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A NÉPSZAVA KÉRDÉSE

Kell-e még félni 
Csernobiltől?

V á l a s z o l :  S z a t m á r y  Z o l t á n
A napokban az ukrán egészségügyi miniszter 
úgy nyilatkozott: a Csernobil környéken élők
nek csak negyede tekinthető egészségesnek. 
A BBC nemrégiben adta le a katasztrófa határ 
sairól készített filmjét, amelyben szakértők 
állították: Csernobil ma is sugároz, a radioak
tív anyagok bekerülnek a talajvízzel a folyók
ba. Szatmáry Zoltán egyetemi tanártól, a 
BMTE nukleáris technikai intézetének igaz
gatójától azt kérdeztük: nekünk, magyarok
nak, van-e még félnivalónk Csernobiltől?
-  Semmi okunk a féle
lemre. A katasztrófa 
után közvetlenül méré
seket végeztünk, ame
lyek eredményei azt mu
tatták, hogy nálunk csak 
egészen minimális mér
tékben emelkedett a 
háttérsugárzás.

-  Mennyi volt konk
rétan az a „minmális 
mérték?”

-  Ötven év alatt egy 
átlag magyar legfeljebb 
10 hónapnyi háttérsu
gárzásnak megfelelő 
dózist kap. A mezőgaz
daságra sincs Csernobil 
különösebb hatással, és 
az biztos, hogy a mini
mális sugárzás miatt je
lentkező többletmegbe
tegedések nem kimutat
hatóak. Ezt nem csak én 
mondom, de klinikai 
szakemberek is állítják, 
akik tanulmányokat foly
tattak erről.

-  Mi az ön véleménye 
az ukrán egészségügyi mi
niszter kijelentéséről, 
valamint a BBC filmjé

ről? Valóban hat még 
Csernobil a környéken 
lakókra?

-  Ezt Magyarországról 
nehéz megítélni. Az uk
ránok tudják csak, hogy 
milyen ma a helyzet az 
erőmű környezetében. A 
fertőzött területen ki
mutathatóan megnőtt a 
gégerák aránya, egyéb 
rákos esetek még nem 
jelentkeztek, de várha
tók a jövőben. Beszélnek 
genetikai károsodások
ról is, ezek azonban nem 
tulajdoníthatók egyér
telműen a katasztrófá
nak. Márciusban egyéb
ként konferenciát ren
dezünk a témáról, utána 
vélhetőleg pontosabb 
információink lesznek 
az ukrajnai helyzetről. A 
BBC filmjét láttam, és 
azt kell mondjam, hogy 
néhány szakértőjük elég 
szakszerűtlennek tűnt 
számomra; ha lehet, in
kább nem mondanék vé
leményt róla.

Lénárt Attila

Taszár: csoportosulnak 
a harci sasok

Módosuló buszjáratok
A BKV még dolgozik az ésszerűsítési c so m a g já n -A  főosztályvezető hangulatkeltéssel vádolja a sajtót

Az idén is tervez járatmódosításokat a BKV, a teljesítm ény
csökkentés mértéke azonban lényegesen kisebb lesz, mint 
amilyen a tavaly végrehajtott intézkedések kihatása volt. Azt 
is ígérik, hogy a lépések előtt tárgyalnak a lakossággal. Feb
ruár elsejétől módosul a fogaskerekű menetrendje, március
tól egy sor további, kisebb intézkedés lép életbe.
Lénárt Attila NÉPSZAVA

A vállalat év eleji sajtótájékozta
tóján Aba Botond vezérigazgató 
úgy nyilatkozott lapunknak: az 
idén hozzávetőleg 6 százalékkal 
csökkenti teljesítményét a válla
lat. Tavaly összesen 10-12 száza
lékkal fogták vissza a teljesít
ményt, harminc tömegközlekedési 
vonalon hajtottak végre „éssze
rűsítési” intézkedéseket. Ezek 
jobbára járatmegszüntetések és 
-ritkítások, menetidő-csökkenté
sek voltak.

Az idén több közlekedés javító

lépést is tesznek, így például a 98- 
as és 80-as busz valamivel sűrűb
ben jár majd a XVIII. kerületben 
Kőbánya-Kispest felé, és később 
indítanak egy kiegészítő járatot is 
az 50-es villamos mellé. Ez hason
ló lesz a tavaly megszüntetett 50A 
járathoz, de ez tovább közlekedik 
elődjénél, egészen a Szarvascsárda 
térig. (Igaz, onnan kifelé várha
tóan ritkábban jár majd az 50-es 
járat.) Javítani kívánják Pestlő
rinc, a Sváb-hegy és Rákospalota 
közlekedését is.

