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A h í r k ö z l é s t ő l 
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ülés! tartott 

megyei tanács vb 

Tanácskozás a lézerekről — Nemzetközi konferencia 
Szegeden 

fan tasz t ikus filmekben mányág képviselőit a kon- miai és biológiai folyamato-
gyakran vívnak élethalál- ferencia négy napja alatt . kat is vizsgálni lehet, ame-
harcot lézerfegyverekkel. Az A tanácskozás első n ap j án lyek a milliomod-másodperc 
ilyen jelenetek ámulásra tartotta meg előadását V. S. egymilliomod része alat t 
késztetnek bennünket , kö- Letohov, Lenin-dí jas fizikus, játszódnak le. 
zönséges halandókat, akik Ismertet te a legújabb ku t a - F. P. Schafer fizikus a 
va jmi keveset tudunk ezek- tások eredményeit, amelyek festéklézerek alkalmazásá-
ról a sugarakról. A tudomá- a gyorsfolyamatok tanu lmá- ban eddig elért eredménye-
nyos kutatások révén azon- nyozásából születtek. A fes- ket ismertette, 
ban a lézer egyre kevésbé téklézerek segítségével olyan A tanácskozás ma. szer-
számít csodának. Napja ink- rendkívüli gyors fizikai, ké - dán folytat ja munkájá t . 
ban a lézereknek több f a j - ,,„ „.mi. n „ M n i i i 
t á j a ismert, és ezeket s iker-
rel alkalmazzák a gyakor-
la tban is. . 

Az NSZK-beli Schafer. az 
amerikai Sorokin és a szov-
jet Rubin fizikusok ku ta tá -
sainak eredményeként m i n t -
egy tíz éve ismert a festék-
lézer. Ennek a sugárnak a 
gyakorlatban való a lkalma-
zása ú j fejezetet nyitott a 
hírközléstől a gyógyászatig 
szinte minden területen. 

A festéklézerek a lkalma-
zásáról kezdődött nemzetkö-
zi konferencia tegnap, ked-
den Szegeden, a Technika 
Házában. A harmadik sze-
gedi lumineszcenciái konfe-
rencián megjelenteket, kö-
zöttük dr. Vég Gyulát. a 
Csongrád megyei pártbizott-
ság és Lajkó Ferencet, a 
városi pártbizottság képvisel 
lőjét, dr. Szőke falvi-Nagy 
Béla akadémikust , a Szege-
di Akadémiai Bizottság el-
nökét és dr. Kovács Kálmán 
egyetemi tanárt , az MTESZ 
Csongrád megyei szervezeté-
nek elnökét dr. Kozma 
László docens köszöntötte. 
Megnyitót dr. Ketskeméty 
István professzor mondott . 
Ezután Szabó G. László, a 
Csongrád megyei tanács el-
nökhelyettese szólt a konfe-
rencia jelentőségéről és 
hasznosságáról Elmondta, 
hogy Csongrád megye és 
Szeged igaz örömmel lá t ja 
vendégül e m o d e m tudo-

A Csongrád megyei tanács tött a célcsoportos és egyéb 
végrehaj tó bizottsága dr. tanácsi beruházások pénz-
Petrik István tanácselnök- öszegeinek átcsoportosításá-
helyettes vezetésével tegnap, ról. A végrehaj tó bizottság 
kedden Szegeden ülésezett, elemezte a tanács iövő évi 
A tanácskozáson részt vett gazdálkodásának várható 
dr. Kolláth György, a Mi- feltételeit is. 
nisztertanács Tanácsi Hiva- A vb az elöteriesztéBek 
ta lának kepviselője is. megvitatása után elökészi-

