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És még… 
 A hagyományos, J alakú horgok helyett kerek vasmacskákkal meg lehet aka-
dályozni a tengeri teknősök kínhalálát a halászatban.  3 millió dolláros, azaz 1,2 
milliárd forintos lottónyeremény-adományt utasított vissza egy New York-i jóté-
konysági szervezet.  Aláírt fényképeivel ösztönöz tanulásra egy tanár Kínában.

Húszéves tagsága után kilépett az SZDSZ-ből, 
és lemondott egyéni parlamenti mandátumá-
ról Gegesy Ferenc. Ferencváros polgármeste-
re döntését azzal indokolta, hogy az SZDSZ 
ellentmondásos politizálása eredményeként 
„reménytelen helyzetbe jutott”, és hamarosan 
csak szatellitpártként működhet, vagy kiesik 
a parlamentből.

Gegesy Ferenc rákapott a ki-
lépésre, s kétségkívül illusztris 
társaságba került. A liberálisoké 
ugyanis egy olyan párt, amiből 
előbb-utóbb mindenki kilép, így 
tett már többek között Tölgyessy 
Péter, Kis János, Hack Péter, 

Bauer Tamás és még sokan mások. Különböző 
időben, de egytől egyig azért döntöttek így, 
mert szerintük az SZDSZ aktuális vezetése az 
adott időben rossz irányba vezette a pártot.

A kilépésnek mindig üzenete van, így Gegesy 
döntésének is, de gyakorlott liberális legyen a 
talpán, aki könnyedén megfejti. Tölgyessy elég 
határozottan átlépett a Fideszbe; Kis és Hack 
azt nem tudták lenyelni, hogy miután kiderült 
Medgyessy Péter ügynökmúltja, az SZDSZ 
mégsem ugrott ki a kormánykoalícióból; Bauer 
éveken át csatározott a pártvezetéssel, s utóbb 
elege is lett belőle. Tiszta sor.

A ferencvárosi polgármester keményebb dió. 
Néhány hónapja még Gegesy volt az első, aki 
a kormányzati együttműködés felrúgását kez-
deményezte, most pedig, hogy az SZDSZ nem 
akar – Fodor Gábor szavaival élve – vissza-
oldalogni a koalícióba, kilép a pártból. Kissé 
skizofrén az a helyzet, amikor valaki az önálló, 
ellenzéki SZDSZ-ért kardoskodik, de később 
nem ért egyet a célhoz felhasználandó eszkö-
zökkel. Kevésnek tűnik az ok az okozathoz. 

Persze minden politikus akkor és úgy lép ki a 
saját pártjából, ahogyan akar. A polgármester 
azt mondja, célja részben az volt, hogy vitát ge-
neráljon az SZDSZ-en belül kialakult politikai 
helyzetről. Mivel ez a vita már ma is zajlik a 
közéletben és a párton belül egyaránt, Gegesy 
döntésének az üzenete legfeljebb csak az lehet: 
a disputa mélyebb, mint amilyennek látszik. 

Nem biztos, hogy ennyiért megérte.  N. Sz.

Kétnapos dínom-dánom Etyeken
A Szőke András filmrendező vezette lábos
felvonulással kezdődik szombaton Etyeken 
a hagyományos Kezeslábos kézműves és 
gasztronómiai fesztivál – közölte Mák Tamás 
szervező. Az immár hatodik alkalommal 
megrendezett, kétnapos programsorozat 
keretében sajt, méz, lekvárkészítők mutatják 
be termékeiket, különlegességeket kínálnak 
a húskészítményeket előállítók és a pékek, 
az etyeki pincékben pedig a dűlőszelektált 
gazdálkodást folytató borászok nedűit kóstol
hatják a vendégek. (MTI)

