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Veszélyben Brazília 
mahagónitartaléka 

A Daily Journal do Brasil 
című Rio de Janeiro-i újság 
közlése szerint törvényellenes 
favágással elpusztítják Brazília 
utolsó mahagónifa-ültetvényét 
a nyugati Amazon vidéken. Ha 
a fakitermelés folytatódik, a 
mahagónifák végleg eltűnnek 
az országból. 

A Ferreira and Export Co. 
júniusban egy ezerhektáros te-
rületen kezdte meg a fa kiter-
melését. Négy hónap alatt 15 
ezer négyzetméteres területen 
vágták ki a fákat, s a vállalat 
munkásai indián rezervációkon 
és szűz őserdőkön át vágtak 
utat maguknak. Az Amazon vi-
dékről évente több mint 1 mil-
lió köbméter mahagónit csem-

pésznek ki - mondják a szak-
értők. Ez azzal fenyeget, hogy 
a fák 32 éven belül teljesen ki-
pusztulnak. A legtöbb fát az 
Egyesült Államokban és Nagy-
Britanniában vásárolják meg. 

A mahagónit, amelynek ke-
mény, sö té l tvörös f á j ábó l 
nagyszerű bútorokat készíte-
nek, az illegális favágók négy-
zetméterenként 20 dollárért 
adják el a vállalatoknak. A vál-
lalatok azután négyzetméteren-
ként 1500 dollárért szállítják 
külföldre az értékes fát. Min-
den mahagóni fa kivágásával 
1450 négyzetméternyi őserdő 
pusztul ki - állapította meg egy 
állami szakértők által készített 
tanulmány. 

Fehér Ház - sugárklsérSeíek 
A Fehér Ház miniszter i 

szintű tárcaközi munkacsopor-
tot hozott létre hétfőn azoknak 
a kísérleteknek az átfogó ki-
vizsgálására , amelyeket ra-
dioaktív anyagokkal hajtottak 
végre embereken a negyvenes 
és ötvenes években az Egye-
sült Államokban. 

Mark Gearan, az elnöki hi-
vatal tájékoztatási igazgatója a 
hétfőn tartott egyeztető érte-
kezlet után kijelentette, hogy 
minden késedelem nélkül és a 
legalaposabban a végére akar-
nak járni az ügynek. Jelezte azt 
is: ha a vizsgálat során bebizo-
nyosod ik , hogy a kormány 
megbízásából végzett kísérle-
tek maradandó károsodás t 
okoztak a sugárfertőzésnek ki-
tett alanyokon, akkor óhatatla-
nul felvetődik a kártalanítás 
kérdése. 

A titokban végrehajtott kí-
sérletek a közelmúltban ke-
rültek ismét az érdeklődés kö-
zéppontjába, amikor a nukle-
áris robbantásokat nyilvántartó 
energiaügyi minisztérium által 
közzétett iratokból újabb rész-
leteket hoztak nyilvánosságra 
(1986-ban a kongresszus már 
foglalkozott a témával, ám ak-
koriban nem kavart nagy port 
az ügy.) Hazel O'Leary ener-
g iaügyi min i sz t e r szer int 
600-800 embert tettek ki radi-
oaktív sugárzásnak; feltehe-
tően voltak közöttük olyanok 
is, akiknek tudta és belegye-
zése nélkül zajlottak a tesztek. 

Edward Markey képviselő, 
a témakör szakértője hétfőn 
úgy nyilatkozott, hogy tudo-
mása szerint a kísérletek egé-
szen a hetvenes évekig foly-
tatódtak. 

• Mi a céljuk e lakossági 
tájékoztatóval? 
- Az e lőadások során a 

résztvevők felvilágosítást kap-
nak a riasztórendszerek elő-
nyeiről, a lakásokat, üdülőket 
ért betörések módozata i ró l , 
diszpécserszolgálatunk jelen-
tőségéről, a szirénák, a telefo-
nos távhívók alkalmazásáról, 
elképzelésekről a lakások vé-
delmét illetően, egyúttal aján-
lásokat adunk a legújabb gép-
kocsiriasztókról. A megyei fő-
kapitányság illetékesei a bűn-
ügyi helyzetről, a vagyon el-
leni bűncselekmények alaku-
lásáról beszélnek; vázolják a 
főbb elkövetési módokat, a ve-
szélyeztetett rétegeket; remé-
nyeim szerint szót ejtenek az 
önvédelem jelentőségéről, az 
önvédelem fontosabb eszkö-
zeiről. 

