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Az űrkutatás eredményei m últunk tükörképei

Bé ny e i Jó z se f

„Nem az a meglepő, hogy a Marson volt élet, hanem hogy a Földön még mindig van..

E rk ö lc si k é n y s z e r

P

Jótékonyságra, adakozásra szükség van és
még sokáig szükség lesz. Minden formában.
Nem háborodom hát fel, ha régi és új gazda
gok látványos bálokat szerveznek, egykori
arisztokraták társasági eseménnyé teszik az
adakozás szertartását. Mindig lesznek rászo
rulók, szegények. Ma pedig a szociális, egész
ségügyi, népjóléti, kulturális, művészeti (stb.)
szférának alig van olyan intézménye, szerve
ződése, amely ne igényelné a jótékonykodást.
Igénylik, várják az iskolák is. Minden szin
ten. így természetesen az alapfokú oktatási
intézmények, az általános iskolák is. Nem ta
lálok benne kivetnivalót. Jó, ha találnak
szponzorokat, jó, ha az anyagilag biztonság
ban élő szülők adakozására számítanak. Jó,
ha szerveznek különböző rendezvényeket az
iskolák saját maguk, diákjaik, alapítványaik
támogatására. Nem tartom ezt koldulásnak.
Amíg a társadalom nem engedheti meg ma
gának, hogy többet áldozzon erre, s ha az ál
lam kezéből jószerint kivettük a centralizált
támogatást, akkor erre szükség van.
Arra azonban nincs szükség, hogy a szülő
ket - szándékuk, akaratuk, szociális helyze
tük ellenére - jótékonykodásra kényszerítsék.
A kezemben egy meghívó, egy szülő küldte
el nekem. Egy iskola alapítványai javára mű
soros estet szervez vacsorával. A belépő 1000
forint. Nem sok, nem kevés. Eddig rendben
is van a dolog. A meghívó végén azonban a
szülőknek jelezniük kell szándékukat, támo
gatják-e a rendezvényt a jegy megvásárlásá
val, illetve részt vesznek-e a műsoron, illetve
a műsoron és a vacsorán. Ennyi. A meghí
vón nem tüntetnek fel olyan lehetőséget, hogy
a szülő - rá tartozó ok miatt - nem tudja je
lenleg támogatni a rendezvényt. Magyarul:
ezt en egyfajta erkölcsi kényszernek érzem.
Állítólag rá lehet írni a szülőnek, ha nem
tud jótékonykodni. Csakhogy más az, ha va
lakinek saját kezűleg, külön el kell utasítania
valamit, s megint más, ha a távolmaradást
mint lehetséges alternatívát tüntetik fel. Ismer
jük a szülőket: a gyerek érdekében utolsó fil
lérjüket is odaadnák. Akkor is, ha nincs. Már
csak azért is, hogy a gyerek ne szégyenkezzen
a többi gyerek előtt, ne tegyenek rá megjegy
zést, hogy bezzeg nekik erre se futja. A szülő
összeszorítja a fogát, és kifizeti az 1000 forin
tot. Nem sok. Kérhetnének ilyen alapon ötez
ret is. És nem megy el a műsorra, csak ha a
gyereke is szerepel. És nem megy el a vacso
rára, mert szorítja a torkát valami, mert eszé
be jut, hogy az ezresből ők otthon négyesben
négyszer is megvacsoráztak volna.
Jótékonykodás, igen. Erkölcsi kényszer
nem. Sem iskolában, sem máshol. Sem most,
sem a jövőben. Még egy elmaradt válaszalter
natíva erejéig sem.
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Debrecen (HBN) - A XVIII. fi
zikusnapok rendezvényeinek
fő kérdése az „Élet a Földön kí
vül?" volt, amire a neves fiziku
sok se tudnak határozott igen
nel válaszolni. Az űrkutatások
nem csupán az élet lehetősége
ire, hanem az élet kialakulásá
ra is választ adnak - földi vo
natkozásban is. Az előadások
után szakterületük legújabb
kutatási eredményeiről kérdez
tük a téma tudósait.
A K ölcsey m űvelődési köz
pont konferenciaterme az előa
dás-sorozat minden napján meg
telt érdeklődőkkel, közülük leg
többen középiskolások voltak.
Ű ridőjárás, ü stö k ö s m issz ió k
- A Naprendszer egy fizikus
számára nem csupán a benne ke
ringő bolygók, üstökösök együt
tesét jelenti - magyarázta Szegő
Károly. A Naprendszert kitölti
egy furcsa folyadékszerű anyag,
amely a Napból kiömölve továb
bítja az energiát a bolygókhoz. A
napszél, a Napból kiáramló töl
tött részecskék, s a közöttük ha
tó elektrom os erő teszi ezt az
anyagot folyadékhoz hasonlóvá,
s ebben a közegben „úsznak" a
bolygók. A Napban lejátszódó
folyamatok eredményeképpen a
Föld körül keringő műholdak is
„meghalhatnak". Például január
10-én a Telstar-401-es m űhold
„belehalt" egy napkitörésbe.
Ezért lényeges egy új irányzat,
az ún. űrbéli időjárás-előrejelzés
tudománya - mondja a fizikus.
Ha a m űholdakat üzem eltetők
előre tudják, hogy a Nap hogyan
viselkedik, akkor kikapcsolhat
ják, vagy más m ódon működtet
hetik a műholdakat.
Míg a csillag fényes pont, az üs
tökös elmosódottabb, hosszú csóvájú égitest. Olyan, mint egy pisz
kos hógolyó - a Nap közelébe ér
ve elkezd párologni, gáz és por
áramlik ki belőle. Az üstökös át
mérője néhány száz métertől né
hány kilométerig terjedhet. Üstö
köst vizsgálni olyan, mintha az
időben milliárd évekre nyúlnánk
vissza. Visszafele kutathatjuk, mi
ből alakult ki a Naprendszer. Ta
valy a Hyakutake-üstököst szem
lélhettük az égbolton, az idén az