Hajótörést szenvedett és elsüllyedt egy komp Törökország északnyugati részén vasárnap este. Legalább egy ember meg-
halt, négy utast tegnap még kerestek a búvárok – közölték a török hatóságok. A baleset a parttól alig 300 méterre történt, 
közvetlenül azután, hogy a 75 járművet szállító hajó elhagyta Bandirma kikötőjét. Az emberek többsége a vízbe ugrott, hogy 
mentse az életét, de attól lehet tartani, hogy többen a járműveikben ültek, illetve már aludtak, amikor a komp elsüllyedt.  
A mentőegységek 101 embert húztak ki a vízből, többüket kórházban ápolják Fotó: ReuteRs

Elsüllyedt egy török komp

Alkotmányos szempontból indoko
latlan és túlzó az idén január 20án 
életbe léptetett zéró tolerancia, 
melynek értelmében a legkisebb 
alkoholfogyasztás esetén is a hely
színen el kell venniük az igazoltató 
rendőröknek az autóvezető jogosít
ványát – ezt Szabó Máté, az állam
polgári jogok országgyűlési biztosa 
állapította meg. 

Az ombudsman arra is figyelmez
tet, hogy a hatályos jogszabályok 
egyike sem szól érdemben az alko
holszondás vizsgálatról, annak kö
vetkezményeiről, vagy éppen azokról 
az esetekről, amikor a járművezető 

vérmintaadásra kötelezhető. Az álta
lánosan használt, a kilélegzett levegő 
alkoholtartalmától elszíneződő, egy
szerű szondákat 
pedig megbízha
tatlannak találta 
az országgyűlési 
biztos, ezért az 
igazságügyi és 
rendészeti mi
niszterhez for
dult, azt kérve, 
hogy vizsgálják felül a kifogásolt 
rendelkezéseket. A rendőrségtől a 
megbízhatóbb, elektromos szondák 
használatát kérte Szabó Máté. 

Lapunk megkeresésére Kovács 
Kázmér, a közlekedési ügyekben jár
tas jogász úgy fogalmazott: magam is 
elhibázottnak tartom a hatályos ren
delkezést, mivel a baleseti statisztika 
nem igazolja azt, hogy az ittas veze
tésen belül a 0,8 ezrelék alatti véral
koholszint súlyos következménnyel 
járna. Azok a tragikus balesetek, 
amelyekről a közvélemény rendre 
értesül, jelentős mértékű alkohol és 

drogfogyasztás
sal vannak ösz
szefüggésben. Ez 
a probléma tehát 
nem oldható meg 
pusztán zéró 
toleranciával. 
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ezer személyi sérüléssel járó közúti 
közlekedési baleset történt, ebből 
2300 ittas vezetés miatt. 

� Nagy Áron

Az ombudsman megbízhatóbb, elektromos szondákat kér a rendőrségtől

Nem ugrik a jogsi a helyszínen
Nincs alkotmányos indoka annak, hogy ittas járművezetéskor a jogo-
sítványt minden esetben a helyszínen el kell venniük a hatóságoknak 
a sofőrtől, ez aránytalan korlátozást, egyfajta előrehozott büntetést 
jelent – állapította meg Szabó Máté, az állampolgári jogok ország-
gyűlési biztosa. Az ombudsman ezek után felkérte az igazságügyi és 
rendészeti minisztert, hogy változtasson a vitatott jogszabályon.

Túl közel lenne 
a magyar határhoz
a hulladékégető
A heiligenkreuzi hulladékégetővel 
kapcsolatos hatósági eljárás ré
szeként a burgenlandi tartományi 
kormány ma és holnap közmeghall
gatást tart Oberwartban (Felsőőrön), 
melyen ismertetik a beruházásról 
készített osztrák szakvéleményt. A 
meghallgatáson ügyfélként részt vesz 
az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, 
valamint Szentgotthárd számos szer
vezete is.

– A tervezett beruházás egy 44 
ezer hektáros védett területet is ve
szélyeztet, s nekem a természetvé
delem, az ökoturizmus érdekeit kell 
képviselnem – mondta el lapunknak 
Márkus Ferenc. Az Őrségi Nemzeti 
Park igazgatója hozzátette: mind
azok, akik a közmeghallgatásra ügy
félként bejelentkeztek, kifejthetik 
véleményüket, s kérdéseket tehetnek 
fel a fejlesztéssel és a hulladékége
tőről készült környezeti hatástanul
mánnyal kapcsolatban. 

