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A strandon keresnek enyhülést a kánikulától szenvedők 

Ma hőségrekord dőlhet meg 

Nyíri Antal a szegedi útépítésen vízzel hűti sapkáját és magát Fotó: Karnok Csaba 

A trópusi hőségben aki teheti, a strandra 
menekül. Az útépítéseken dolgozó mun-
kások védőitalt kapnak és fagyival hűtik 
magukat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szegeden tegnap 32,5 fokot mértek. A me-
teorológiai állomás ügyeletese szerint az 
esti órákban 5-6 fokkal magasabb a hőmér-
séklet a belvárosban, mint a külterülete-
ken. 

A belvárosi útépítéseken dolgozó munkás a 
Híd utcában fagylalttal hűtötte magát a teg-
nap délutáni hőségben. - Ez még csak az első. 
Nem fér bele sok, mert sajnos nem keresünk 
olyan jól - mondta. Nyíri Antal 21 éve dolgo-
zik a szakmában. Elújságolta, hogy ásványvi-
zet annyit kapnak, amennyit megisznak. 

Hűtőtáskájuk is van, így nem melegszik fel a 
víz. Fején a tomboló kánikulában is sapkát 
viselt. - A marógépen van folyóvíz, azzal be-
vizezem a sapkát, így hűtőm a fejemet - ma-
gyarázta, miközben meg is mutatta az eljá-
rást. 

Bár van rövidnadrágjuk, ami kevésbé iz-
zasztó, mint a hosszúszárú kantáros, a mun-
ka miatt jobb a hosszú. - A por, a piszok fo-
lyamatosan verődik ránk. A rövidnadrág 
nem célszerű. A bakancsunk is acélbetétes. 
Ezt a munkát nem lehet papucsban végezni -
tette hozzá a marógép kezelője. 

A szerencsésebbek a strandon vészelik át a 
hőséget. A Part- és a Ligetfürdő délutánon-
ként zsúfolásig telik vendégekkel. A meleg 
vizes medence egyik sarkában vidám fiatalok 
beszélgettek. - Ilyen jó időben nem bírunk 
otthon maradni, (a, meg a lányok kedvéért is 

itt a helyünk - mondta egyikük, majd hosz-
szasan győzködték Szandit, hogy engedje 
magát lefotózni, de a csinos lány nem enge-
dett a szelíd erőszaknak. 

A nagyobbik medence lábmosójánál Fran-
kó Izabel nyalta fagylaltját. Édesapja, Frankó 
Miklós elmondta, nemrégiben jöttek haza a 
nyaralásból, amit most a Ligetfürdőben 
„csengetnek le". A Partfürdőn a hatalmas fák 
hűs árnyékában talán még többen voltak, 
mint amott. Míg az apukák a büfé napernyői 
alatt söröztek, kártyáztak, a gyerekek az 
anyukákkal hűsöltek a vízben. 

Az előrejelzések szerint a fokozatos mele-
gedést hozó hét eleji napok után a hét máso-
dik felében már 35 fok feletti forró napok vár-
hatók, mától több helyen is megdőlhet az ed-
digi hőségrekord. 

A. T. J. 

Jobban kell vigyázni az egészségre - Gyakori zuhanyozás, sok folyadék 

Megterheli a szervezetet a nagy meleg 
Várható, hogy a meleg miatt 
megnő az orvosok és a men-
tősök dolga. Az országos tiszti 
főorvos hőségriadót rendelt el, 
melynek lényege éppen az, hogy 
ezekben a napokban mindenki 
jobban vigyázzon az egészségé-
re. 

Egyelőre még nem nőtt meg a be-
tegforgalom a kórházakban és a 
klinikákon a nagy meleg miatt, a 
szakemberek azonban számíta-
nak rá. A tartós hőség ugyanis 
még az egészséges szervezetet is 
megviseli, az idősek, a szív- és ér-
rendszeri betegségekben szenve-
dők, a különböző gyógyszereket, 
például nyugtatókat rendszere-
sen szedők, az elhízottak és a 
gyerekek pedig fokozott veszély-
nek vannak kitéve ebben az idő-
szakban. 