A testület az ejőterieszté- tette a. Csongrád megyei ta-
sek között határozott az nács soron következő ülé-
idei költségvetés csökkenté- sét, és meghatározta napi-
séről. Erre azért kerülhete t t rendi javaslatát. A testület 
sor, mer t az ország jelenlegi javasolja, hogy a tanács 
gazdasági helyzete szüksé- tűzze napirendre a megye 
gessé teszi a társadalmi köz- második tizenöt éves lakás-
kiadások mérsékeltebb üte- fejlesztési koncepcióját, 
mű fejlesztését. A költség- programját , amely kérdés 
vetés a rányainak módosulá- várhatóan igen nagy érdek-
sa nem érint i az alapel lá- lődésre számíthat. Hiszen a 
tást. Így az egészségügyben, lakásépítés, lakásgazdálko-
az anya-, a csecsemő- és dás nagyon sok családot, a 
gyermekvédelemnél, a szo- társadalom minden rétegét 
ciális gondozásban, az ok ta - érinti. A v b javaslata ér tel-
tás területén, a köztisztaság- mében a tanácsülés napi--
nál, a belvízelvezetésnél, a rendjén szerepel még a szak-
felújí tásnál . az el látás eddi- munkásképzés helyzetéről 
gi színvonala, továbbra is szóló beszámoló, va lamint a 
'biztosított, a költségvetést CSÖMITERV és a megyei 
itt nem csökkentették. A víz-, csatornamű vállalat te-
testület az idei eredményes vékenvségi körének megha-
tervteljesítés érdekében dön- tarozása. 

A tévé második 
műsorának vételéért 

Nyújtott műszak a Gelkánál 
Éppen ma egy hete, hogy nak, hogy a megrendelő (az van, de még csak nem is 

megkezdte a próbasugárzást IKV, a lakásszövetkezetek, az sejthető, hány tulajdonosból 
a televízió második műsorá- OTP) kérésére később eset- lesz a közeli hónapokban 

leg az újvidéki adással he- Gelka-ügyfél. Egy biztos: nak szórására felszerelt 
szentesi adóberendezés. Az lyettesítik a központi anten- konverterből (s ha kéri a 
első napok tapasztalatai nák Belgrád 2-esét. megrendelő, antennából is) 
a lap ján mondhat ták el teg- Ha a nagyközösségi anten- lesz elég készlete a Gelká-
nap a GeLka kirendeltségé- nákra m á r felkerülnek az ú j nak. Inkább csak a várako-
nek vezetői, hogy kedvezőek antennafe jek és a VHF-sáv- zási idő lesz egy kicsit hosz-
lesznek a vételi lehetőségek ra hangolt ú j konverterek — szú. hiszen október előtt 
Szegeden. a 20 kilowattos erre azért lesz szükség, mer t csak az előjegyzéseket gyűj-
adó térere je ugyanis nagy. A sok még az olyan készülék, tik. A helyzetet nehezíti, 
Gelka műszerészeinek m u n - amelynek nincs VHF-sávja hogy már az Elektron Áru-
ká já t az is könnyíti, hogy a —, akkor foghatnak hozzá a ház készlete is kifogyott, s 
mérőábrával reggel kilenc Gelka szakemberei az egyéni hiába kértek, az Orion-gyár 
órától, a műsorkezdéstől pe- megrendelések teljesítéséhez, nem igazolta vissza a meg-
dig a második műsor képei-
vel á l l í that ják be ma jd 

Azok a tévénézők, akiknek rendelést. A konverterpiac 
készülékébe konvertert kell nehézségeit enyhítette ugyan, 

készülékeket, illetve a nagy- beépíteni, két lehetőség kö- hogy a hangolóegység alkat-
közösségi an tennák hangoló- zött választhatnak. Az egy- r é s z e i t a z áruházban koráb-

ban beszerezhették a rádió-

P. K. 

egységeit. Ez utóbbiak mó- és kéttranzisztoros konverter 
dosítása már megkezdődött, á ra 365, illetve 635 forint, a 

