
CSÜTÖRTÖK, 2005. JÚLIUS 28. » A K T U Á L I S * 3 

Ne fogyasszon alkoholt, aki volánhoz ül - vélik a megkérdezettek 

Egy pohár sör is sok lehet 
A VÉRALKOHOLSZINT KÜSZÖBÉRTÉKÉI 

mg/ml 

FrandaorwAif 
torstág 

A magyarok többsége nem állna 
meg egy pohárnál, ezért jobb, ha 
továbbra sem iszik az, aki vo-
lánhoz ül, vélte a lapunk által 
megkérdezett politikus, rendőr, 
teherfuvarozó, taxisofőr a kor-
mány SMS-kampányával kap-
csolatban. Az e heti kérdés 
ugyanis az, kis mennyiségű al-
kohol fogyasztása után lehes-
sen-e vezetni. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ha valaki vezet, ne igyon! - fo-
galmazta meg személyes vélemé-
nyét Radics Róbert, a megyei 
rendőr-főkapitányság közleke-
désrendészeti osztályának veze-
tője a kormány SMS-kampányá-
val kapcsolatban. Az új kérdés 
ugyanis az, egy pohár sör vagy 
bor elfogyasztása után volánhoz 
lehessen-e ülni. 

A rendőr százados szerint a 
magyar ember mentalitásából 
fakadóan nem biztos, hogy meg 
tud állni egy pohárnál, ezért 
vagy igyon akolholt, vagy vezes-
sen. Az alkohol egyébként is 
mindenkire másként hat, így 
Radics szerint ha valaki belül az 
autóba, akkor ne fogyasszon 
szeszes italt. 

A közlekedésben nem csupán 
önmagunkért, hanem másokért 
is felelősek vagyunk, állapította 

meg Nógrádi Zoltán, Móraha-
lom polgármestere, fideszes or-
szággyűlési képviselő. Ezért 
nem lehet felmentést adni a sza-
bályok alól, mert nem tudni, 
milyen hatással van a sofőrre 
még a kis mennyiségű alkohol 
is. Semmiképpen sem szabad 
mások biztonságát, életét koc-
káztatni a közutakon, vélte. 
Ezért úgy gondolja, csak teljesen 
tiszta fejjel lehet és lehessen a 
későbbiekben is a volán mögé 
ülni. 

Ugyanígy gondolkodik a vásár-
helyi Hernádi Gyula, az MSZP 
országos választmányának tagja. 

Véleménye szerint a magyar so-
főrök nem elég fegyelmezettek, 
semmi garancia nincs arra, hogy 
egy pohár után megálljt tudnak 
parancsolni maguknak. 

Hasonló a véleménye Stabe-
recz Ferencnek, Nagytőke pol-
gármesterének is, aki immár ti-
zenhárom éve ingázik buszsofőr-
ként a faluja és Szentes között. 
Nem pártolná, hogy akár egy po-
hár alkohol elfogyasztása után 
volánhoz üljön a vezető, mond-
ta. Úgy vélte ugyanis, hogy ez 
nem lenne korrekt az utakon 
közlekedőkkel szemben. 

Ne igyon, aki vezet, hangsú-

lyozta Maczelka László szentesi 
teherfuvarozó is. Húsz évig dol-
gozott a vendéglátóiparban, így 
tisztában van azzal, hogy egy po-
hár alkohol után nincs igazán 
megállás - az emberek többsége 
nem elégszik meg ennyivel. 

Húsz éve buszsofőr a makói Si-
mon László, de ha munkába 
megy, akkor már előző nap sem 
fogyaszt alkoholt. Nem lehet 
elég óvatos az ember, magyaráz-
ta. Pontosan ezt gondolja Miku-
lai József is. A vásárhelyi taxis 
akkor sem inna munka közben, 
ha büntetlenül fogyaszthatna 
egy pohár sört. Szerinte sokan 
nem érnék be ennyivel, s nem 
állnának meg az engedélyezett 
mennyiségnél. 

A NŐK ÉRZÉKENYEBBEK 
AZ ALKOHOLRA 

jg | Az alkohol a döntéshozó és a ko-
ordinációs képességet rontja. Sze-
szes ital fogyasztása után - akár 
kis mennyiségben is - a reakció-
idő megnő. Az sem mindegy, férfi 
vagy nő iszik - a gyengébb nem 
képviselői ugyanis érzékenyebbek 
az alkoholra. Az elfogyasztott 
szesz hatása függ attól, milyen 
testsúlyú ember issza, evett-e 
előtte, s milyen gyakran nyúl a po-
hárhoz. 