Hétvégén nem jár majd a 83-as 
trolibusz, amely eddig is csak 12

percenként közlekedett. A kiesést 
a hasonló vonalon járó 9-es busz 
kötött menetidejével igyekeznek 
pótolni. A 17-es gyorsbuszjáratot 
is ritkítják, csak a reggeli csúcs
időben közlekedik majd. A 100- 
as autóbusz utolsó kocsija este 
kilenckor indul majd. A vállalat 
tervezi azt is, hogy hosszabb tá
von az éjszakai villamosjáratokat 
buszokkal pótolják.

A vállalat -  néhány tavalyi la
kossági és önkormányzati tilta
kozás után -  ígéri, hogy az érin
tettekkel alaposabban egyezteti 
elképzeléseit. így például a fo
gaskerekű vasút február elsejei 
járatmódosítását lakossági fóru
mon vitatták meg. A visszajelzé
seket figyelembe vették az új me
netrend kialakításánál. Ennek 
értelmében reggel 4.30 helyett 5- 
től jár majd a „fogas”, este 21

órától 23-ig csak 40 percenként 
közlekedik, nappal pedig a tél 
végéig 20 percenként érkeznek a 
szerelvények -  tájékoztatta la
punkat Bősze Sándor, a BKV 
forgalmi főosztályának vezetője.

A vállalat további intézkedése
ket is tervez, ezekről azonban 
egyelőre nem adnak felvilágosí
tást. Bősze Sándor szerint a la
pokban eddig megjelent infor
mációk nagy része nem felelt meg 
a valós tervezeteknek, csak han
gulatot keltettek a lakosság kö
rében. A szakember kérdésünkre 
elmondta: valóban előkészület
ben van egy újabb járatésszerűsí
tési csomag, ennek részleteit 
azonban még nem tisztázták. 
Több vonalon várhatók ugyan 
kisebb-nagyobb változások az 
idén, de járatmegszüntetésekről 
-  egyelőre -  nincs szó.

Főként a lakosságot érinti 
az energiaár-em elés

(Folytatás az 1. oldalról)

Az emelés tartalmazza továbbá a 
paksi atomerőmű elöregedett részei
nek majdani elbontási költségeinek 
fedezésére létrehozandó alapot. In
formációink szerint a kormány által 
a hetekben elfogadott energiafillér- 
koncepció is érvényesül az árban. 
Szabó Imre, az energiahivatal fő
igazgatója lapunknak nemrégiben 
adott interjújában leszögezte, hogy 
az októberi áremelés biztos 50 szá
zalék alatt marad. Jövő év elejétől 
kezdve több tényezőt magában fog

A villamos energia árának 
tervezett emelése március 1-jétől

Háztartási fogyasztók 
0-600 kWh 
600-3600 kWh 
3600-tól

28,6 százalék 
16,3 százalék 
9,7 százalék

Nappali összesen: 19,5 százalék

2400 kWh 
2400-12 000 kWh 
12 000-től

23,7 százalék
16.3 százalék
10.4 százalék

Éjszakai összesen: 20,9 százalék

Háztartási átlagos emelés: 19,9 százalék

laló árképlet segítségével automati
kus árkövető rendszer indul.

Az ülésen még szó esett arról, 
hogy október 1-jétől megváltozik a 
tarifarendszer is, nagyobb válasz
tási lehetőséget adva a fogyasztók
nak, hogy jobban gazdálkodjanak 
az energiával. Emellett megtárgyal
ták az energiahivatal kompenzáció
ra vonatkozó javaslatát, amely sze
rint a rászorultak ellentételezési 
összege nem közvetlenül hozzájuk, 
hanem az energiaszolgáltatóhoz 
folyna be, ahol azt levonnák a 
számlából.

Fizetésképtelenné vált 
a Rock Színház

NÉPSZAVA-infonpáció

A második világháború 
óta a boszniai a legna
gyobb amerikai katonai 
akció Európában. A Sas 
Harci Csoportosítás fedő
nevet viselő boszniai mű
velet még ötven napja sem 
kezdődött. Taszáron és 
Kaposváron háromezer 
békefenntartó rendezke
dett be.

NÉPSZAVA-információ

A jó hangulatról a Bergendy- 
szalonzenekar és az üzleti 
siker gondoskodott. A VI
CO Részvénytársaság csü
törtök este elegáns foga
dást adott a budai Szent- 
háromság téren lévő neo
gótikus kultúrpalotában a 
kiadóhoz került új kiad
ványok tiszteletére.

-  Mostantól kezdve min
den korosztályhoz, minden 
réteghez tud szólni sok mil
lió olvasót vonzó lapcsa
ládunk -  mondta Fenyő 
János, a VICO elnök-vezér
igazgatója. A kiadóhoz tar
tozik a Népszava, az or
szág második legnagyobb 
példányszámú, dinamiku
san fejlődő, minőségi napi
lapja. A Nők Lapja, a leg
nagyobb pédányszámú he
tilap. A Vasárnapi Hírek, 
ez a hetente egyszer meg
jelenő, háromnegyedmillió 
embert vonzó újság.