Érthetően ugyanis először kisebbel csak a szentesi ket- technikához értők, de ma 
a sok esetben több száz csa- tes, a drágábbal az újvidéki, má r ott sem kapható minden 
ládot szolgáló központi tévé- s a belgrádi ket tes műsor is alkatrész, 
antennákon cserélik ki a fogható, ha a készülék 
tartozékokat. Szegeden kö- egyébként e r re alkalmas és 
rülbelül 12—13 ezer készü- a megfelelő antennákat is 
lék kap ja közös antennáról felszerelik. Az anyagárhoz 
a jelet, az Északi, városrész hozzászámítják még a mun-
I/B ütemében például egyet- kadí jat . s a szükséges javí-
len antennához 1740 lakás tások költségeit is. Azoknál 
vezetéke csatlakozik. A har- a készülékeknél, amelyekkel 
minc ívdgy antenna körűibe- eddig csak az első progra-
lül egvhónapnyi munká t ad mot nézték, a mechanikus 
a Gelka negyvennél több csatornaváltók elöregedésével 

A naptár 
Programozott generáció a mienk. 

Annyi emberhez és annyi minden-
hez kell igazodnunk, hogy szájjiba 

venni se tud juk . Bejelentet te valaki az 
ecsetgyárban, hogy újí t . Szerkeszt egy 
szőrbehúzó gépet, olyat, amilyen eddig 
nem v o l t Ha elindul majd , szinte másod-
percenkénti köpi k i az ecsetet. Hallom a 
rádióban, ez az egyetlen gép diákok ha-
dának nyári rohangálását gyártotta előre, 
mer t nem készült el időre. A diákok má-
sik hada iskolaköpenyek után rohangál, 
mert a köpenyek se készültek el időre ta-
lán, vagy a kereskedelem nem figyelt a 
naptárra . Tankönyv sem lessz annyi, 
amennyi kellene a tanév eleién, legföljebb 
azt mond ja az illetékes, több lesz, mint 
tavaly. Ez pedig önmagában nagy ered-
mény, mer^ a fejlődés ú t j á t muta t j a . 

Nagy tapsokat vágunk le mostanában, 
ha azt halljuk, ez vagy az a valami elké-
szült határidőre. Hogyne örülnénk, amikor 
meg nem nevezhető földöntúli lények a r -
ra programoztak be bennünket, hogy sem 
ez. sem az a valami nem készül el ha tá r -
időre. Ezek a földöntúli lények azt is be-
lénksugallták, hogy senki nem felelős, 
mer t objektív okok ütötték föl a fejüket . 
Pedig, ha jól megnézzük, csak arról van 
szó, hogy valahol elveszett a naptár , és a 
naptárra l az előre adott szó. Nem az „út-
törő-becsületszavamról", hanem a szerző-
désben vállalt, többszörösen ellenőrzött, 
fölsőbb szervek által is jóváhagyott, kicsi-
ke zászlók árnyékában alá í r t és lepecsé-
telt vállalati szó. 

Ki ne hallott volna olyasmiről, hogy 
elkészül a nagy ház, beköltöznek a lakók, 
és elkezdenek vadonatú j lakásukban fázni, 
mer t nincs kazán. Késve készült el maga 
a lakás is, tehát késve, de kitartóan fáz-
nak. Ha a magyarázatok mellett meleged-
ni lehetne, biztosan megizzadnának, mert 
megtudhat ják az illetékesektől, hogy a hi-
ba a közvetítővonalban van : a kooperáló 
cég nem ta r t j a a szavát. Neki veszett el a 
naptára. Visszaválaszol e r re a másik, hogy 
nem egészen úgy van az, mer t egyrészt 
nem is rendelték meg akkor, amikor kel-
lett volna, másrészt pedig őket is körül-
vette az objektív nehézség, ők is kooperál-
nak. sőt azok is, akik nekik fityiszt mu-
tatnak. Fegyvert lábhoz! Aki ebben a ká-
oszba bele mer lőni. nyugodtan elmehet öt-
tusacsapatunkat erősíteni. 