Ü z e n e th o r d o z ó su g á r z á so k
- A Földön kívüli civilizációk
kutatásában többféle irányzat lé
tezik manapság - kezdte ismer
tetőjét Almár Iván. Céljuk közös:
azt szeretnénk tudni, mennyire
egyedi jelenség a földi élet és az
emberiség az univerzumban. Az
már kétségtelen, hogy a N ap
rendszerben egyedül a Föld az
élet legfejlettebb formáinak hor
dozója. Messze kellene utaznunk
az univerzum ban ahhoz, hogy
magunkhoz hasonló társakra lel
jünk. Ezért alakult ki m ég az
1960-as évek elején az ún. SETIprogram, am elynek lényege,
h ogy rádiótávcsövekkel kere
sünk feltételezhetően mestersé
ges üzeneteket hordozó sugárzá
sokat. A kutatást nehezíti, hogy
környezetünk tele van a csilla
gokból, a csillagközi térből érke
ző term észetes és a rádióadók
ból, a mesterséges holdakból jö
vő m esterséges sugárzásokkal.
Bonyolult szerkezetek szüksége
sek a távolból érkező jelek kiszű
réséhez. A kutatásban a fantá
ziára is nagy szükség van, m ég
csak az út elején vagyunk.
E le tje le k a M a rso n
- Múlt év augusztus 7-én vi
lágszenzációként jelentette be a
sajtó az amerikai űrkutatási hi-

Szegő Károly

Behajthatatlan
könyvtartozások

Tabu-füzeteket adnak ki

Derecske (HBN - D. E.) - Súlyos anyagi
gondokkal küzd a helyi könyvtár. Létszámleépítés ugyan nem lesz, 3 állandó sze
méllyel dolgoznak, mint az elmúlt évben.
De az ez évi 200 ezer forintos anyagi támo
gatásból nem sok új könyvre telik - mond
ta Nagy Istvánné könyvtáros.
Készleteiket úgy gyarapítják, hogy a la
kosság fölajánl régi, megunt könyveiből. Ta
valy mintegy 600 könyvet kaptak ily módon.
Az idén eddig kb. 300 felajánlás érkezett,
ugyanennyit vásároltak. Ám sok kötetet le
kellett selejtezni, így kikerültek a forgalom
ból. Nincs kötelező belépési díj, önként ajánl
hatnak föl az olvasók tetszés szerinti össze
get. Ez átlagosan f 00 forint, de volt már egy
kétezer forintos felajánlás is. Ezekből az
összegekből is könyveket vásárolnak. Saj
nos, mégis csökken a könyvállományuk,
mert sokan nem hozzák vissza a kikölcsön
zött köteteket, felszólítások ellenére sem.
Évente kb. 30-an tartoznak legalább 2-3-5
könyvvel. Ezek sajnos behajthatatlanok.
Ennyivel szegényebb lesz minden évben a
könyvtár, ennyivel kevesebb olvasnivaló kö
zött válogathatnak a könyvbarátok.