Tiszták 
vagyunk 
SULYOK ERZSÉBET ' 

Igyunk vagy ne igyunk - ez itt nem kérdés. Úgy látszik. A médiu-
mok - köztük lapunk - rögtönzött véleménykutatásai szerint 
ugyanis nincs ember Magyarországon, aki érveket kockáztatna 
meg az ivás utáni autóvezetés mellett. Vajon miért ? 

Hiszen tapasztalati tény, hogy viszonylag sok a gyakorlott veze-
tő, aki egyszersmind gyakorló ivó. Mindennapos a magyar élet-
kép: vendégségbe, strandra, színházba autóval jár fű-fa-virág, 
csupa olyan helyre, ahol szinte illik inni. Ha mást nem, egy nyelet 
sört vagy egy pohár pezsgőt. És ki látott már olyat, hogy a színházi 
parkolóban hagyjuk az autót másnapig ? Mert ittunk ?Senki. 

Más a helyzete a notórius fogadásra járók közül azoknak, akiket 
hivatásos sofőr visz. Nekik nincs problematikájuk, számukra ez 
nem téma. A pofavizitekre (el)kötelezettek közül a mezeibb jelle-
gű sofőr nélküliek viszont valódi bajban vannak - kivéve, ha elsa-
játították az „úgy tenni, mintha vedelnél, de mégse" nevezetű tu-
dományt. Ez a multifunkcionális magatartás több előnnyel jár. 
Úgymint: színjózan maradsz, tehát könnyen megjegyzed a körü-
lötted elázottak fékevesztett szövegeit - az ember sose tudhatja; 
ajkad a sűrűn ismételt lébe mártogatástól izgalmas-nedvesen 
csillog, fokozva (legalább) verbális képességeid akadálytalan érvé-
nyesítése közben partnered érzéki élményét; örökké tele poharad 
azt a nálunk sokat érő képzetet kelti, hogy egy felszabadult-köny-
nyed, kedves-aranyos ember vagy, aki jól bírja az italt. Ráadásul. 
Egyéb jó tulajdonságaid mellett. Nyilván. 

Minderre és egyéb megfontolásokra fittyet hányva jött a társa-
dalom gyors reakciója: naná, hogy zéró tolerancia, magyarul nul-
la ital, semmi pityóka, no tinta. A kormány SMS-kampányának 
második kérdéséből éppúgy nem lesz társadalmi vita, mint a jövő 
évi költségvetésből - amit az ittasügy helyett az ellenzék javasolt. 

És így lesz az, hogy a gyalogosok meg a mindig tiszták akár 
egyenrangú állampolgároknak érezhetik magukat. Ha nincs vita, 
akkor nem föltűnőbb, mint máskor, hogy róluk megint úgy nem 
beszél senki, mint máskor. 

ffr 
A "" Ifci 

A vajdasági expedíció tagjai kétóránként vettek vízmintát Fotó. Frank Yvette 

rosszabb a folyó vízminősége, mint 
feljebb - mondták a szakemberek. 
Rontja a helyzetet, hogy a megye-
székhelyen több ezer köbméter tisztí-
tatlan szennyvíz ömlik naponta a Ti-
szába. 

A Tisza-kutató expedíciót a szerb 
kormány, az Újvidéki Egyetem és tíz 
vajdasági, Tisza menti önkormány-
zat támogatja. Milán Knezsev el-
mondta: Magyarországról eddig még 
nem keresték őket hivatalos, kor-
mányzati szervek. Egyedül a Csong-
rád Megyei Természet- és Környezet-
védelmi Egyesülettel (Csemete) áll-
nak kapcsolatban. Ettől függetlenül 
nyilvánossá, mindenki által elérhe-
tővé teszik majd a vizsgálati adatai-
kat az interneten. 

sz. c . sz. 

OSZLÓBAN 
A SZÖVETSÉG 
A környezetvédelmi minisztérium-
ban még nem hallottak a vajdasági 
expedícióról. Azt sem tudták meg-
mondani, hogy a 2000-es ciánka-
tasztrófa óta vizsgálja-e folyamato-
san valamilyen hazai szervezet a Ti-
sza ökológiai állapotát. Egy biztos.- a 
Tisza mente Szövetség - amely 136 
magyarországi önkormányzatot tö-
mörít - soha nem támogatott* ilyen 
kutatást. Németh József elnök, ti-
szacsegei polgármester elmondta: 
hamarosan feloszlik a szövetség, 
amely két éve már csak névleg mű-
ködik. 