A legfontosabb a rendszeres fo-
lyadékbevitel, a folyadékhiány 
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A mentők dolga vélhetően megszaporodik. A szívbetegek vannak 
i l y e n k o r v e s z é l y b e n Fotó: Karnok Csaba 

ugyanis csökkenti az erőnlétet és 
a koncentrációs képességet. Az 
ilyenkor sűrűbbé váló közúti bal-
esetek többsége is elkerülhetővé 
válna, ha az autósok figyelembe 

vennék, hogy ezekben a napok-
ban jóval körültekintőbben és tü-
relmesebben kell vezetni. 

A hőségben gyakori ájulások 
egy része is a kiszáradásra vezet-

hető vissza, de oka lehet a hirte-
len vérnyomáscsökkenés is. Me-
leg időben ugyanis kitágulnak az 
erek, mert nem tudnak megfele-
lően alkalmazkodni a légköri 
nyomáshoz. Ezért akinek egyéb-
ként is alacsony a vérnyomása, 
ilyenkor különösen figyelje szer-
vezete jelzéseit, mert a gyenge 
szédelgést hamar követheti az 
ájulás. 

Szakemberek azt javasolják: 
nagy melegben különösen figyel-
jünk arra, hogy az orvos által ja-
vasolt gyógyszereket mindig be-
szedjük. A hőguta elkerülése ér-
dekében rendszeresen hűtsük 
szervezetünket borogatással, tu-
solással, vagy ha lehet, tartóz-
kodjunk légkondicionált helyi-
ségben. Akik általában is érzéke-
nyek az időjárásra, most, ha csak 
tehetik, kerüljék szervezetük 
megterhelését. 

T.K. 

A paprikabotrány újabb fejezete 
A tavaly kora ősszel kirobbant paprikabot-
rányban érintett három cég - köztük a Szege-
di Paprika Fűszer- és Konzervgyártó Rt. - , va-
lamint vezetőik ellen is vádemelést javasol a 
Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI). Hét magán-
személy kerülhet a vádlottak padjára. Bartos 
András, a szegedi cég vezérigazgatója nem kí-
vánta kommentálni a hírt. 

A Nemzeti Nyomozó Iroda csaknem egyéves 
nyomozást követően a napokban adja át vád-
emelési javaslattal a hírhedt paprikabotrány-
ban érintett hét magánszemély és három cég 
aktáit a Bács-Kiskun és a Csongrád Megyei Fő-
ügyészségnek. 

A lapunk által megkérdezett szakértők sze-
rint az ügy legkorábban jövő nyárra fejeződhet 
be, ha nincsenek fellebbezések. Ez utóbbiakra 
azonban számítani lehet, mivel az élelmi-
szer-egészségüggyel és a termékek eredetvédel-
mével kapcsolatos jogszabályok értelmezésé-

ben még nincs kiforrott gyakorlat. Mint ahogy 
információink szerint a Gazdasági Versenyhi-
vatal által a fogyasztók megtévesztése miatt ki-
szabott 3 millió forintos bírság ügyében is 
újabb fordulóra kerül sor. A frissen befejezett 
nyomozás szerint 2003-ban és 2004-ben tíz 
országból 2552 tonna fűszerpaprika érkezett 
az országba, amelynek egy részét a paprikafel-
dolgozók az akkoriban halványabb színű ma-
gyar termés „feljavítására" használtak. Ez a ko-
rábbi években is gyakorlat volt, tavaly azonban 
aflatoxinnal szennyezett külföldi paprika is az 
őrleménybe került a kalocsai, a szegedi, vala-
mint a sükösdi feldolgozónál - állapította meg 
a rendőrség, közösen a nyomozóirodával. A 
vállalatok egyszerre két bűncselekményt is el-
követtek: szegedi és kalocsai paprikaként hoz-
ták forgalomba azt az őrleményt, amelyik nem 
csak a helyi termést tartalmazta, valamint el-
követték a „visszaélés ártalmas közfogyasztású 
termékkel" bűntettet is. 

