sem a lakossá- sék. Tatabányán a Családi 

hogy ezt a két indulót a 
házasulandók és az ünneplők 

le- egyaránt nagyon unják. Sür-
ú j gősen ú j lemezeket kellett 

beszerezni, s nem valami 
hitványságokat, hanem a kí-

Nincs más út: az egyházi vánságok szerint: barokk or-
formáknál ünnepélyesebb, gonamuzsikét, sőt még ver-

gazdagabb, seket is. Ma már nem rit-
kaság az olyan esküvő Ta-
tabányán, amelyen szerelmes 
versek hangzanak el lemez-
ről — például Timér Jó-
zsef előadásában. S ez csak 
egyetlen példa! Ki tudja, 
hányféle ilyen részlete le-
het és van még a családi 
események polgári megün-

ről nemrégiben e hasábokon, neplésenek? 
már írtunk. Nincs semmiféle Előre lépni a jelenlegi ke-
szakigazgatási gyakorlatom, retek megjavításával már 
igazgatás-szervezési pedig 
pláne nincs, úgyhogy az 
ügyben technikailag nem 
konkrétak a javaslataim- Fo-
galmam sincs, meg lehetne-e 

Tarján István 

M a X t E B C E M 

Rejtelyesnek tűnő tavirat 

nem lehet. Évek óta csinál-
juk, figyelemre méltó ered-
mény nélkül. Nagyobb rá-
fordításra, a keretek megvál-
toztatáséra lenne szükség, 

szervezni Szegeden például Annak nyomán sok minden 
a tatabányai Családi Intézet mégszülethet. Üj módszerek, 
pontos mását. Azt.se tudom, ú j eljárások, többek kö-
abban a formájában, aho- zőtt amelyek csakugyan von-
gyan ma ott működik, kel-
lene-e, jó lenne-e Szegeden. 
Ebben igazgatási szakembe-
rek tudnának dönteni. 

Ráfordítás 

nélkül nem 
Abban azonban egészen 

biztos vagyok, hogy bizonyos 
ráfordítás nélkül ebben a 
dologban sem lehet előreha-
ladni. A jó módszerek csak 
akkor érnek valamit, ha van 
is, aki azokat megvalósítsa. 
Valami apparátusfélét feltét-
lenül kellene erre a munká-
ra szervezni. Hogy mekko-
rát és hogyan — ez megint 
olyan kérdés, ami szakigaz-
gatási feladat. 

Mit csinálhatna ez az ap-
parátus? Lényeg szerint azt, 
amit a tatabányai: végre-
hajtaná a családok akaratát, 
vagy legalább segítene a 
családok kívánságainak vég-
rehajtásában. Itt van pél-
dául a polgári temetés ügye. 
A legtöbb gond itt jelentke-
zik, itt a leglassúbb az előre-
haladás. Ennek sok oka van. 
Egészen biztos azonban, hogy 
jelentősen változna a hely-
zet, ha a temetkezési válla-
latoknál nem a családnak 
kellene eljárnia, hanem egy 
hozzáértő, tapasztalt appará-
tus tagjainak, akik tudják, 
mit lehet és mit kell köve-
telni a vállalattól. 

Szegeden pillanatnyilag 
hogy a 
bővít-

zóbbá, népszerűbbé tehetik a 
családi ünnepek ú j formáit. 

ö . L . 

Ezerkilencszázhatvanhét 
szeptember 1-én délután fél 
hatkor a következő közle-
ményt továbbították rádió-
távírón a MAHART buda-
pesti központjából Qizan-
ba: „Részletes tájékoztató le-
velet küldünk. Adeni dok-
kolás ottani körülmények 
miatt nem aktuális . . . Kör-
utazás ügynöklése tárgyában 
Cory Brothers londoni cég-
gel tárgyalunk. Térképeket, 
szakkönyveket direkt Lon-
donból fogjuk küldeni. Szep-
tember végi indítással kör-
út rakománya ügyében 
ababai kereskedelmi taná-
csossal, etiópokkal, Agrim-
pex-szel Budapesten tárgya-
lunk. Légkondicionálók vá-
sárlását, ha módja lesz rá, 
ejtse meg, esetleg levélben 
jelzett nagyobbakból. Szám-
lájuk összege- 1500 dolláros 
keretet nem haladhatja 
meg." 

