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Freskólelet Keszthelyen 

Nyolcezer méter magasban repült 
u gépünk, amikor észrevettem egy 
apró katicabogarat: potyautas volt, 
beszorult a repülőgép kettős üveg-
ablaka közé, s ott vergődött csodál-
kozva, segélytkérően. Ez a kedves 
kis bogár a földön is kicsinek szá-
mít, milyen apró volt ott, a nagy re-
pülőgép szárnyai alatt! 

Az ember fogja magát, beleül egy 
rakétába, kilöveti magát az űrbe' 
és százezer kilométerekre távolodik 
a Földtől. Nagyobbak vagyunk a 
katicabogárnál, de hát mekkorának 
tűnhetünk az űrben? 

A kis bogár akaratlanul került u 
magasba. Az ember egész történel-
me alatt a csillagok felé néz, mert 
repülni akar. Az első léghajó mégis 
csak a múl t században emelkedett 
fel a talajról. Nincs 70 éve, hogy a 
repülőgép elrugaszkodott a földtől, 
s nekünk már van egy ilyen ünne-
pünk is: űrhajózás napja. Tizenhá-
rom éve repülte körül először em-
ber űrhajón a Földet, de az alig 
egyórás űrutazás után a Földön já-
rók sem úgy lépkedtek, mint azelőtt. 
A szűk űrkabinban szorongó Gaga-
rin nem volt egyedül. Vele repül-
tünk mindannyian, hiszen nemcsak a 
rakéta tüzelőanyaga, de álmaink is 
hajtották előre az első űrhajókat. 

Amikor 1957. október 4-én elhang-
zott a bejelentés, hogy egy szovjet 
szputnyik járt az űrben, még sokan 
nem is hitték a hírt. A szputnyik 
szót is legtöbben akkor hallották 
először. Sokan kételkedtek. Felre-
pül, rendben van, de miért nem esik 
le? És a Hold miért követi a Föl-
det? Az más. Amikor Marconi — a 
rádiózás feltalálója — a század ele-
jén megállt az Atlanti-óceán partján. 

Földünk űrhajósai 
és azt mondta, hogy Londonból vár 
üzenetet, nevető emberek kérdez-
ték, hogy hol a drót? Az első távíró-
vonal elkészültekor vigyorgó hilet-
lenkedők követelték a magyarázatot, 
hogy hol a ló, amely a hírt viszi? 
A tudósok már régóta mondták, 
hogy a Föld gömbölyű, de Magel-
lannak meg kellett tennie útját, 
amíg hinni kezdtünk. Körbehajózta 
a Földet, de még utána is sokan ké-
telkedtek. A szputnyikoknak kellett 
megszületni ahhoz, hogy végre min-
denki belássa: egy gömbön élünk. 

Ma, 1974. április 12-én, az űrha-
józás napján még vannak olyan tör-
zsek Ausztráliában, amelyeknek tag-
jai kőbaltákkal vadásznak. Egy ma-
gazin fényképei között megfér a kő-
baltás ember és az űrhajósok fény-
képalbuma. Gagarin, Tyitov, Tyeres-
kova, a holdtaposó Walter Schira 
nevét még megjegyeztük, de ma már 
annyi az űrhajós, hogy csak bóloga-
tunk, ha egy újabb rakéta fellövé-
séről hallunk. Gagarin repülése alatt 
így gyárban voltam, ahol szóltak a 
hangszórók, és az emberek úgy les-
ték a híreket, mintha saját f iuk 
hagyta volna el a Föld légterét. A 
mai űrhajós már abban sem lehet 
biztos, hogy fogadására vörös sző-
nyeget húznak elé a repülőtér be-
tonján — lassan hétköznapi foglal-
kozássá válik az asztronauták dolga. 