A szegedi feldolgozótól 130 tonna külföldi 
őrleménnyel kevert paprika került ki, 3700 ki-
ló pedig aflatoxint is tartalmazott - az NNI 
szerint. Az iroda a szegedi cég három vezetője 
ellen javasolt vádemelést, ugyanakkor az 
ügyészséggel egyetértésben először alkalmazna 
szankciókat magával a céggel szemben is: a bí-
róság akár bezárással is sújthatja a vállalatot. 
Bános András, a Szegedi Paprika Fűszer- és 
Konzervgyártó Rt. vezérigazgatója nem kíván-
ta kommentálni az NNI bejelentését. 

Felföldi Gábor, a Csongrád Megyei Ál-
lat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állo-
más jogtanácsosa szerint súlyos jogkövetkez-
ményei lehetnek az ügynek, éppen amiatt, 
hogy első ízben büntethetik a céget is. Elmond-
ta, az állomás visszavonta a cégtől a földrajzi 
árujelzés használatának jogát, amelyet a fel-
dolgozó megfellebbezett. Az eljárást a büntető-
ügy jogerős befejezéséig felfüggesztették. 

F.K. 

A Minden 
határon túl 
SZABÓ C . SZILÁRD 

Már kisírtuk magunkat az éjjel, de továbbra sem énjük, hogy 
nem lehetett bekerülni százhuszonnyolc ponttal egyetlen ma-
gyarországi orvosképző intézménybe sem - mondta egy idén 
érettségizett lány, aki úgy érzi: az új rendszer áldozataként lég-
üres térbe került. Nemcsak ő maradt ki az államilag finanszíro-
zott képzésből, de az osztály több mint fele is ugyanerre a sorsra 
jutott - pedig mindent megtettek, négy évig tanultak, mint a güzü 
a hírneves gimnáziumban. Mindhiába. Kétségbeesettek, végtele-
nül szomorúak és tanácstalanok, mert nem tudják, mi kellett 
volna még ahhoz, hogy felvegyék őket az egyetemre. Talán olim-
piai bajnokságot kellett volna nyerniük gátfutásban, hogy még 
több pluszponthoz jussanak ? Már nem elég, ha jól teljesítettek az 
emelt szintű érettségin és középfokú nyelvvizsgát is szereztek? 
Mi kell még? Mi kell ahhoz, hogy egy frissen érettségizett bejus-
son egy slágerszakra - orvosira, jogra, pszichológiára, közgazdász-
képzésre ? Két felsőfokú nyelvvizsga ? Tizennyolc évesen ? A fiata-
lok megvonták a mérleget: az érettségi-felvéteh vizsga úgy végző-
dött, ahogy kezdődött - botránnyal, 

Azt mindenki sejtette, hogy a tavalyinál magasabbak lesznek a 
ponthatárok. De ennyivel? Harminc, negyven, ötven ponttal? Az 
intézményekben az alapján húzták meg a ponthatárokat, ahogy a 
felvételizők teljesítettek. De szinte hihetetlen - mondják azok, 
akik kimaradtak -, hogy ennyi kiváló képességű diák legyen, akik 
miatt ilyen magasra kellett tenni a lécet. Sokak véleménye sze-
rint azok kerültek be most főként a népszerű szakokra, akik ta-
valy ötösre érettségiztek középszinten, mert nekik idén elegendő 
volt harminchárom százalékot teljesíteniük emelt szinten a 
plusz hét pontért. A költségtérítéses képzésre már jóval kevesebb 
ponttal is be lehet jutni - úgy néz ki, ott kevésbé számít a tudás. 
Van tehát hely az egyetemeken, csak fizetni kell - százezreket fél-
évenként. 

Azokról most ne is beszéljünk, akik az idén középszinten érett-
ségiztek és nem szereztek többletpontot. Ők az államilag finan-
szírozott karrierszakok között nagyítóval sem nagyon találnak 
olyat, ahol százhúsz pont közelében lenne a ponthatár. Hogy mi 
lesz jövőre azokkal, akik idén érettségiztek, de nem kerültek be a 
felsőoktatásba? A Felvételi Információs Szolgálat elnöke már 
megmondta a tutit: semmiképpen se rugaszkodjanak neki a fel-
vételinek az idei eredményükkel, mert - szó szerinti idézet az el-
nöktől - „ne higgyék, hogy jövőre ők lesznek a korábban érettségi-
zettek, nekik fognak kedvezni az idei előnyök". Stimmt ?Az idén 
érettségizetteken kétszer csattan az ostor. 

