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Német autóújdonságok
Egyáltalán nem a véletlen műve, hogy az 

NSZK 15 legerősebb vállalata között öt autó
gyár található. A rangsorban ráadásul a Daim
ler—Benz az első, a Volkswagen a harmadik. 
A BMW, a Ford és az Opel a harmadik har
madban szerepel, mindenesetre valamennyi 
1—5 milliárd márka közé tervezte a termelési 
érték növelését. Az újdonságokat a frankfurti 
nemzetközi autószalon mutatja be — most két 
újdonságról kaptunk képet, a legutóbbi sereg
szemle sztárjai voltak. A BMW 8501 sportos 
kupé, 12 hengeres motorja 300 lóerős, potom 
130 ezer márkáért már megvásárolható. Másik 
képünkön a Mercedes új terepjárója. Manapság 
ismét divatba jött a hegyen-völgyön át autó- 
kázás. Aki az úttalan-utakon is kívánja a ké
nyelmet, annak készült ez a luxus terepjáró, 
persze, ez se érhető el aprópénzért (In-Press)

Szakasszisztens
felírhat

szemüveget
Kitűnően sikerült az esztergomi sörfeszti

vál. A szervező és házigazda Kristály Ven
déglátóipari Vállalat a Hotel Fürdő kerthe
lyiségét találta legalkalmasabbnak, és ez jó 
húzásnak bizonyult. Már csütörtökön — az 
első napon — nagy sikere volt a négy meg
hívott sörgyár „termékeinek”. (A komáromi, 
a kőbányai, a soproni és nagykanizsai sör
gyár vett részt a fesztiválon.) Harmincféle 
sörkülönlegesség között válogathattak a ven
dégek, a hagyományos világos fajtáknak to
vábbra is nagy az ázsiója. A kedvelt ital 
jobban csúszott, amikor a Kecskédi Népi 
Együttes lépett a porondra. A remek hangu
latú előadás különösen az osztrákoknak és a 
hollandoknak tetszett.

Pénteken sem akart szűnni az érdeklődés. 
Ezen a napon a tatabányai OPÁL-Kristály 
szalontáncegyüttes bűvölte el a közönséget 
igényes előadásával. A táncosok még arra is 
vállalkoztak, hogy standard ruhában (ez igen 
impozáns) járják  Esztergom utcáit, amolyan 
sörfesztiválra csalogatóként.

Szombaton is fogytak a jó sörök, mellette 
a finomabbnál finomabb falatok arattak elis
merést. A kulturális program ezúttal sem

maradt el. A Csolnoki Fúvós Zenekarnak jó 
a híre, meg is telt a kerthelyiség, reggeltől 
estig zsúfoltak voltak az asztalok. „Sörös 
mámorban” ropták a táncot, a kitűnő han
gulathoz a Hotel Fürdő zenekara is hozzájá
rult, a szünetekben divatos dallamokkal szó
rakoztatta a vendégsereget.

Vasárnap is volt csalogató program. A 
Wesztergom együttes kétszer egy órában já t
szotta a vérpezsdítő country-zenét, egyértel
mű sikerrel. A rendezők sörivóversenyt is 
beiktattak, ám jött a meglepetés. Másutt si
kere van ennek a számnak, Esztergomban 
azonban nem akadt jelentkező. A rossz nyel
vek szerint volt, aki a feleségtől tartott, aki 
viszont indulni akart, lebeszélte magát ke
délyes pocakja miatt. Mi inkább a szégyen- 
lősségre gyanakodtunk: mit szól a szomszéd, 
ha vedelek. Kár érte, mert ez lett volna a 
fénypont. Jövőre remélhetőleg lesznek vál
lalkozó kedvű sörivók, ugyanis a Kristály 
hagyományteremtő céllal rendezte a feszti
vált. Évente július elején megtartják a már 
első alkalommal sikert aratott találkozót.

(Péntek)

Indigó
A középkorban az indigó

festéket szépsége és fényes
sége miatt becsülték. Az 
újabb időkben az iránta 
megnyilvánuló nagy keres
letet a jeans-divat magya

rázza. Még a középkorban 
az indigót a repceindigó le
veleiből készítették, Amerika 
fölfedezése óta a trópusi és 
szubtrópusi területeken ter
mő indigócserje kivonatából 
készítik a — ráadásul ol
csóbb és jobb — indigót. 
1878-ban a német Adolf 
Bavernek sikerült ezt a szí

nezéket vegyi úton létrehoz
nia. Napjainkban egyesült 
államokbeli és svájci kuta
tók biotechnológiai eljárás
sal kísérleteznek.