Korunkban azonban a hétközna-
pok is teli vannak csodával. Amikor 
az ember televízión keresztül látja 
a magasba röppenő űrhajót, nem 

tudni, mit furcsái jobban: azon, amit 
lát, vagy azon, hogy látja. Lehet, 
hogy azok az apróságok, akik már 
úgy nőnek fel, hogy a cucli^üvegen 
keresztül is a képernyőt figyelik, 
már nem fognak ezen csodálkozni. 
Ha így lenne, sajnálnám őket. Nem 
szabadna megszokni az ember al-
kotta csodákat. A nylonharisnya ép-
pen olyan kihívás a természet ön-
kénye ellen, mint az űrhajó. A 
szputnyikok a Hold egyeduralmát 
szüntetik meg, a műanyag a mikro-
világba férkőző emberről árulkodik, 
aki úgy játszik a molekulákkal, mint 
gyerekek az építőkockával. 

Az űrhajózás kora arra figyelmez-
teti az embert, hogy nagyra nőtt, de 
arra is, hogy milyen kicsi. Az egyik 
asztronauta űrutazása után elmond-
ta, hogy űrhajója ablakából olyan-
nak látta a Földet, mint a többi csil-
lagot. Kicsi volt, lebegett az űrben, 
és akkor arra gondolt, hogy a Föl-
dön élő emberek egymáshoz tartozá-
sát, egymásra utaltságát csak a ma-
gasból lehet igazán észlelni. 

Néha messzire kell menni, hogy 
jól lássunk valamit. Az űrhajósok a 
Földről indulnak el, de amint az 
űrben vannak, visszavágyódnak boly-
gónkra. Az űrhajózás korszakának 
az a fő tanulsága — és ezért adó-
zunk most tisztelettel korunk hősei-
nek —, hogy megtanuljuk igazán be-
csülni az űrből oly kicsinek látszó, 
de nekünk otthont adó Földet. 

Benedek B. István 

A keszthelyi plébánia templomban — amely 1386-ban épült 
— tatarozás közben eddig ismeretlen freskóra bukkantak. 
Az Országos Műemléki Felügyelőség leállította a tatarozási 
munkát és hozzáláttak az igen értékes lelet feltárásához, 
konzerválásához. A szakemberek feltételezik, hogy a temp-
lommal egyidős gótikus alkotások kerültek elő, melyeket az 

elmúlt századok során átfestettek 

I-ENIN-REND 
AZ ATOMJÉGTÖRÖNEK 

Moszkvában Lenin-renddel 
tüntették ki az első szovjet 
atomjégtörő hajót, a tizenöt 
éve vízre bocsátott „Lenin"-t. 
A jégtörő jelentősen hozzá-
járult az atomenergia békés 
célokra való felhasználásá-
hoz. 

A MINSZKIEK 
DÍSZLETEI 

Ezekben a napokban Sze-
geden tartózkodik Jevgenyij 
Grigorjcvics Csemodurov, a 
minszki balett díszletterve-
zője, aki magával hozta a 
Hattyúk tava szabadtéri elő-
adásának díszletterveit, ame-
lyet a szabadtéri játékok 
igazgatóságán mutatott be és 
vitattak meg. Mint ismere-
tes, a minszki balett augusz-
tus 2-án és 3-án viszi színre 
a Dóm téren Csajkovszkij 
Hattyúk tava című balettjét. 
A szovjet művész szombaton 
utazik el Szegedről. 

Felelet 
UFeleség a férjnek: 
— Drágám, ha vá-

laszthatnál egy szép 
i'ngy egy okos asszony 
közölt, melyiket válasz-
tanád? 

— Egyiket sem. Jól 
tudod, hogy csak téged 
szeretlek. 