Eget verdeső ponthatárok a slágerszakokon 

Violetta 134 pontja 
kevés a pszichológiára 
Folytatás az 1. oldalról 

- Ki az a bolond, aki emelt szintű 
érettségire vállalkozik, amikor 
középszintűvel is 134 pontra 
számíthat - kérdezte tegnap a 
szombathelyi Kiss Violetta két-
ségbeesett édesanyja. Az idén 
érettségizett lány mindenképpen 
pszichológus szeretne lenni, há-
rom intézménybe adta be a je-
lentkezési lapját, s a két nyelv-
vizsga árán 134-re föltornázott 
pontjával - sehova sem vették 
föl. A megriadt család a szegedi 
egyetemre telefonált volna infor-
mációért. - Kicsöngött, de nem 
vették föl - mondta sírással 
küzdve az édesanya. - Mit te-
gyünk, hogy megtudjuk, mik a 
lehetőségeink? Az osztályfőnö-
kével együtt beszéltem le az 
emelt szintű érettségiről, pedig 
könnyedén letette volna! Annyi-
ra bánt ez az egész... 

A családi drámát nem tudtuk 
enyhíteni, a mi telefonunkat 
sem vették föl az egyetemeken. 
Violettának tavaly 113 pont elég 
lett volna hozzá, hogy pszicholó-
gia szakos lehessen a szegedi 
egyetemen, most ennél 21 több-
letponttal se lesz az, mert az idén 

138 lett a szegedi ponthatár, épp-
úgy, ahogyan az ELTE-n. Pécsett 
még eggyel több, 139 kellett vol-
na a bejutáshoz, és a debreceni 
felvételtől is elesett a lány, egy 
pont híján. 

A többi slágerszakon hasonló-
an durva a helyzet: a szegedi köz-
gazdaság-gazdálkodási szakon a 
tavalyihoz képest 41 ponttal kel-
lett több a bejutáshoz - ez kiug-
róan a legnagyobb különbség a 
többi intézmény azonos szaká-
hoz viszonyítva is, hiszen Pesten 
35, Pécsett és Debrecenben 
„csak" 36 pont az idei többlet. A 
jogászoknál 40-nel kellett több 
pont Szegeden, mint tavaly, az 
ELTE-n 36 a különbség. Az or-
voskarok közül is Szeged, vala-
mint Pécs vezeti a „pontkülönb-
séglistát": a szegedin 130 lett a 
határ, 26-tal több, mint tavaly, 
Pesten és Debrecenben 25 a kü-
lönbség. A költségtérítéses kom-
munikáció szakon az idei és a ta-
valyi pontszámok között Szege-
den 37 a különbség, Pesten csak 
28. 

Az SZTE mai tájékoztatóján 
talán az is kiderül, mindezzel va-
jon elitebb egyetem lett-e a sze-
gedi. 

Bilincsbe vertek 
egy szentesi rendőrt? 
Bilincsbe verve vittek el egy 
rendőrt kedden délután a szente-
si Mol-benzinkútról - terjedt el a 
hír tegnap a Kurca-parti város-
ban. Információink szerint az 
egyenruhás férfi a szolgálati autó 
helyett egy kannába tankolta az 
üzemanyagot. 

Megkérdeztük az ügyről a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság illetékesét. Tuczakov 
Szilvána az alábbi sajtóközle-

ményt jutatta el szerkesztősé-
günkhöz: „Eljárást kezdeménye-
zett a Szentesi Rendőrkapitány-
ság egyik munkatársával szem-
ben. A rendelkezésre álló adatok 
szerint az illető rendőr ugyanis 
szolgálatra méltatlan magatar-
tást tanúsított. Vele szemben pa-
rancsnokai intézkedtek, akik a 
rendőrkapitányságra kísérték be. 
Intézkedés történt szolgálati vi-
szonyának megszüntetésére." 