Ezek után már csak az a 
kérdés, vajon a géntechno
lógiai eljárás olcsóbb-e, mint 
a vegyi?

Szerkesztőségünk — je
lenleg sárga — ügyeleti te
lefonja a mi izzó drótunk. 
Nincs nap, hogy szó szót ne 
követne a telefonkábelen, s 
az éteren keresztül. Ki pa
naszkodik. ki segítséget kér, 
ki dicséri a 24 ÓRÁ-t, mert 
azért ilyen is van.

A minap egy apuka hívott 
fel minket. Azt kérdezte, 
lehetséges-e az, hogy „nő
vér" írjon fel új szemüve
get szemüveges gyermeké
nek, mert a napokban ez 
történt a tatabányai kórház 
szemészeti rendelőjében.

Nos. utánajártunk, s a 
helyzet a következő.

M ár-már krónikus a sze
mészhiány Tatabányán. A 
negyvenágyas szemészeti 
osztályon és a négy munka
helyes szemészeti szakren
delőben két orvos tartja  a 
frontot. A megyei kórház 
vezetése megtette a szüksé
ges intézkedéseket a sze
mészhiány enyhítésére. de 
persze a legjobb akaratuk 
ellenére sem megy ez máról 
holnapra.

Addig is jó ha tudjuk, bi
zony „nővérke" is írhat 
szemüveget és elvégezhet 
bizonyos vizsgálatokat. Ök 
az úgynevezett szemészeti 
szakasszisztensek, akik meg
felelően képzettek és rá ter
mettek ezekre a feladatok
ra. Aggodalomra tehát sem
mi ok.

— nos —

Szomódon sem áll meg az időÓriás
szélcsatorna
Hétéves szünet, átépí

tés és korszerűsítés után 
újra megkezdte működé
sét a kaliforniai Moun
tain Viewben a világ 
legnagyobb szélcsatorná
ja. A régi kísérleti csa
torna, a 12  méter magas 
és 24 méter széles alag
út mellett 24,4 méter 
magas és 36,6 méter 
széles kiegészítő kísérle
ti szekciót létesítettek  
az amerikai űrkutatási 
hivatal, a NASA mérnö
kei. Ez az új szakasz 
elég nagy hozzá, hogy 
egy Boeing—737-es gé
pet is vizsgálhassanak 
benne. Korábban a hat, 
egyenként hatezer lóerő 
teljesítményű villanym o
tor óránként 368 kilo
méter sebességű légára
mot hozott létre, most a 
22 500 lóerő teljesítm é
nyű motorok óránkénti 
555 kilométeres sebessé
gű szélvihart fújnak a 
vizsgálati objektumra. 
Az óriás berendezésben 
a nagy repülőgépek kü
lönösen balesetveszélyes 
fel- és leszállását vizs
gálják majd.

A nyári napsütés álmos
ságában szinte emberfiát 
nem látok Szomód utcáin.

Egy idősebb férfi gyümöl
csöt árul. de nagy keletje 
nincsen a portékának, csu
pán két gyerek somfordái 
kutató szemekkel a puha 
barack körül. Az öreg pe
dig ül. mozdulatlanul, kö
zömbösen. Néha-néha meg
jelenik egy kopott Trabant. 
Bizonyítandó, hogy nyáron 
ide is elvetődnek a külföldi 
turisták, behemótnvi autó
csoda csikorgatja gumiköpe
nyért a felforrósodott asz
falton.

— Istenem, miről tud írni 
az ember? — sóhajtok fel 
akaratlanul, amikor a köz
ségi tanács épületéhez érek.

Kicsi falunak, kicsi közsé
gi tanácsi épület dukál. Az 
emberek itt mértéktartóak 
az arányokra, semmi hival
kodás, semmi gőg.

Az elnök úr szabadságát 
tölti. így aztán teljes nő
uralom volt Szomódon azon 
a bizonyos júliusi napon. 
Senki nem zavarta a csen
det, így hát sok mindenről 
szót tudtunk ejteni.

Többek között arról is, 
hogy új teremmel bővült az 
óvoda. Ez mindenképpen 
eredmény, és ha csak ezen 
múlna, akkor befolyásolni is 
tudnák a gyerekszületések 
számát, ám ehhez a jó
akaraton kívül más is szük
séges.