KÉT K ISGYERMEK 
TRAGÉDIÁJA 

A Fejér megyei Vértes-
ácsán, u József Attila utca 
36-ban szüleik távollété-
ben. 4 kisgyermek — a 11 
éves Nyul István, a 9 éves 
Ferenc, az 5 esztendős Jó-
zsef és a 2 éves Attila — a 
házuk udvarán levő disz-
nóólban játszott. A kony-
haszekrény tetejéről leemelt 
gyufával játék közben meg-
gyújtották az ólban levő 
szalmát. Tüz keletkezett, a 
két nagyobb gyereknek si-
került kimenekülnie, a két 
kisebbnek nem: füstmérgezés 
és égési sérülések következ-
teben mindketten meghal-
tak 

A CSENDBŐL IS 

MEGÁRT A SOK 

Amerikai pszichológusok 
érdekes tényt állapítottak 
meg: azok az emberek, akik 
erős zajban dolgoznak, álta-
lában nehezen viselik el a 
csendet. Most olyan hangle-
mezeket készítettek számuk-
ra, amelyekre utcai zajokat, 
lövöldözéseket és vonatdü-
börgést rögzítettek. Hétezer 
ilyen hanglemezt szinte per-
cek alatt felvásároltak. 

TERMÁLVIZES 

HALKELTETÖ 

Termálvizes halkeltető ál-
lomás épült mintegy 12 mil-
lió forintos költséggel a Bi-
harugrai Halgazdaságban. 
Már meg is kezdte a műkö-
dését. Elsőnek mintegy há-
rommil l ió csukát keltetnek, a 
következő napokban pedig 
— a természetes körülmé-
nyekhez képest egy hónappal 
korábban — pontyivadéko-
kat. Ugyancsak milliószámra 
látnak napvilágot Biharug-
rán a Kelet-Ázsiában ősho-
nos amúr- és busaivadékok. 
A tervek szerint a biharug-
rai halgazdaságban ebben az 
esztendőben mintegy 50 mil-
lió „halbébi" lát napvilágot. 

PARTVÉDELEM 

A BALATONNAL 

A balatoni vízügyi egysé-
gek megkezdték a szabályo-
zási és védőműépítési mun-
kalatokat. Az elmúlt évek-
hez hasonlóan az idén is 
több ezer köbméter követ és 
betont építenek be a tópart-
szegélyébe. Az újakkal együtt 
a Balaton mesterségesen ki-
alakított ál landó és ideig-
lenes partfalainak együttes 
hossza már meghaladja a 60 
kilométert, jórészt a somo-
gyi oldal hullámveréstől és 
eróziós károktól leginkább 
veszélyeztetett részein. A ba-
latonfüredi partoknál foly-
tatják a tavaly megkezdett 
partépítő munkát. A prog-
ram szerint az idén folytat-
ják a balatonszabadi part 
újabb szakaszának feltölté-
sét is. 

Meleg idő 
Várható időjárás péntek 

estig: délnyugat felől meg-
növekvő felhőzet, főként a 
déli megyékben elszórtan 
záporral, esetleg zivatarral. 
Megélénkülő, időnként meg-
erősödő déli szél. Meleg ma-
rad az idő. Várható legma-
gasabb nappali hőmérséklet 
pénteken 18—23 fok között. 
— Távolabbi kilátások kedd 
reggelig: Időnként megnö-
vekvő felhőzet, többfelé zá-
porral, zivatarral, legalacso-
nyabb éjszakai hőmérsékle-
tek 4—10 fok között. Leg-
magasabb nappali hőmér-
séklet 17—22 fok között. Je-
lentős mennyiségű (legalább 
5 milliméter) csapadék az 
ország területének 60 száza-
lékán várható. 

HÚSVÉTI 

BÁRÁNYOK 

A Városlődi Ál lami Gaz-

daságból és a várpalotai Jó 

szerencsét Termelőszövetke-

zetből ezekben a napokban 

húsvéti tejes- és pecsenye-

bárányokat szállítottak a fő-

városi vásárcsarnokokba és 

exportra. A jól táplált álla-

tok idei szaporulatából a 

Veszprém megyei Állatfor-

galmi és Húsipari Vállalat, 

valamint a Gyapjúforgalmi 

Vállalát megbízottai csak-

nem kétezer tejes- és pe-

csenyebárányt választottak 

ki, amelyeket főleg Olaszor-

szágba továbbítottak. 