Ha azonban csak egy pil lanatra is elő-
vesszük naptárhoz szoktatott eszünket, 
olyasmit találunk mondani, hogy a mese-
beli Mindentelhisz király hozzánk képest 
gyönge fantáziával van megáldva. Mi sok-
kal hihetetlenebb dolgokat is képesek va-
gyunk első szóra elhinni. Nem rendelték 
meg időben ezt, vagy azt? Ugyan mi aka-
dályozhatta meg őket? Nem jár t a posta? 
Beteg lett a gépíró? Kifogyott a gépből a 
szalag? Kivitte a huzat az ablakon az in-
digót, és mostanáig nem hozta vissza? De 
ha nem rendelték meg, miért nem vetett 
azonnal lángot a te rvra jz? Azon a helyen, 
ahová a meg nem rendelt valamit előre 
berajzolták, legalább forint nagyságú tűz-
vésznek kellene keletkeznie, ahogy a koo-
perálok ülepe alat t is lángot kellene vet-
nie a széknek, ha csúszik a határidő. Ha 
lukas a naptár . 

Nem élhetünk meg naptár nélkül. Ha 
jól belegondolunk, belát juk, hogy a hozzá 
való igazodás emberek százezreinél semmi 
gondot nem jelent. Alig van, aki a vasár-
napot összetéveszti a csütörtökkel, vagy a 
szabad szombatot a keddel. Olyan viszont 
bőven van. aki csak délben veszi észre, 
hogy itt a hétfő, dolgozni kéne. Megvi-
gasztalja magát hamar, mind já r t vége a 
munkaidőnek, erre a néhány órára már 
nem érdemes szívóskodni. Külföldi utazá-
sának napjá t se nagyon téveszti el senki, 
még akkor se, ha hivatalból, szolgálati út-
levéllel utazik. Nem felejtheti el, hiszen 
be van írva a naptárba. Értekezés nemzet 
vagyunk, egyetlen semmitmondó értekez-
letet se szalasztanánk el. Természetesen 
ott vagyunk, és hozzá is szólunk, amíg a 
munkaidő le nem jár. akármiről van is 
szó. De utána egy percig sem maradunk. 
Igazunk van. tervezzenek minden értekez-
letet úgy. ha egyáltalán szükség van rá. 
hogy minden okos szó beleférjen. 

A papírosból gyártott naptárra l semmi 
hiba nem lehet. Annyi mindig van belőle, 
hogy minden íróasztalra jut. A belső, bio-
lógiai naptárra l sincs baj . az évszakok 
változását ml is megérezzük, nemcsak a 
költöző madarak. Van azonban egy ha r -
madik naptár is, azonosítását víruskutató-
ink az Ai laboratóriumi kitenyésztése utá-
ni időszakra vállalták. Ragályos kór, leg-
inkább a fejekben terjed. Legfőbb ismerte-
tője, hogy a megtámadott egyén sűrűn ha j -
toga t ja : mi, kérem, mindent elkövettünk, 
és mi semmiér t nem felelünk. A beteg-
ség kifejlett s tádiumában a páciens elfe-
lejti a személyes névmás egves szám első 
személyű a lakjá t . Agyának azon a teker-
vényén, ahová nyelvtanórán beültették, 
hézag támad, és az én helyett csak ezt tud-
ja mondani : mi. A névmáscsere máskor is 
előfordul, más vírusok is okozhatják, fon-
tos. ami utána jön: nem vagyunk ér te fe-
lelősek. 

H! [a megint elővesszük naptárhoz ido-
mított eszünket, megint nem ér t jük. 
Hozzáfognak valamihez, tervet ké-

szítenek. A terv voltaképpen annyit jelent, 
hogy a naptár némely nap já t beleír ják a 
tervezetbe, és mellé ír ják, ki a felelős. Bi-
zonyítható. hogv a munka megkezdésekor 
tehát még naptár is van. és felelős is. Va-
lami udvari naptárőr állást kellene kita-
lálni. és ezt a hivatal t olyanra bízni, aki 
a kettőt — a határidőt és a felelőst — 
aká r az idők végeztéig együtt t ud ja ta r ta -
ni. Akármelyik számadó juhász elvállalná, 
nyugdí j után. puli nélkül is. Állítólag, ne-
hezebb gondokkal is meg tud birkózni az 
emberi elme. 