Címzett: a szaúd-arábiai 
kikötőben augusztus 16. óta 
horgonyzó Székesfehérvár 
nevű kereskedelmi hajónk 
kapitánya: Süveges László. 

Hogyan került a Vörös-
tenger vizeire a két, egyen-
ként 800 lóerős Diesel-mo-
torral hajtott, s szintén két 
propellerrel működő 1300 
tonnás hajónk, amely ko-
rábban legtöbbnyire a Föld-
közi-tenger keleti medencé-
jében, a le van te i kereskede-
lem útvonalain bonyolított 
le áruszállításokat? S fő-
ként: mit jelent az avatat-
lan számára rejtélyesnek tű-
nő távirat? — amelynek az 
eredeti szövegén mindössze 
annyit változtattunk, hogy 
a sajátos távirati közlés 
„stop"-jai helyett kitettük 

a pontokat, ahol kellett 
nagybetűztünk, s a kiponto-
zott helyen mellőztünk egy 
utasítást, amely az egyik 
megbetegedett matróz repü-
lőgépen történő hazaszállí-
tására vonatkozott. 

Mielőtt a választ megad-
nánk, a távirat keltétől idő-
ben visszafelé kell men-
nünk csaknem három hóna-
pot . . . 

E sorok írója elnézést kér, 
amiért a hajóval, s a legény-
ségével történtek ismerteté-
sét személyes emlékezéssel 
kezdi, de kiderül, nem min-
den ok nélkül. 

Éppen munkába készül-
tem, amikor a rádió közöl-
te: háború robbant ki az 
Egyesült Arab Köztársaság 
és Izrael között. Mint min-
denkit, engem is megrendí-
tett a hír. A vietnami mel-
lett újabb háborús tűzfé-
szek keletkezett. 'Slkerűl-e 
lokalizálni, vagy a lángja 
tovább ter jed? Üjabb világ-
égés kezdetének a dátuma 
lesz 1967. június 5? 

Kérdések, amelyekre iz-
galommal vártam a meg-
nyugtató választ. S akikkel 
aznap beszéltem, valameny-
nyien hozzám hasonlóan ag-
gódtak. Izgatott latolgatások 
forró napja volt az a hét-
fő. 

Szintén a rádióból két nap 
múlva tudtam meg, hogy 
kétszeres okom volt az ag-
godalomra. Legjobb baráta-
im egyike ott-tartózkodott 
ugyanis a tűzfészek közvet-
len közelében. Életveszély-
ben forgott tehát. S még 
huszonkét honfitársunk. És 
ő, Süveges László, volt a 
felelős az ő életükért is. 

got. 

M/t tegyünk? 
Eltérések vannak viszont 

abban a nagyon aktuális 
kérdésben, hogy hogyan ha-
ladjunk tovább, mit tegyünk. 
Vannak, akik a családi ese-
mények polgári megünnep-
lésének problémáit a tudat-
formáló munka hiányossá-
gaira vezetik vissza. Ezek 
szerint a polgári formák 
azért nem vonzók, mert 
nem beszéltünk eleget és 
elég jól az emberekkel. Ha 
többet beszélünk-agitálunk, 
többen ünnepelnek majd az 
ú j formák szerint. Furcsa hivatásszerű foglalkozás Ta-
felfogása ez a tudatforma- tabányán sok érdekes prob-
lásnak! Itt ugyanis,, ha jól 
meggondoljuk, nincs másról 
szó. mint arról, hogy meg-

Intézettei érintkezésbe lépő 
mindent megkap, amit kí-
ván. Ha esküszik és szállo-
dai szobát akar, megrende-
lik. De ugyanez a helyzet, 
ha vacsorára, menyasszonyi 
csokorra, taxira vagy autó-
buszra van szüksége. Az in-
tézet nem restell mindezzel 
foglalkozni. Apparátus nél-
kül ez nem megy Szegeden 
sem. Ha viszont nem bővül 
a jelenlegi szolgáltatások kö-
re, nem növekszik a polgári 
formák vonzereje sem. 