füzetek kiadására készül a Szellemi
Műhely. Dúsa Lajos versei, Patai Ist
ván grafikái elé az előszót a műhely
elnöke, Szabóné Marth Éva írja. A
kiadvány várhatóan a költészet nap
jára jelenik meg, a helyi könyvtár és
a könyvesboltok forgalmazzák. A
költészet napján tartja az Élő Újság
a szokásos havi felolvasóestjét. A
hajdúnánási költők antológiájában
szereplő helyi alkotók valamelyiké

Császárkori telephelyek
Polgár (HBN) - Megyénkbe költözik a régé
szeti feltárási központ - tudtuk meg Hajdú
Zsigmond régésztől. A francia-magyar kö
zös keltaprogram magyarországi, keleti ré
szét itt, megyénkben tárják fel. Az ELTE Ré
gészeti Intézete és a Hajdú-Bihar Megyei ré
gészeti bázis együttműködésével. Polgár
környékén, a Selypes ér partján többhektá
ros területet fedeztek föl a III—IV. századból,
a késő római császárkor szarmata népének
telephelyét.

Hajdúnánás (HBN - D. E.) - Tabu

vel találkozhat az érdeklődő közön
ség. Kiállítást rendez a könyvtár a
költészet napján József Attila és a vá
roshoz kapcsolódó helyi költők éle
téről. A szűkre szabott költségvetés
miatt nem hívhatnak írót, költőt e je
les napon.
A Szép magyar beszéd vetélkedő
városi fordulóját tartják április 8-án
Hajdúnánáson. A város legjobbjai
majd országos találkozón, bemuta
tón vesznek részt.

A le g jo b b a n s z a v a l t a k P e tő f it
Debrecen (HBN) - A Petőfi
Sándor Általános Iskolában a
névadó és a forradalom tiszte
letére rendezett megyei vers- és
prózamondó versenyen 144 ál
talános iskolás vett részt.
A versm ondók körében, az
1-2. o sztályosok közül 1. Kiss
Z suzsanna (Petőfi-isk., Debre
cen, felk észítő tanár: Fülöpné
Kiss Sára), 2. Bereczki Marian
na (Bocskai-isk., Balmazújváros,
f. t.: Baji-Gál Ferencné), 3. Dálnoki Anna (B öszörm ényi úti
isk., Debrecen, f. t.: Szim áné
Vajk Mária). A 3-4. osztályosok
k özü l 1. Lakatos Marianna
(ÚÁMK, Debrecen, f. t.: Karika
Róza), 2. Kiszely Anikó (Bányaiisk., Debrecen, f. t.: Mátrai Sándorné), 3. Ábrahám N ikoletta
(Bihartorda, f. t.: Ábrahám né
N agy Ildikó). A z 5-6. osztályo
sok között 1. Katona Éva (Hatvani-isk., Debrecen, f. t.: Bánsze
gi Gáborné), 2. Tenky Réka
(Vénkerti isk., Debrecen, f. t.:

dezhetők fel. N em az a meglepő,
hogy a M arson a régm últban
volt élet, hanem az a m eglepő,
hogy a Földön m ég mindig van!
- állítja a tudós fizikus.
A Mars légköre „megszökött",
túl kicsi volt a bolygó vonzáse
reje. A bolygó megfagyott, nincs
folyóvíz, nincs légkör, így ott
nem tudott továbbfejlődni az
élet.
M íg a Földön a földkéreg
m egszilárdulása után kialakul
tak az óceánok, s rögtön létrejöt
tek a szerves anyagok, melynek
nyomát életkövületek őrzik.

évszázad leglátványosabb, legfé
nyesebb üstökösében, a H aleBoppban gyönyörködhetünk.