Volt szerencsém részt venni néhány na-
gyott késett nagy valami átadásán. Föl-
tűnt, sem külsőségben, sem belsőségben 
nem látszott a késés. Kikopott a piros sző-
nyeg itt is. amíg mindenki á tvet te a jó 
munkáér t járó kitüntetést. Csavarra járó 
eszével azt mondta valaki, az a jó, hogv 
legalább a kitüntetések elkészültek határ -
időre. és ami be volt „ütemezve", azt leg-
alább ezen a napon elvégzik. A társadal-
mi víruskutatók szerint határidős beteg-
ségeink egyik fertőző góca éppen ez a pik 
lanat. Gondolgoznunk kellene ra j ta . 

Horváth Dezső 

Országgyűlési 
bizottság 

megbeszélése 
Ha megvalósulnak a te r -

vezők elképzelései, a máso-
dik 15 éves lakásépítési 
programban megjeílölt, 130 
kiemelt településen 850 ezer 
lakás készül el, amelyekben 
2 600 000 ember találhat ú j 
otthont. Az országgyűlés épí-
tési és közlekedési bizottsá-
ga keddi ülésén e 130 tele-
pülésnek területkiválasztási 
javaslatait értékelte. 

Bővítik a Ligetfürdőt 

műszerészének, nem is nyolc-
órás elfoglaltságuk lesz a 

ugyanis számolni kell. s elő-
fordulhat. hogy más alkat-

a Gelka szakembereinek az 
a véleményük, hogy a na-
gyon régi, mechanikus csa-

most következő hónapokban, részt is cserélni kell. Ezért 
hanem napi 10—12 órás. Az 
ú j szentesi adó nagy térereje 
várhatóan gyengíti ma jd a 
Belgrád 2-es adó műsorának tornaváltós készülékek meg-
vételi lehetőségét, 24-es csa- bolygatása nem is túl cél-
torná ja ugyanis tú l közel van szerű. 
a mi 23-asunkhoz. Ezért a Csongrád megyében száz-
Gelkánál már arra is gondol- ezernél több 'tévé-előfizető 

r 

Óriás olajtárolók 
A Szovjetunióból szállítják 

Négy ú j óriás tartály épí- helyszíni hegesztése, össze-
tését kezdték meg a Komá- szerelése. A nagyszabású 
romi Kőolajipari Vállalat- munkán a Budapesti Kő-
nál. Az egyenként 20 000 olaj ipari Gépgyár és a ko-
köbméter űr tar ta lmú be- máromi üzem munkásai 
rendezések acdlköpenyét dolgoznak. A tervek szerint 
félkész állapotban, teker- a jövő év végén ad ják át 
csekben száll í t ják a Szov- rendeltetésének a kőolaifel-
jetunioból. Az előregyártás- , , , , . , , . . . . 
nak ez a módszere rendkí - d o l g o z o _ t a r o I a s i g o n d j a m 

vül előnyös, mer t így rövi- könnyítő óriási berendezése-
debb ideig ' tart a tárolók ket. (MTI) 

S o m o g y i K á r o l y n é fe lvé te le 

Szegeden négy ú j fedett medencét építenek a Ligctfürdó 
szomszédságában a KEVIÉP munkásai . Jelenleg a meden-
cék vasbeton szerkezetén dolgoznak. Hamarosan a DÉLÉP 
munkásainak is a helyszínre kell érkezniük, hogy fölállít-
sák a fából készült tetőszerkezetet. A Ligetfürdő ú j meden-

céi várhatóan jövő tavasszal fogadják a közönséget 

t 