Fontos részletek 
A családi ünnepekkel való 

lémára derített fényt. Ami-
kor az intézet munkához 
kezdett, esküvökön ők is a 

győzzük az embereket, arról, két agyonstarpált nászindu-
mennyire jók azok a formák, 
amelyeket mi sem tartunk 

lót, Mendelssohn 
ner indulóját 

és VVag-
játszották. 

elég jónak. Az ilyenféle Nagyon gyorsan kiderült, 

VASÁRNAP. 
1970. JÚN.IUS 28. 

Repülés a Föld körül 
gezetül a hordozórakéták 
korszerűsítése következtében 
a felszálláskor jelentkező 
túlterhelések jelentősen 
csökkentek. A tévénézők fi-
gyelmét nem kerülhette el az 
a körülmény, hogy a Szo-
juz—9 felszállása alkalmával 

A Szojuz—9 feladatai kő- a z űrhajósok milyen könnyen 
zött különböző orvos-bioló- viselték el a megterhelést és 
giai kutatások is szerepeltek, milyen könnyed volt a maga-
E kutatások eredménye, tartásuk. Mozgatták kezüket, 
akárcsak a korábbi Szojuz- felemelték a fejüket. Ez a 
répülések, a földi — űrrepü- könnyedség nemcsak a tré-
lést imitáló — kísérletek se- ningek, hanem a túlterhelés 
gítenek kialakítani az űrha- viszonylagos csökkenésének 
jók létfenntartási rendszere- eredménye. Kisebb a megter-
ít, az űrhajósok kényelmét, helés a leereszkedés, illetve 
a munka- és életfeltételek a visszatérés alkalmával is 
földihez hasonló körülménye- a z aerodinamikus fékezés kő-
i t . vetkeztében. Ilyen megoldás 

A szovjet tudósok és ku- mellett a föld sűrűbb légré-
tatók a kezdet kezdetétől tegében is kisebb a megter-
fogva maximálisan arra tő- helés, mint a ballisztikus pá-
rekedtek, hogy az űrhajósok lyán visszatérő Vosztok és 
repülés közben a földiektől Voszhod űrhajók esetében, 
alig eltérő körülmények közé A szkafander hiánya nagy 
kerüljenek. Már 1961-ben — mozgásszabadságot biztosít, 
az első Vosztok-űrhajókon — nagyobbat, mint a Földön, 
az űrkabin légköre megfelelt mivel a súlytalanság állapo-
az ember által megszokott ta ezt csak fokozza. De ezzel 
atmoszférának a tengerszint élni szűk kabinban szinte le-
magasságában. A szovjet űr- hetetlen. Az első űrhajósok 
hajósok nem kényszerültek m é g a z ülésükhöz rögzítetten 
tiszta oxigén beszívására, az repültek és csak kis lehető-
ugyanis kiszárítja a nyálka- ségük volt a mozgásra. Em-
hártyát, tűzveszélyes és hu- lékezhetünk még Bikovszkij 
zamos beszívásának követ- elbeszélésére, milyen 
kezményei még tisztázatla- örömet szerzett neki 

nagy 

nok. A szovjet űrhajók mes- rancs: kikötheti magát és he-
terséges légkörének oxigén- i y e t változtathat a kabinban, 
tartalma egyötödrész, nitro- A Vosztokban szűk volt a 
géntartalma négyötödrész, hely, a Voszhodban is nehéz-
Természetesen egy ilyen at- kes volt a mozgás. De egé-
moszféra megteremtése sok- s z e n más a helyzet a Szojuz 
kai bonyolultabb feladat, űrhajókban, ahol orbitális — 
mrnt a tiszta oxigén haszná- a z űrrepülés körülményeihez 
lata. képest tágas — kabin talál-