A nemzeti park igazgatója is a 
hivatalos magyar álláspontot kép
viseli, mely szerint a Szentgotthárd 
várostól alig egy kilométerre terve
zett hulladékégetőt az országhatártól 
lényegesen távolabb kell felépíteni. 
Márkus Ferenc kiemelte: fellebbe
zési lehetőségünk még marad, ha 
ezen a meghallgatáson sem talál az 
osztrák hatóság érdemi indokot az 
égető megépítése ellen, azaz mégis 
a heilingenkreuzi helyszínen adja ki 
az építési engedélyt.

A Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium (KvVM) hivatalos ma
gyar állásfoglalása 45 pontban tartal
mazza, mi alapján valószínűsíthető, 
hogy az átadott hatástanulmány alap
ján megépülő hulladékégető káros 
környezeti hatással lesz elsősorban 
Szentgotthárd és térsége területére. 
Ezek alapján javasolja Magyarország 
az osztrák félnek, hogy jelen formá
jában a hatástanulmányt ne fogadja 
el, a hulladékégető tervezett helyszí
nét vizsgálja felül, és a beruházást az 
országhatártól távolabbi telephelyen 
valósítsa meg.

A KvVM közleménye szerint a 
tervezett szemétégető kapacitása 
többszöröse a burgenlandi tarto
mányban évente képződő háztartási 
hulladék mennyiségének. Az eddigi 
egyeztetések során máig nem körvo
nalazódott, hogy a létesítményben 
milyen eredetű hulladékot kívánnak 
elégetni. Ezért nem fogadható el a 
magyar fél számára a hulladékégető 
helyszínének kiválasztására vonat
kozó osztrák érvelés.

Csepe Erika

Negyvenből a negyedikek lettünk

Negyedik alkalommal rendezték meg 
Örspusztán, a Rétimajorban a Sport Tv–Balzer 
Társasági és Médiakupa horgászversenyt. 
Élsportolók, színészek, újságírók mérték össze 
tudásukat háromfős csoportokban. Képünkön 
(balról) Kovács Kati kajakozó, Bessenyei 
Tünde, Bessenyei Péter műrepülő és Erdei 
Zsolt ökölvívó. A 40 indulóból lapunk csapata 
a 4. helyen végzett, a versenyt a Bors csapata 
nyerte. (Népszava)
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Feltűnően sok volt a baleset
Legkevesebb nyolc baleset történt tegnap, 
ezekből négy a fővárosban. Legalább négyen 
vesztették életüket, ketten közülük Fejér 
megyében: a tragédiákat egyik esetben két, 
a másikban pedig három személyautó ütkö
zése okozta. A csúszós utak nem kímélték a 
motorosokat sem: a budapesti Gellért téren 
egy a villamosnak rohant, egy másik pedig a 
Rákóczi téren egy busz alá csúszott, de hamar 
kiszabadították. Négy autó rohant egymásba 
az Ajtósi Dürer soron: haláleset itt nem 
történt, de egy sérültet a tűzoltóknak kellett 
kiszabadítaniuk autójából. – A balesetek okai 
között gyakorinak számít a vezetők koncent
rációhiánya, melyet a frontérzékeny sofőrök 
tapasztalhatnak – tájékoztatta lapunkat Takács 
Bernadett pszichológus, aki rámutatott: a front 
nem hat mindenkire. Az is lehet, hogy többen 
ültek a volán mögé olyanok, akiknek esőben 
nincs vezetési gyakorlatuk. A Főpolgármesteri 
Hivatal közlekedési osztálya úgy vélekedett, 
hogy valószínűleg többen választják esős 
időben az egyéni közlekedést, ami fokozott 
figyelmet igényel. Az Országos Meteoroló
giai Szolgálat szerint az időjárás javulására 
egyelőre nincsenek kilátások.
(Barna L. Norbert)

A hatályos jogszabályok 

egyike sem szól érdemben 

az alkoholszondás vizsgálatról