• Ön szakember; milyen 
feltételrendszert dolgoztak 
ki a kamarai tagságot ille-
tően? 
- Minden kamarai jogosít-

vánnyal rendelkezünk. Célunk 
a vagyonvédelemmel és biz-
tonságtechnikával foglalkozó 
magyar vállalkozók és vállal-
kozások t ámoga tása , erőik 
összevonása, szervezése, érde-
keik képv i se le te , véde lme , 
valamint egyeztetése és e célok 
megvalósí tásához szükséges 
szolgáltatások biztosítása. Va-
lamennyi tagunk élő vagyon-
védelemmel vagy technikával 
f og l a lkoz ik . Az o r szágban 
egyedül mi vagyunk önál ló 
kamarába szervezve. Tagja-
inkért garanciát vállalunk. 

• Hány bt., kft., őrző-védő 
szakember és milyen elter-
jedtséggel tagja a kama-
rának? 
- A legnagyobb vagyonvé-

delmi k f t . -nk Csongrád és 
Békés megyében működ ik , 

• Szegeden, a megyében és azon túl 

Vagyonvédelem, felső fokon 

Fotó: Révész Róbert 

1993. július 21-én megalakult a Dél-magyarországi 
Vagyonvédelmi Kamara. Alapítói vállalkozások és ma-
gánszemélyek. A közgyűlés megválasztotta a vezető 
testöleteket. Elnök dr. Horváth Sándor nyugállományú 
rendőr ezredes, a megyei főkapitány volt közbiztonsági 
helyettese. Székhelyük: 6726 Szeged, Fő fasor 53. Tele-
fon: 62/433-499. A kamara a Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság bűnmegelőzési osztályával 1994. január 
12-én 17 órakor lakossági tájékoztatót tart a Deák Fe-
renc Gimnáziumban (Szeged, József Attila sgt. 118-120). 
Dr. Horváth Sándortól kérdeztük: 

150 emberrel . A többi 5 - 1 0 
ő rző -védőve l r ende lkez ik ; 
Makóról 2, Hódmezővásá r -
helyről ideiglenesen szintén 2, 
Szentesről egy gazdasági társa-
ság lépett be, folyamatban van 
a csongrádiak kérelmének elbí-
rálása. Tárgyaltam a Békés és 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság illetékeseivel, 
annak érdekében, hogy a Dél-

magyarországi Vagyonvédelmi 
Kamara illetékességi körét e 
két megyére is kiteijesszük. A 
Csongrád Megye i Rendőr -
főkapi tánysággal az együtt-
működési megállapodásunkat 
rövidesen megkötjük. 

• E fél évben volt-e egy jel-
lemző, sajátságos története? 
- Igen. Egy vidéki cégünk-

nél riasztót akart vásárolni egy 

úr, amit ő szerelt volna be. Az 
ügyvezető, megérzés alapján, 
utánanézett az i l lető előéle-
tének, s k iderül t , be tö réses 
lopásér t már bün te t t ék . E 
történet is jelzi: várható, hogy 
a bűnözők mind rafináltabban 
és felkészültebben próbálják a 
magántulajdont „megközelí-
teni". 

• Mik a terveik? 
- Szaktanácsadói irodát sze-

retnénk létrehozni, arra várunk, 
hogy a szegedi polgármesteri 
hivatal helyiséget biztosítson. 
A kamarai tagok vállalnák az 
ügyeletet . E szaktanácsadói 
irodában az érdeklődő polgár 
bármire rákérdezhet: például, 
milyen zárat szereljen fel az aj-
tajára, de a legkorszerűbb biz-
tonságtechnikai felszerelésről 
is felvilágosítjuk. A kamarai 
tagok között diszpécserszol-
gálatot szeretnénk létrehozni. 
Ez állandó ügyeletet és érte-
sítési feladatot jelent. Mindet-
től függetlenül, a kamara je-
lenlegi címén, 6726 Szeged, 
Fő fasor 53. ( t e l e fon : 62 / 
433-399) a vagyonvédelem-
mel kapcso la tban bá rmikor 
felvilágosítással szolgálunk. A 
Szegedi Nemzetközi Vásáron a 
Help szakkiállításon a kamara 
tagsága nyáron az akkor i 
kínálatot közszemlére tette. 
Azóta fej lődtünk, gyarapod-
tunk, és a nyilvánosság elé is 
lépünk a Deák Gimnáziumban 
ta r tandó lakossági t á j ékoz-
tatón. 

Pataki Sándor 

• Odakint, az út széli házak 
környékén még semmi moz-
gás, persze, ezek a déliek ké-
sőnkelők. Ahogy maguk mö-
gött hagyták a sztyeppés vi-
déket, ahogy közeledtek a fő-
városhoz, egyre többször inte-
gettek rájuk a narancsfák. Ro-
gyásig megrakva - milyen más 
ízű! - gyümölccsel. A látvány 
- háttérben a hegyekkel, az út 
mentén a mindenfé le színű, 
virágzó, termést érlelő fákkal, 
bokrokkal - lenyűgözte őket. 
A vadludak V-betűjét valahogy 
mégis é sz reve t t ék . A busz 
Északra, a tuniszi reptér felé 
haladt, a madarak Dél felé húz-
tak. 