A VICO-csoport tagja a 
Színes RTV Újság, az ország 
legnagyobb példányszámú 
műsorújságja, s újabban az 
Otthon, a legerősebb lak- 
berendezési folyóirat. A 
VICO adja ki ez évtől a 
Vöröskereszt tulajdonában 
lévő Családi Lapot.

Most a németországi 
Bauer Verlagtól a VICO 
megvásárolta három ma
gyar kiadványuk kiadási 
jogát, s ezentúl a Tinát (Eu
rópa legnagyobb női maga
zinját), a Bravót (a tizenéve
sek kedvencét) és a Buci
macit (a 3-9 éves gyerekek 
lapját) is a kiadó gondozza.

Rpnald ,Williams sajtó
főnök szerint 89 százalék
ban már befejeződött a 
boszniai telepítés. Eddig 
200 helikopter, 800 harci 
jármű, 200 tank és 150 
harci repülőgép árasztot
ta el Boszniát.

Hárommilliárd forintot 
a magyar cégeknek fizet
tek ki, ebből 450 millió 
forintot Somogybán köl
töttek el.

-  Választásunk a VICO-ra 
azért esett, mert tőkeerős, 
a lapkiadásban tapasztalt, 
megbízható partnert ke
restünk -  mondta az üzlet 
hátteréről Günter Sell, a 
Bauer Verlag igazgatója.

A fogadáson a politikai, 
az üzleti és a kulturális élet 
számos ismert személyisé
gét lehetett látni. Ott tán-

Ismét azbeszt
bűnügy 

Borsodban
MTI-információ

Az Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi Fel
ügyelőség jelzése és megin
dított vizsgálata alapján a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me
gyei Rendőr-főkapitányság 
eljárást kezdeményezett a 
Bódvavölgyi Kőfeldolgozó 
Kft. (Bókő) területén, Per
kupán fellelt azbeszttar
talmú veszélyes hulladék 
elhelyezése ügyében. (Mint 
ismeretes, hasonló környe
zetszennyezés történt ko
rábban Kazincbarcikán, 
ám annak kivizsgálása 
még mindig nem zárult le, 
jóllehet bűnvádi eljárást 
indítottak, csaknem más
fél éve húzódik már az 
ügy.)

A péntekig lefolytatott 
szakértői vizsgálatok elő-., 
zetes megállapításai sze
rint a Bókő telephelyén 
már harmadik éve tárolt, 
földdel, mészkőporral és 
egyéb ásványi anyagokkal 
összekevert azbeszt a je
lenlegi formájában az egész
ségre közvetlen veszélyt 
nem jelent.

A büntetőeljárásban egy
előre ismeretlen tettes el
len folyik a nyomozás.

colt Kuncze Gábor belügy
miniszter és Pető Iván, az 
SZDSZ elnöke a feleségé
vel. Láttuk Princz Gábort, 
a Postabank elnökét, Csá- 
nyi Sándort, az OTP elnö
két, Várszegi Gábort, a Fo
tex elnökét Friderikusz 
Sándorral beszélgetni. Dr. 
Medgyessy Péter, az MBFB 
bankház elnöke és felesége

A Rock Színház annak el
lenéré sem .képes rendezni 
közüzemi díjhátralékait és 
az elmaradt bérleti díjat, 
hogy a MÁV Rt. az utóbbi 
hetekben több fizetésköny- 
nyítési ajánlatot is tett a 
társulatnak. A Rock Szín
ház fizetésképtelenségéről 
a MÁV Rt. sajtóirodája ér
tesítette pénteken a távirati 
irodát.

A közlemény ismételten 
utal a MÁV által előterjesz-

dr. Bánáti Jánossal, a buda
pesti ügyvédi kamara el
nökével és dr. Kató Ernő
vel, a Vöröskereszt főtitká
rával társalgott. Szenes 
Iván, a dalszövegek mestere 
lányával, a televízós mű
sorvezető Szenes Andreá
val Hernádi Gyula írót és 
Faragó Tamás óriási ter
metű vízilabdázót (jónevű

tett január 9-i javaslatra, 
miszerint ha a Rock Szín
ház kifizette volna a mint
egy 6 milliós közüzemi tar
tozását -  amit eddig a MÁV 
tett meg a társulat helyett 
akkor kész lett volna a bér
leti díj átütemezésével kap
csolatos további tárgyalá
sokra. A vállalat a színház 
területén január 31-én ki
kapcsolja a közüzemi szol
gáltatásokat, érdekeit pe
dig peres úton érvényesíti.