A községi tanács vb-tit- 
kárától azt is megtudom, 
lassan befejezik az oktatást 
szolgáló épületek tatarozá
sát. és egy ilyen kis tele
pülésen már az is nagy szó, 
hogy biztosítottak az ok
tatáshoz szükséges alapfelté
telek.

Azt is tudni kell, hogy ko
moly tervek is születtek itt 
az elmúlt napokban, össze
fogott négyszáz család, és 
úgy döntött, ha vénasszo
nyok is potyognak az ég
ből. decem berben m egnézik  
az első kábeltelevíziós m ű
sorokat Szomódon is. Július 
harmincadikéig törlesztik az 
első pénzbeli hozzájárulást, 
utána pedig kezdődik a 
munka.

A nyár lusta egyhangúsá
gában jól is jött a népsza
vazás kiírása, mert mivel is

foglalkozott volna ugyebár 
az a néhány pedagógus, aki 
nem a svájci Alpokban nya
ral, hanem a Tatához oly 
közeli Szomódon?

Jó dolognak tartják, hogy 
már gazdára lelt minden 
építési telek. így újabb és 
újabb betelepülők fogják 
frissíteni a falu életritm u
sát, s talán vidámabb és 
szebb is lesz az itteni em
berek élete.

Tényleg nyugalom van. 
bizonyítja az a tény, hogy 
még egyetlen tanácsi alkal
mazott sem távozott ilyen
olyan pártok nyomására, és 
a parlamenti viták sem ér
deklik az embereket. Az 
emberek nem politikáról be
szélnek. hanem az áremelé
sekről. habár a kettőt nem 
lehet elválasztani egymástól.

Summa, summárum: Szo
mód községben úgy zajlik 
egy júliusi nap. mint bár
melyik magyarországi tele
pülésen. ahol az emberek 
vidámak vagy szomorúak, 
ahol dicsérik vagy éppenség
gel szidják az éppen sorén 
lévő kormány intézkedéseit.

Papp János
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H népszavazásra készülve

Dönt a nép: dönt-e a  NÉP?
A kínai horoszkóp szerint 

idén a sárkány éve van. Ha 
magyar horoszkóp lenne, 
akkor az idei évet a vokso
lások éveként jegyezhetnénk 
fel. Szavaztunk már kétszer 
országgyűlési képviselő-jelöl- 
tekre, a közeljövőben, jú li
us 29-én dönthetünk arról, 
hogy ki — a nép, avagy a 
parlament — válassza-e 
meg köztársaságunk elnökét. 
Ebből alig ocsúdva ismét 
elzarándokolhatunk majd 
körzetünk szavazóhelyiségé
be, hogy a helyhatósági vá
lasztásokból se m aradjunk 
ki. Ne rohanjunk az időben 
ennyire előre, először a nép
szavazáson essünk túl, leg
alább a szavazásra jogosul
tak ötven százaléka, plusz 
egy fő, merthogy csak ek
kor lesz érvényes ez a tá r
sadalmi erőpróba.

A korábbitól eltérően sen
ki se várjon kopogtatócédu
lára, ez nem lesz, viszont a 
helyi tanácsoknál július 2 0 - 
ig kifüggesztik a választás
ra jogosultak névsorát. Aki
nek akár ezzel a névsorral, 
akár bármi mással a nép
szavazás kapcsán gondja tá 
mad, az nyugodtan fordul
jon problémájával a helyi 
tanácshoz.

Mivel a nyaralások fősze
zonjában nyilatkozhat meg 
a népakarat, sokan távol 
lesznek otthonuktól. Ennek 
ellenére a szavazás megold

ható. Az állandó lakcím sze
rinti tanácsnál kell igazoló
papírt kérni, s ezzel az ok
mánnyal, s természetesen a 
személyi igazolvánnyal a 
voksot akár a Balatonnál, 
akár Gyulán, Hévizén, azaz 
bárhol le lehet adni. Egyéb
ként a szavazókörzetek 
ugyanazok lesznek, mint a 
korábbi választásnál, a sze
mélyi igazolványt be kell 
mutatni.

Hogy mi áll majd a kitöl
tendő papíron?

Előre láthatóan a követ
kező kérdés: „Kívánja-e 
ön, hogv a köztársasági el
nököt közvetlen módon vá
lasszák meg?” Ez annyit je
lent, hogy kívánja-e Ön, 
hogy a köztársasági elnököt 
a nép (ön, az állampolgár) 
válassza.