Pszichológiára 138 pont kellett, művelődésszervező szakra 86 is elég 

Meghúzták a vonalakat 
Százötvenezer felvételiző számára elér-
kezett az igazság pillanata: tegnap vég-
legesítették, ma reggelre pedig az inter-
net segítségével, esetleg SMS-ben min-
den ér intet t megtudhat ta , idén ősszel 
elkezdheti-e felsőoktatási tanulmánya-
it. A Szegedi Túdományegyetemre idén 
közel tizenegy ezren jelentkeztek. In-
formációink szerint pszichológia szak-
ra 138, magyar nyelv és irodalomra, va-
lamint tör ténelemre 121 ponttal lehe-
tet t bejutni . 

Tegnap véglegesítették az idei felsőoktatá-
si felvételi ponthatárokat, melyeket az éj-
szaka a www.felvi.hu-n már megnézhet-
tek az érdeklődők. 

Kurrens képzésnek számít a Szegedi 
Tudományegyetemen is a közgazdász, a 
jogász, a pszichológia, a kommuniká-
ció, a művelődésszervező, a magyar 
nyelv és irodalom. Idén - a lapzártakor 
begyűjtött információnk szerint - pél-
dául pszichológiára 138, magyar nyelv 
és irodalomra, valamint történelemre 
121, az egészségtantanár-kommuniká-
ció szakra 116, művelődésszervező és 
valami egyéb szakra - a párosítástól 
függően - 127 és 86 pont között lehe-
tett bejutni. 

A felvételizők a személyre szabott web-
oldalukon névre szólóan is megtalálhatják 
a rájuk vonatkozó ponthatárokat és a fel-
vételi döntést. 

Az a 130 ezer felvételiző, aki a jelent-
kezési lapján a mobilszámával és hoz-
zájárulásával engedélyt adott erre, ma 

PSZICHOLÓGIA A.T0P0N 
Idén a szegedi egyetem pszichológia sza-
kán meghirdetet t 27 helyre eze rné l is töb-
ben je lentkez tek . Gólya csak a 138 pontot 
e lérő 25 f ia ta lból lehet. A köl tségtér í téses 
képzésre 133 ponttal ju thatot t be 17 sze-
rencsés fe lvéte l iző. így lesz ősztől 42 fős 
az első évfolyam. 

reggelig megkapta SMS-ben is az értesí-
tést. 

A felvételizőket oda veszik föl, ahova -
az általuk megjelölt helyek sorrendjében 
- elsőként elég a pontszámuk. A felvé-
telt kimondó döntésekkor válik hivata-
lossá, amikor az adott felsőoktatási in-
tézmény erről levélben értesítést küld. E 
határozatot az idén sem lehet megtá-
madni. Az elutasítás ellen - a felsőokta-
tási törvény szerint - felülbírálati kérel-
met lehet benyújtani 15 napon belül, de 
legfeljebb jogszabályi sértésre hivatkoz-
va. 

A fellebbezések száma több lesz, mint 
korábban bármikor - vélik azok, akik sze-
rint az idei felvétebn a korábban érettségi-
zőket előnyösebb helyzetbe hozta a jogsza-
bály, így az idén maturálók esélyegyenlő-
sége sérült. E vélekedés a ponthatárok 
meghúzása után igazolódhat, vagy minő-
sülhet riogatássá. Az már most látható, 
hogy az egyetemeken tavaly 26 volt, idén 
27 százalékos a sikeresen felvételiző régi 
vizsgázók aránya, a főiskolákon 33, illetve 
34 százalék. Az esélyegyenlőtlenség rémé-
vel elsősorban a népszerűbb szakokra je-
lentkezők riogathatok. 

A keretszám bővítése a népszerű szako-
kat indító intézmények, illetve az oda je-
lentkezők érdeke is. Azonban a meghir-
detettnél több diák felvételét nem enge-
délyezte a minisztérium. Tavaly ősszel 
10 százalékkal már csökkentették a ke-
retszámokat. Ám ezt sem tölthették be 
felvételizőkkel a nagy létszámú szakokon 
- tudtuk meg Almási Tibortól, az SZTE 
Bölcsészettudományi Kar dékánjától. En-
nek oka, hogy a határ egyetlen ponttal 
való csökkentése többtucat további je-
lentkező felvételét igényelte volna. így 
több - például az SZTE-n a pszichológia, 
a magyar nyelv és irodalom, történelem -
szakon valószínűleg a meghirdetett ke-
retszám alatt marad a leendő első évfo-
lyam létszáma. 