állatorvost) szórakoztatta. 
Lagzi Lajcsi (Galambos 
Lajos) ezúttal otthon hagy
ta a trombitáját, és kipró
bálta, milyen az, ha más fúj
ja a talpalávalót.

Ezren jöttek az estélyre, 
dacolva a hóval, a lehetet
len közlekedési viszonyok
kal. A mulatság pénteken 
a hajnali órákig tartott.

(Folytatás az 1. oldalról)

Némi fennakadást csak az 
okozott, hogy Vecsés és 
Üllő között egy vonat csü
törtökön este elütött egy 
hókotrót, amely a tilos 
jelzés ellenére a sínek kö
zött dolgozott. Személyi 
sérülés nem történt -  tud
tuk meg Sípos Istvántól, a 
MÁV forgalmi vezérigaz
gató-helyettesétől.

A közel kétnapos hava
zás átlagosan 46 centimé
teres hóval fedte be Buda
pestet. A várost 97 mun
kagép takarította tegnap -  
tájékoztatta lapunkat 
Szegedi Péter, a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Vál
lalat szóvivője. November 
4. óta már 454 millió fo
rintba került a hóeltakarí
tás az előirányzott 160 
millióval szemben. Az 
utakra 35 ezer köbméter 
sót, homokot szórtak le 
összesen 250 millió forint 
értékben. Szegedi kijelen
tette: a vállalat felkészült 
a havazásra. Hét végén pó
tolják a szemétszállítást 
azokon a helyeken, ahol a 
havazás miatt elmaradt. A 
BKV tájékoztatása szerint 
pénteken ugyan még né
mileg lassabban, de fenn
akadások nélkül közle-

NÉPSZAVA-információ

Már korábban elvi döntés 
született arról, hogy Szlo
vénia és Magyarország 
között meg kell teremteni 
a korszerű vasúti közleke
dés feltételeit. Azonban 
mindeddig kérdéses volt, 
hogy melyik települések 
érintésével építsék meg a 
pályaszakaszt. Dr. Pusztai 
Gyula, a Vas Megyei Köz
gyűlés elnöke elmondta, 
hogy a vasiak azt szeret
nék, ha Körmenden át 
kapcsolódhatna a szlovén 
vasút a budapesti fővo-

kedhettek a tömegközle
kedési járatok.

A hóeltakarító gépek 
munkáját akadályozó au
tósokat a rendőrök azon
nal pénzbüntetéssel sújt
ják, de nem ássák ki és 
szállítják el a behavazott 
kocsikat -  mondta Hodula 
Attila ezredes, a BRFK 
közlekedési főosztályának 
vezetője. A rendőröknek 
csupán az okozott problé
mát, hogy nem volt hólán
cuk a járműveikhez. A ha
vazás kezdete óta három
szor több kéz- és lábtöré- 
sés balesethez riasztották 
a mentőket, mint száraz 
napokon -  tudtuk meg 
Ladinek Géza mentésve
zetőtől. A mentők kivonu
lási ideje megnőtt.

A fővárosban több isko
lában hószünetet rendel
tek el, így például a XII. és 
a II. kerületben is. A kiesett 
órákat a tanmenetbe kell 
beilleszteniük a pedagógu
soknak. Veszprémben nem 
volt iskolaszünet, sőt a vá
rosi önkormányzat minden 
tanintézményt felkért: a 
hét végén ők is segédkez
zenek a hó eltakarításá
ban. A síkosságmentesítés
re 15 millió forintot tervez
tek, ám eddig már 35 mil
liót költött a város.

nalra. A Közlekedési, Hír
közlési és Vízügyi Minisz
tériumban viszont úgy 
határoztak, hogy a felújí
tott szakasz Zalalövő után 
Zalaegerszeg felé tart, s 
az Ukk-Boda útvonalon 
át csatlakozik a fővonal
ra. A két ország szakem
berei a napokban meg
kezdték a konkrét terve
zőmunkát.

Információink szerint 
Magyarország területén 
23 kilométeres új szakasz 
építése szükséges, amely a 
mai árakon mintegy 10 
milliárd forintba kerül.

A VICO az ország legnagyobb kiadója
Ezerszemélyes fogadással ünnepelt a Várban a megnövekedett lapcsalád

Günter Sell, Fenyő János, Kuncze Gábor és felesége Lenyó László felvétele

Az idei télen eddig 165 centimétemyi hó hullott a fővá
rosban összesen, amely több mint duplája a sokévi át
lagnak. A havas napok száma országosan meghaladta 
a hetvenet, az ötvenéves átlag pedig csak 30 nap körül 
van. Eddig a télen hét hullámban havazott.

Szlovén-magyar 
vasútvonal épül

Veszélyes lehet a vetésre 
a gyors hóolvadás