December vége volt. Az ott-
honról jött hírek hóakadályok-
ról tudósítottak, ők meg vad-
ludak vonulására ámulnak - ki 
látott még ilyet? Ha ezek a ma-
darak ősszel indultak el, talán 
épp a Fehér-tóról, s mostanra 
értek Afrikába, hamarost for-
dulhatnak is vissza. Mint ők. A 
tél elől menekülve a nyárba, 
aztán, hogy letelt a vakáció, 
vissza, a nyárból a télbe. Haza. 
A vadludaknak hol van az ott-
honuk? Erről majd meg kell 
kérdezni Gy.-t, minden mada-
rak ismerőjét, ő talán azt is 
tudja, hogy hívják magyarul 
azt a kismadarat, amelyik eget 
feketítő csapatokban lakmáro-
zik itt az o la j faü l te tvényen, 
szüret után mentve, ami még 
számára érték. 

Ezzel a parányi, verébszerű 
jószággal majd minden bazár-
ban találkoztak. Díszes kalitká-
ban áru l ták , tényleg potom 
pénzért, s persze még abból is 
alkudni illett. Csak ezt az al-
kut, csak ezt ne erőltetnék ezek 
a túlkedves árusok! Ők ketten, 
ott a Tunisz felé haladó busz-
ban, az utolsó emlékképeket 
rögzítve, ezt a piaci kofásko-
dást találták az egyedül rette-
netesnek. Hiába, nem szoktak 
hozzá még mindig, hogy ami 
itt annyi, két lépéssel arrébb a 
fele árú. 

A bazárokkal egyébként is 
csínján kellett bánniuk: mind-

• Tunéziában érik a narancs... 

Karácsony vadludakkal, 
kaktuszokkal és sárga hóval 
ketten szőkék, világos bőrűek, 
kék és zöld szeműek lévén, 
jócskán kitették magukat a le-
szólítgatásnak. Ami persze az 
első napokban számottevő vi-
selkedési problémákat okozott. 
Aztán megszokták. Mint ahogy 
e l fogad t ák t énykén t , hogy 
másfajta világba csöppentek. 
Utcán élő, nyitott szívű, az ide-
gent becsülő emberek közé. 

A tengerparti sétányon, aho-
vá az erkélyük is nyílt, órák 
hosszat ücsörögtek a helybéli-
ek. A sarki cukorkaárusnak min-
dig volt dominózó partnere. A 
recepción szolgálatban lévők-
nek ácsingózó beszélgetőtár-
suk. Jobbára az előcsarnoki 
márvány ujracsiszolására sze-
gődött munkások közül. Azon 
a márványon, mire végre elké-
szült, gyönyörűen fenékre le-

Vagy ötven kilométernyi autóhuszútra, másfél-két 
órára tehető reptéri tranzitra és 140 perces repülésre 
voltak még Budapesttől. További bő két órányi vo-
natozásra Szegedtől - föltéve, hogy elérik a kora délutáni 
gyorsot - , dé azért ez az út már mégiscsak hazafelé veze-
tett... A buszon féligmeddig aludtak még az utastársak, a 
kora reggeli pára belülről átláthatatlanná tette az ab-
lakokat. Sűrűn törülgették az üveget - számukra minden 
mozzanat fontos volt: búcsúztak Tunéziától. 

heteit ülni. Egyáltalán: minde-
nen el lehetett esni, ami napon-
ta többször is fölmosó rongyot 
látott. Ki mondta azt, hogy ez 
az ország nem tiszta? A cipő-
bolti eladó óránként locsolta a 
járdát, a szállodai takarítónőt 
erővel sem lehetett lebeszélni a 
naponkénti lepedőcseréről, a 
pincért , hogy jó lesz a jog-
hurtos kiskanál a kávéhoz is. 

A szobaasszonyt Terikének, 

a főpincért Józsi bácsinak ne-
vezték el. Egyáltalán minden-
nek és mindenk inek nevet 
adtak, aminek persze a világon 
semmi értelme nem volt, hi-
szen a magyar szót a szállodai 
személyzet úgysem értette. De 
olyan jó mókának bizonyult, 
hogy Lajoska már megint bá-
mul bennünket, és Nádor is-
pánnak öt napja nem volt sza-
badnapja. Meg ilyenek. 