Ú. I. 

Már korábban is rabolt 
Egy másik rablással is gya-
núsít ják azt a l ó éves ro-
mán fiatalt, akit a közel-
múltban fogtak el a rend-
őrök Sándorfalván. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Lapunkban megírtuk, a kö-
zelmúltban két házaló kira-
bolt egy 81 éves férfit annak 
családi házában, Sándorfal-
ván. Domonkos Sándor hi-

ába védekezett, az egyik tá-
madó megverte és elvette 
200 ezer forintját. A mene-
külő rablókat a helyi körze-
ti megbízott és egy rendőr 
hallgató fogta el a Szegedre 
tartó autóbuszon. A 22 és 
16 éves román állampol-
gárságú fiatalt őrizetbe vet-
ték és előzetes letartózta-
tásba helyezték őket. 

A nyomozás kiderítette, 
hogy a 16 éves gyanúsított 

már korábban is követett 
el hasonló bűncselek-
ményt. A rendőrség tájé-
koztatása szerint még jú-
nius 17-én az esti órákban 
a szegedi Felhő utca és a 
Nemes takács utca keresz-
teződésénél egy férfit állí-
tott meg és késsel a kezé-
ben azt követelte, adja át a 
nála lévő pénzt. A megré-
mült járókelő 6 ezer forin-
tot adott a támadónak. 

A rákos megbetegedést okozó kadmium koncentrációja meghaladja a határértéket 

A Tisza már meggyógyult, 
a Maros súlyos beteg 
A Tisza ökológiai állapota hasonló 
ahhoz, mint amilyen a ciánkataszt-
rófát megelőzően volt - állapították 
meg vajdasági környezetvédők. A Ma-
roson viszont tragikus a helyzet. A 
rákos megbetegedést okozó kadmium 
koncentrációja Szegednél meghaladja 
a határértéket. 

A vajdasági környezetvédők - biológu-
sok, vegyészek és ökológusok - évek 
óta végeznek vegyi és biológiai mérése-
ket a Tisza magyarországi és szerbiai 
szakaszán, valamint a mellékfolyókon. 
Az expedíció tagjai idén a torkolattól, 
Titeltől Tiszadobig - mintegy ötszáz 
kilométeres folyószakaszon - vettek 
víz- és iszapmintát. 

- Részletes eredmények csak a labor-
vizsgálatok után várhatók, amelyeket 
az Újvidéki Egyetemen végeznek el -
mondta tegnap Szegeden a csoport ve-
zetője. Milán Knezsev és csapata há-
rom hajóval járta be a Tiszát két hét 
alatt. Kétóránként vettek víz- és iszap-
mintát a folyó közepéről és széléről. 
Korábban Záhonyig mentek fel, idén 
viszont a tiszalöki zsilip felújítása mi-
att csak Tiszadobig jutottak. 

Ciánmaradékok már nincsenek a 
folyóban - hangsúlyozta Berta Rozá-
lia vegyész - , nehézfém-szennyező-
désekkel (ólom, kadmium, cink, 
nikkel) azonban még találkoztunk. 
Tokajnál például a kadmium kon-
centrációja éppen a határértéken 
volt. A szakemberek azt tapasztal-
ták, hogy a duzzasztóknál — Tiszalö-
kön, Kiskörén és Törökbecsén - , 
ahol lassabb a víz folyása, emelkedik 
a nehézfémek koncentrációja. A víz-
minőség-vizsgálatnál elsősorban a 
biológiai terhelést, azaz a szerves-
anyag-szennyeződést mérték. 

Milán Knezsev szerint a Tisza víz-
minősége elfogadható. Nem úgy a 
Marosé, ami a szakember szerint tra-
gikus állapotban van. Szegedén 
iszapmintát vettek a Tisza-Maros 
torkolatnál, és megállapították, hogy 
a rákos megbetegedést okozó kadmi-
um koncentrációja meghaladja a ha-
tárértéket. A halakban, kagylókban 
és növényekben nem haladja meg a 
határértéket a mérgező nehézfémek 
koncentrációja. A vajdasági szakem-
berek - akik csak rövid időre hajóz-
tak be a mellékfolyókra - úgy vélik: a 
Marost külön is lehetne, sőt kellene 
kutatni. A Maros miat t Szegednél 

http://www.felvi.hu-n