Csöm ör Márta), 3. S zoboszlai
Beáta (Körösi Csorna Sándor
Gimn. és Ált. Isk., Hajdúnánás,
f. t.: Hajdú Zoltán) és Kovács Ti
tán (Ibolya úti isk., Debrecen,
f. t.: Dobos Béláné). A 7-8. o sz
tályosok között 1. Polgári Judit
(Hajdúhadház, Bocskai isk., f. t.:
Deák Imre), 2. Oláh Petronella
(Báránd, f. t.: Oláh Miklósné) és
H arsányi Eszter (Csapókerti
isk., Debrecen, f. t.: Erdei Z ol
tánná), 3. Tóth Anett (Váncsod,
f. t.: Szalay Ernőné).
A prózam ondók körében, az
1-2. osztályosok közül 1. Petneházi Anna (Böszörményi úti isk.,
Debrecen, f. t.: Szim áné Vajk
Mária), 2. Kunkli Csilla (Téglás,
f. t.: Báji Dánielnél, 3. Salánki Ri
ta (Dr. Földi-isk., Hajdúhadház,
f. t.: Fentuesné Fekete Judit). A
3-4. osztályosok közül 1. Kiss
Péter Imre (Báránd, f. t.: Kovács
Gyula), 2. Oláh Eszter (Bányaiisk., Debrecen í. t.: Erdei Lászlóné), 3. Deczki Nóra (Irinvi-isk.,
H osszúpályi, f. t.: Bődi Katalin).

A z em ber
a le g v e sz é ly e se b b

Almár Iván
vatal közlem ényét, m iszerint
életre utaló jeleket találtak a
M arson - tájékoztatott Marx
G yörgy akadém ikus. Roberta
Score expedíciója találta m eg az
Antarktisz jegén azokat a négy
és fél m illiárd éves, a Marsról
származó kődarabokat (eddig ti
zenkettőt), am elyek tizenhá
romezer évvel ezelőtt estek le a
Földre.
Ezekben a kőzetm intákban
olyan jelek, kém iai m aradvá
nyok, alakzatok fedezhetők fel,
amelyek nagyon emlékeztetnek
arra, amit a korai Földön képzel
tünk. A kő belsejében milliméte
res kis lyukak, levegőzárványok
találhatók, a benne lévő gázok
izotóp-összetétele is igazolta ere
detét, m egegyező a Viking űr
szonda által a Marson analizált
adatokkal.
Ma a Mars lakhatatlan, hő
m érséklete m élyen a fagypont
alatt van, légköre a földinél száz
szor ritkább, nem lélegezhető.
G eológiai bizonyítékok, az űr
szondák által készített fotók is
igazolják, hogy valamikor nagy
folyók keresztezték a bolygó fel
színét.
Köztük olyan is akadt, am e
lyik százszor annyi vizet szállí
tott, mint a Duna.
A Roberta Score által megta
lált kövület három és fél millió
éves. Ugyanebben az időben a
Földön is hasonló kőzetek létez
tek. Tehát a két bolygón az élet
kialakulásában hasonlóságok fe

- A Föld jövője szempontjából
az ember a legveszélyesebb té
nyező - válaszolta kérdésünkre
Marx György. Vigyáznunk kell
az életbarát körülmények m eg
őrzésére.
A földi légkör összetételében
a növény- és állatvilág összjátéka nagy szerepet játszik. A szén
ás olajtüzelés által kibocsátott
szén-dioxid megváltoztatja a föl
di légkör hőm érsékletét, ü veg
házhatás jön létre. Ezért törek
szenek a fejlettebb országok a
hagyom ányos erőm űvek m eg
szüntetésére.
Feltételezéseink szerint - ha
az ember nem károsítja környe
zetét, s nem pusztítja el önmagát
- , m ég legalább hat-nyolcm illiárd év ig élhet em beriség a
Földön.

Marx György Fotók: Czeglédi Zsolt

T év éfilm so ro zat a B alatonról
K eszthely (MTI) - Kikötő
cím m el m ég a tavasz folya
mán m egkezdik annak a 26
részes televíziós filmsorozat
nak a forgatását, am elynek
producere Gajár László, szö
vegkönyvírója
Siposhegyi
Péter.
A balatoni sorozatban
hangsúlyozott szerepet kap

Keszthely. A 750 éves város
képviselő-testülete legutóbbi
ülésén 5 millió forintot szava
zott m eg a produkció támo
gatására. Az alkotás finanszí
rozói között van az OIB, a
m unkaügyi, a környezetvé
delm i és a külügyi tárca. Ez
utóbbi a filmsorozat terjeszté
sében is segítséget vállalt.
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CSALÁDI BANKSZÁMLA

- amit együtt használhat a család,
- amire átutaltathatják fizetésüket, jövedelmeiket,
- amiről átutalhatják számláikat, közüzemi díjaikat,
- ami naponta kamatozik,
- ami lekötés nélkül is évi 16% kamatot fizet,
- aminek a kamatait a bank havonta elszámolja,
így éves hozama legkevesebb 17,23%
* **
Konzumbank — D ebrecen, Batthyány u. 12.
Tel.: (5 2 ) 4 3 0 -8 6 6
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