Bezzeg Dömötörék a két 
gyerekkel már a harmadik na-
pon indultak volna haza. Egy-
folytában fanyalogtak, hogy 
egyhangú a svédasztalos reg-
geli. (Meg kellene nézni őket, 
van-e az asztalon náluk tizen-
hatféle ennivaló!) Szerintük a 
szállodai személyzet lassú, a 
szél erős, a víz hideg, a beduin 
t áncegyü t t e s has t áncosnő i 
kövérek. A kuszkusz ehetetlen, 
a jégkrém túl édes - hát eze-
kért ugyan nem volt érdemes 
befizetni ezt a tunéziai utat! • 

Az idegenvezető lányok fia-
tal korukat meghazudtoló dip-
lomáciai érzékkel próbál ják 
velük megértetni, hogy idegen 
országban az ember ne vágy-
jon csirkepaprikásra. S lehető-
leg vegye tudomásul, hogy má-
sok a szokások, más az élet rit-
musa. Netán óha j t sa ezeket 
meg i smern i . . . A pincér t ne 
nézze le, mer t tö r téne tesen 
nem beszél magyarul - utóvég-
re a kedves vendégek sem ta-
nulták meg az arab írásjeleket. 
A tuniszi múzeumban ne saj-
náljon száz forintot arra, hogy 
a világ legnagyobb mozaik-
gyűjteményét fotózhatja. Kar-
thagóban ne próbáljon minden 
áron le törni egy márvány-
darabot a többezer éves osz-
lopból, s hagyja a kaktuszokat 
ott, ahová az isten teremtette 
őket - az otthoni cserépben 
úgyis elpusztulnának. 

Gyorsan teltek a napjaik. 
Persze ők ketten minden apró-
ságnak tudtak örülni, s közben 
é r te t l enü l néz ték , ak inek a 
törökmézszerű édesség is ke-
serűnek tűnt. Ők minden nap 
órát igazítottak a müezzin kán-
tálásához, s el nem mulasztot-
ták volna meghallgatni a városi 
zajt immár hangosítással le-
győző , e g y m á s n a k mint a 
visszhang, felelgető éneklőket. 
A szomszédjukban lakó házas-
pár meg egyre csak a tévét hiá-
nyolta. És az igazi karácsony-
fát. 

Mert hát persze a szálloda 
éttermében valami tujafélét dí-

szítettek fel a pincérek. S naná, 
hogy nem volt szaloncukor , 
csillagszóró, miegyéb. De volt 
gyertyafényes vacsora, s a ten-
gerre néző hatalmas üvegabla-
kokon mindenféle kedves fi-
gura: fes te t t Miku lások , és 
igen, Mickey-egerek, Donald-
kacsák, sárga hópelyhek kísé-
retében. Kérem, ahol „közel" a 
Szahara, s f inom szemcséjű 
homokot 'töröl ki az ember 
minden reggel a szeme sarká-
ból, ahol a karácsony csak a 
kevés ke resz tény ünnepe , 
ugyan miért ne lehetne Walt 
Disney-vel köszönteni a turis-
tát? Olyan kedves tőlük, hogy 
pulykát sütnek 25-én, nem? • 

És egyá l t a l án : i r igy lés re 
méltóan vendégszeretőek. Az 
elromlott fényképezőgépedet 
mindenáron meg akarja repa-
rálni a tunéziai „Szentendre", 
Sidi Bou Said egyik büfése. Ha 
dollárt akarsz váltani kora reg-
gel a szállodában, az éjszakás 
portás a magáéból ad dinárt -
érdek nélkül, mert hogy egy-
az-egyben számolhatsz. A ho-
teligazgató - alkalmazottaitól 
tudod meg: 80 ezer dolláros 
havi j ö v e d e l e m m e l ! - nem 
átall neked, hozzá képest föl-
d ö n f u t ó magyar tu r i s t ának 
„Happy Chr i smas"-sze l kö-
szönni szenteste. 

Persze, belőled él ez az or-
szág - juthat eszébe a hazafelé 
induló vándornak, amikor a 
Tunis Air gépének fedélzetén a 
steward - hú, de csinos fiú! - a 
beszállókártyák ellenére össze-
ülteti az összetartozó párokat. 

Ferihegyen az egyetlen vá-
rakozó taxis - a csomagok már 
a kocsijában - közli, hogy két-
ezer forint az út a Nyugatiig. 
Már a vonaton, a sem adószá-
mot, sem a taxis nevét nem tar-
talmazó nyugta mellől kerül 
elő a zsebbe gyűrt reklámcé-
dula: a Légiforgalmi és Repü-
lőtéri Igazgatóság minibusza 
1200-ért, ugyanazt... 

Hazaértél. 
Pálfy Katalin 