HORDOZHATÖ 
ELLENŐR 

A nagyvárosok levegőjé-
nek automatikus ellenőrzé-
sére miniatűr állomást ter-
veztek szovjet szakemberek. 
A hordozható elektronikus 
készülékek az egészségre ár-
talmas anyagok elenyészően 
kis százalékát is kimutatják. 
A készülékeket gyáraknál és 
nagy forgalmú útkeresztező-
déseknél szerelik fel. 

Veszélyes 
útszakasz 

Magyar—NDK felsőoktatási 
konferencia 

Április 8—9-én tartották 
Budapesten hazánk és az 
NDK közvetlen kapcsolat-
ban álló felsőoktatási intéz-
ményeinek első közös rekto-
ri konferenciáját. A magyar 
küldöttséget dr. Polinszky 
Károly művelődésügyi mi-
niszterhelyettes, az NDK de-
legációját Harry Groschup, 
a Felső- és Szakoktatási Mi-
nisztérium miniszterhelyet-

tese vezette. A konferencián 
a képzés és nevelés egységé-
nek fejlesztésével, valamint 
a közvetlen kapcsolatban ál-
ló felsőoktatási intézmények 
együttműködésével foglal-
koztak. 

A konferencia befejezése 
után a német küldöttség tag-
jai meglátogattak több bu-
dapesti és vidéki felsőokta-
tási intézményt. (MTI) 

Üzletek, piacok 
ünnepi nyitvatartása 

TRAKTORODRÓM 

A „traktorodróm" — ú j 
szó az üzbég iskolások szó-
tárában. Speciálisan felsze-
relt politechnikai bázisnak a 
neve. A gyerekek a trak-
torodrómon tanulják meg a 
mezőgazdasági gépek kezelé-
sének fortélyait. 

Gyászközlemények 
Fájó szivvel tudatjuk, hogy 

szeretett feleség, édesanya, nagy-
mama és testvér, id. FÖRGETEG 
MIHALYNE Kelemen Erzsébet 
életének 69. évében rövid szen-
vedés után elhunyt. Temetése 
ápr. 13-án 11 órakor lesz a Du-
gonlcs'temetö ravatalozójából. 
A gyászoló család, Sándor u. 
32. T. 6671 

Szomorú szívvel tudatjuk, liogy 
szeretett nagynénink, SZOM-
BATI JOZSEFNE életének 84. 
évében csendcsen clliuuyt. Te-
metése ápr. 16-án 11 órakor lesz 
a Kelvárosi lemetö ravatalozó-
jából. A gyászoló család, Szövő 
U. 30. T. 6672 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
liogy szeretett feleség, édes-
anya, nagymama, anyós, KOSZ-
TA JOZSEFNE Szőke Mária éle-
tének 70. évében hosszú szenve-
dés után elhunyt. Temetése ápr. 
12-én 15 órakor lesz a Dugonics-
temető ravatalozójából. A gyá-
szoló család. Pápai u. 88. T- 6673 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, akik 
szeretett halottunk. 1.AZAR 
LASZJLO hamvasztás utáni bú-
csúztatásán megjelentek, rész-
vétükkel és virágaikkal mély 
rájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek. A gyászoló család. T. 6631 

Köszönetet mondunk mindazon 

rokonoknak, ismerősöknek, 
szomszédoknak, akik szeretett 
halottunk, özv. HORVÁTH 
LASZLONÉ temetésén megjelen-
tek, virágaikkal és részvétükkel 
mély fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. A gyászoló család, 
Sándor u. 21. T. 6658 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, a 
Tl 'ZÉp Váll. dolgozóinak, szom-
szédoknak, kik szeretett halot-
tunk, LOC'SKAl ISTVÁN lenic" 
tésén megjelentek, részvétükkel 
és virágaikkal mély fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek. Köszö-
netet mondunk továbbá az I. sz. 
Belklinika orvosainak és ápolói-
nak, kik szenvedését enyhíteni 
igyekeztek. A gyászoló család, 
Hajnal u. 59. T* 6660 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik SZAUKR OLGA 
temetésén megjelentek. A gyá-
szoló család. T. 6666 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak. ismerősöknek. a 
tápéi MAHART és a Gumi és 
Műanyag Ktsz dolgozóinak, kik 
szereteti haloltunk, TÓTH JÓ-
ZSEF temetésén megjelentek, 
részvétükkel és virágaikkal mely 
fajdalmunkat enyhíteni igyekez-
tek. A gyászold rsalád, Tápe. 