A földi tyjrülmények meg- ható. Itt szabadon mozoghat-
teremtésére irányuló törek- nak az űrhajósok, 
vések abban is kifejezést Eképpen a feilődés a szűk 
nyertek, hogy a szovjet űr- „tégelyektől" a tágas, minden 
hajósok szkafander nélkül kénvelemmel felszerelt irá-
repülnek, ha nem szerepel a "nyába mutat. Várható, hogy 
programban a kilépés a 
lágűrbe. 

vi- a közeljövőben a komfortos 
lakás foealmát közelítik meg 

Ez év június elsején a té- az orbitális űrállomások, 
vénézők milliói láthatták, Központi fűtés, hideg-meleg 
hogy Nyikolajev és Szevasz- vízszolgáltatás. csatornarend-
tyján szintén szkafander nél- szer. fürdőszoba. telefon, 
kül startoltak. Mi tette lehe- hullsdéksyíntő stb. lesz az 
tővé ezt a könnyedséget, örhaiókon Mi van meg eb-
hogy mellőzni lehetett a ké- hői az n-haióqnknak ielen-

nyelhez alkalmazva. Fürdő-
kád természetesen nem lesz, 
de lesz tus, a vízvezeték-
rendszert tovább korszerű-
sitik. Gázszolgáltatás ugyan-
csak nem lesz, de a z étel fel-
melegítésének lehetőségét 
biztosítják. Az űrállomásokon 
szakács is lesz, aki elkészíti 
a dehidrált koncentrátumok-
ból az űrhajósok egyéni ízlé-
se szerinti ételeket. A szeme-
tet feltétlenül elégetik, mert 
ez a hosszabb űrrepülések 
esetén már ma is probléma. 

Végül mégegy probléma, a 
súlytalanság állapotának ki-
küszöbölése. Ha ezt is elérik, 
beszélhetünk a földi körül-
mények — megközelítően el-
fogadható — reprodukálásá-
ról. És ebben az esetben nem 
a kényelemről, a maximális 
komfort mértékéről, hanem 
arról lesz szó, hogy a körül-
mények biztosítják-e az em-
ber huzamos tartózkodásának 
feltételeit a világűrben. Az 
űrhajózás fejlődésének adott 
szakaszában felmerül az elvi 
kérdés, képesek vagyunk-e 
leküzdeni a súlytalanságot. 
Mesterségesen létrehozni a 
gravitációs erőt csak a cent-
rifugális erő felhasználásá-
val, vagyis az űrállomás for-
gatásával vagyunk képesek. 
Ma még nehéz megmondani, 
hogy az űrállomás saját ten-
gelye körül forog-e, vagy 
összekötik valamilyen ellen-
súllyal és így foreatják meg. 
Különböző megoldások lehet-
ségesek. Javasoltak olyan 
megoldást is, hogy az űrhajó 
fedélzetén helyezzenek el egy 
centrifugát és abban forgas-
sák pihentetésül a z űrhajó-
sokat. Ez kevésbé látszik cél-
szerűnek. Érdekes a szituá-
ció'. minél fejlettebb az űrha-
iózás, annál inkább törek-
szünk a földi körülmények 
megteremtésére a világűrben. 

J. MARINYIN — APN 

Meg a több mint 40 millió 
forintot érő Székesfehérvá-
rért, s a raj ta szállított 
nagy értékű áruért. A hajó 
tudniillik a lezárt Szuezi-
csatornán nem tudott vissza-
jutni a Vörös-tengerről a 
Földközire. 