Válaszolni igennel avagy 
nemmel lehet, pontosabban 
ezek alá a válaszok alá kell 
— ízlés szerint — egy ik- 
szet, avagy plusz jelet tenni.

Megyénkben 329 szavazat- 
számláló bizottságban és öt 
egyéni országgyűlési válasz
tókerületben dolgoznak majd 
szavazatszámlálók, akik ösz- 
szesítik a helyi eredménye
ket, felügyelik a törvényes
séget, s számítógépes rend
szeren továbbítják az előze
tes adatokat az országos 
választási bizottságnak.

— The —

Hz „ötök” nemet mondtak
A megyei tanács koordi

nálásával a nyergesújfalui 
tömegszervezeti székházban 
megbeszélést tartottak a 
győri ÉGÁZ, valamint 
Nagysáp, Bajót. Süttő, Lá
batlan és Nyergesújfalu ta 
nácsának, jelentősebb gaz
dasági egységeinek képvi
selői.

A téma a térség gázveze
ték-hálózatának építése volt. 
A Dorog—Győr vezeték- 
szakasz kiépítésével lehető
ség nyílna újabb öt megyei 
település bekapcsolására az 
országos hálózatba. A tervejj 
szerint ehhez Nyergesújfa
lutól hét kilométerre egy 
60 ezer köbméter/óra kapa
citású átadóállomást kell 
kialakítani 50—55 millió fo
rintért. A költségeket a 
majdan felhasznált földgáz 
arányában a fogyasztók áll
ták volna, az elképzelések 
szerint. A tanácsok képvise

lői a nyergesújfalui megbe
szélésen egybehangzóan úgy 
nyilatkoztak, hogy ebben az. 
évben ilyen célokra egy 
huncut vasuk sincs. A jövő 
évre vonatkozóan — több ok
ból is — nem vállaltak sem
milyen kötelezettséget. Meg
fogalmazták: ha lenne is 
pénz a tanácsoknál, nem 
tartanák korrekt megoldás
nak a hálózat ilyen finan
szírozását Ugyanis más te
lepülésekre a gáz helyi pén 
zek nélkül jutott el eddig.

Nem kis összegről van 
szó. Például ahhoz hogy a 
térség városában. Nyerges
újfalun a gazdálkodó egysé
geknél és a lakóházakban 
földgázt lehessen használni, 
körülbelül 20 0  millió forint
ra volna szükség. A helyzet 
rövid értékelése tehát: gáz 
lenne, pénz nincs. A megbe
szélések folytatódnak.

— efká —

Környezetkímélő fehérítés
Svédországban csökkentet

ték a cellulózfehérítéshez 
szükséges klórnak a meny- 
nyiségét, s ezáltal a fehérí
tett cellulóz 1 tonnájára szá
mítva a kibocsátott szerves 
klórvegyületek tömege az 
elmúlt évtizedben a felére, 
3 .5  kilogrammra csökkent. 
Ezt oxigénes fehérítéssel, 
több klór-dioxidnak a fel- 
használásával, továbbá kor
szerűsített mosási eljárással 
és a fehérítés számítógépes

folyamatszabályozásával ér
ték el. Az új eljárások be
vezetésére több milliárd 
svéd koronát fordítottak, s 
még ebben az évben újabb 
2,5 milliárd koronás beru
házással igyekeznek tovább 
korszerűsíteni a szulfátcel- 
lulózgyárak technológiáját. 
Ennek eredményeképpen a 
kibocsátott szerves klórve
gyületek mennyisége várha
tóan tonnánként 2 kilo
gramm alá csökken.

n legősibb vadászlándzsa
A nyugat-ném etországi Bad Cannstatt környékén  vég

zett ásatásokon egy elefántm észárszék feltárásakor napvi
lágra kerü lt az eddigi legnagyobb vadászlándzsa. A  2,5 m é
ter hosszú és körülbelül 3,5 centim éter vastag fegyver az 
időszámítás előtti 250 ezer és 400 ezer év közötti időszakból 
szárm azik. A  tudom ányos vizsgálatok szerint a Homo sapi
ens közvetlen  elődje vadászhatott vele. Még nem  tudják, 
hogyan restaurálhatják a m egkövült fát. Egyelőre gipszbe 
burkolták a feltárás színhelyén.
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„Kristályos” sorfesztivál Esztergomban
Szégyenlős férfiak...