T. OCTO 

Szombaton, április 13-án 
valamennyi kereskedelmi és 
vendéglátóipari üzlet, vala-
mint a piacok a szombati 
napokra érvényes nyitvatar-
tási rend szerint ál lnak a 
vásárlók rendelkezésére, ki-
véve a z egy műszakos élel-
miszer-. hús-, kenyér- ési 
péksüteményboltokat, ame-
lyek a szokásos nyitvatar-
tásuknak megfelelően, és 
ebédidővel este 6 óráig lesz-
nek nyitva. Az egy műsza-
kos árudák, amelyek egy-
folytában tartanak nyitva, 
déli 12 órától fél l-ig tar-
tanak ebédidőt. 

Ezen a napon Szegeden, a 
Lenin körút 40., a Kárász 
utca 10. és a Széchenyi fér 
7. szám alatt levő illatszer-
üzletek a szokásos időben 
nyitnak és este 6 órakor zár-
nak. 

Az algyői, a kiskundorozs-
mai, a szőregi, a tápéi vá-
rosrészben az élelmiszer- és 
vendéglátóüzletek és egyéb 
boltok a szombati nyitva-
tartási rendjüknek megfele-
lően állnak a vásárlók, ven-
dégek rendelkezésére. Kivé-
tel a Szőreg és Vidéke 
ÁFÉSZ, amelynek ÁBC-
áruháza és 2-es számú ve-
gyesboltja este 7 óráig. 4-es 
számú vegyesboltja pedig 
este 6 óráig tart nyitva, -
szokásostól eltérően. Ugyan-
csak este 7 óráig lehet vá-
sárolni a tápéi ÁFÉSZ 2-es 
számú élelmiszerüzletében 
és 3-as számú önkiszolgáló 
boltjában. 

Vasárnap, április 14-én 
csak az egész éven át va-

sárnap is nyitvutartó élelmi-
szer-. édesség-, dohány- és 
virágboltok, yalamint a pia-
cok a vasárnapi nyitvatar-
tási rend szerint fogadják 
vásárlóikat. A vendéglők a 
szombati rend szerint nyit-
nak és zárnak. Egyéb keres-
kedelmi üzletek ezen a na-
pon nem nyitnak ki. 

Hétfőn, április 15-én vala-
mennyi kereskedelmi üzlet 
és piac zárva lesz, kivéve a 
vendéglátó vállalat üzleteit, 
amelyek vasárnapi nyitva-
tartásuk szerint ál lnak ven-
dégeik rendelkezésére. 

A SÁGVÁRISTÁK 

K Ü L Ö N D Í J A 

A Magyar Rádió közel-
múltban lebonyolított Mozart 
zenei műveltségi versenyén 
kitűnően szerepelt a szegedi 
Ságvári gimnázium csapata. 
Legszínvonalasabb műsoru-
kért a művelődésügyi mi-
niszter és a rádió elnökének 
különdíját nyerték el. 

S IKKASZTÓ 

KÉZBESÍTŐ 

A Szeged városi és járási 
rendőrkapitányság sikkasztás 
alapos gyanúja miatt bünte-
tőeljárást indított Pesti Jó-
zsef 34 éves, Bordány, Mező 
dűlő 99. szám alatti lakos el-
len, aki a zsombói postán 
volt kézbesítő. A rendőrségi 
vizsgálat szerint először 1500, 
másodszor pedig 2 ezer 300 
forintot sikkasztott el a rá-
bízott ' pénzküldeményekből. 
Ügyében az eljárás folyik. 
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