Tudtam, ha csak Süveges 
Lászlón múlik, épségben ha-
zatérnek. De a háborúban, a 
frontvonal közelében, a meg-
maradáshoz elégséges-e az 
egyéni helytállás? 

Most nem olyasmiről volt 
szó, aminek kapcsán 1065-
ben írtak róla a nyugati ú j -
ságok és egy hazai országos 
lap is. Hősként emlegették, 
mert a viharzó Földközi-ten-
geren megmentette egy jacht 
négy angol utasát. 

A könnyű vízi járműnek 
tönkrement a kormányszer-
kezete, s utasai viharlámpá-
val kétségbeesetten S. O. S.-
eztek az éjszakában, hátha 
a végtelen vízen felbukkan 
egy hajó, és észreveszi őket. 
Süveges László, egyik a r ra -
felé haladó kereskedelmi 
hajónknak akkor még az el-
ső tisztje, éppen szolgálatot 
teljesített a fedélzeten, s 
meglátva a mintegy nyele 
mérföldnyire (csaknem 15 
kilométerre) felvillanó fény-
jeleket, azonnal a ba jba ju -
tottak segítségére sietett. 
Felvette őket, a jachtot a 
hajóhoz köttette, majd tíz 
óra múlva Alexandria kikö-
tőjében elbúcsúzott a nég7 
hálálkodó angoltól. 

Az újságcikkek olvastán 
egyik munkatársamnak eszé-
be jutott, hogy hallomásból 
tud ja : az életmentő tenge-
résztiszt Baja város szülöt-
te, ott van a lakása is. Va-
lóban: a telefonkönyvben is 
szerepel a neve.-

Felhívtam a feleségét, aki 
örömmel újságolta, hogy egy 
hét múlva otthon lesz a fér-
je. Tíz nappal később Ba-
jára utaztam. Süveges Lász-
ló azonban még nem volt 
otthon. 

(Folytatjuk.) 

Különös 
rekordok 

Egy pakisztáni egyetemi 
hallgató 15 perc alatt 19 
kemény tojást fogyasztott el. 
A „bemutatót" a baromfite-
nyésztők egyesülete rendezte 
a tojásfogyasztás fellendíté-
se érdekében. 

Sajátos rekordot ért el az 
észak-angliai Wakefieldben 
lakó Miriam Margrave házi-
asszony. Nyolc év alatt 33 
alkalommal tett kísérletet a 
gépkocsivezetői vizsga letéte-
lére, de mindannyiszor ered-
mény nélkül. 

Az Üj-Záland-i Auckland-
ban rendezett csigaversenyen 
a „Pacesetter" nevű csiga 
50 cm-es pályán 2 perc és 
5 másodperccel javította 
meg a korábbi csúcsot. 

James Grady és felesége, 
Mary elhatározták, hogy öt-
venszer fognak összeházasod-
ni és elválni az Egyesült Ál-
lamok 50 államában. A Gra-
dy házaspár így kíván tilta-
kozni az Egyesült Államok 
túlságosan is liberális házas-
sági törvényhozása ellen. 

nyelmetlen, a mozgást aka-
dályozó felszerelést? 

Az űrhajók annyira biz-
tonságosak, hogy gyakorlati-
lag semmiféle veszély nem 
fenyegeti az űrhajósokat. Vé-

lea? Fútós vízvezeték (ivó-
viz-szolgáltatás). telefon. Az 
orbitális állomásokon a töb-
bi kénveimet szolgáló f e l s z e -
relés is mepielenik. termé-
szetesen a világűr körűimé-

Fecskea lagút 
A technika vívmányainak előnyeit eéyre nagyobb mér-

tékben élvezik az állatok is. így például nemrégiben meg-
figyelték, hogy fecskék északra való vtsszaköltözésükkor 
ahelyett, hogy úgy, mint eddig, átrepültek volna a 2500 
méter magas Alpok felett, a hat kilométer hosszú Szent 
Bernát-alagutat vették igénybe. 


