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Madárcsempészt ítélt el gyorsított eljárással a bíróság

Tét: a vadászok tisztessége
ÚJSZÁSZI ILONA

Az olaszok a tisztességes vadászokat is rossz hírbe keverik. (Képünk illusztráció.)
A védett madarak megóvása érdekében a
madárvédők nagyobb szigort sürgetnek. A
vadásztársaságok a külföldi vendégvadászok távolmaradásától tartanak.
Alighogy augusztus 15-én elkezdődött a vadászati szezon, egymás után állnak bíróság
elé a védett madarak pusztításán és csempészésén kapott vétkesek. Igaz, a napokban tetten ért hat olasz és egy jugoszláv férfi nem
Magyarországon ejtette el zsákmányát: a hazánkban védett madarakat megpróbálták becsempészni az országba. De legfrissebb hírünk szerint az első hazai esetre sem kellett
sokáig várni: az újszentiváni határban a napokban lőttek ugyancsak védett bakcsót és
vörös vércsét. Az ügyet még vizsgálják.
Molnár Gyula, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei
csoportjának elnöke felháborítónak nevezte a
tengelicékkel üzletelő jugoszláv magyarázkodását, amely szerint Szerbiában nem tiltják a
tengelice vadászatát, s ő egyébként is csak vásárolta a madarakat, és Svájcban akarta eladni
azokat - természetesen haszonnal. Amint a

természetvédő kifejtette, éppen Svájcban írták
alá a kipusztulás által fenyegetett madarak védelmét biztosító berni egyezményt, így a helvéteknél semmiképpen sem adhatta volna tovább - legalábbis törvényes úton - a tengelicéket. - Tudjuk persze, hogy egész Európában dívik az úgynevezett orvmadarászat,
amelynek lényege, hogy védett szárnyasokat
adnak el tudatlan, vagy a törvénnyel mit sem
törődő embereknek, akik aztán kalitkába zárva tartják a madarakat. Ugyancsak köztudott,
hogy Olaszország sajátos gasztronómiai hagyományai miatt az éttermek és konyhák kedvenc fogásai az énekesmadarak - mondta a
szakember.
A madárvédők szerint általános tapasztalat, hogy - tisztelet a kivételnek - az olasz vadászmorál nem felel meg a nyugat-európai
követelményeknek. Egyszerűbben szólva:
„mindenre lőnek, ami mozog" - függetlenül
attól, hogy a célba vett állat védett-e vagy
sem.
A vadászok megyei kamarája egy későbbi
időpontban szeretné kifejteni álláspontját a
vadászati szabályok betartatása ügyében. Az

Fotó: Karnok Csaba

egyik vadásztársaság tagja is csak nevének elhallgatásával nyilatkozott (mint mondta,
személyes okból akar háttérben maradni).
Véleménye szerint igazságtalan „az olasz vadászok" általánosító elmarasztalása; csak
egyes eseteket és személyeket szabad elítélni.
A vadásztársaságok máris bevételkieséstől
tartanak, mert a közelmúltbeli felelősségre
vonások miatt az olaszok sorra lemondják
magyarországi vadászataikat.
A legutóbbi esetekről szólva kifejtette: az
állatok vadászatára és szállítására vonatkozó
törvény nem ismerése nem menti föl a vétkest, hiszen még egy egyszerű turistaút előtt
is tájékozódnunk kell a célba vett országok
vámszabályairól.
•

Tegnap a Szegedi Városi Bíróságon gyorsított
eljárással 400 ezer forint pénzbüntetésre ítéltek és két évre kitiltottak Magyarországról
egy jugoszláv férfit, aki 34 tengelicét próbált
Röszkénél becsempészni az országba. A védett madarakat elkobozták, tizenegy tengelice belepusztult az utazásba.
NY.

P.

Egyetemi rektori és tanári kinevezések
Egyetemi rektori és tanári kinevezéseket adott át Mádi Ferenc
köztársasági elnök és Magyar Bálint oktatási miniszter tegnap, a
Néprajzi Múzeumban. A Magyar
Köztársaság elnöke az oktatási

miniszter előterjesztésére 2002.
július l-jétől egyetemi tanárrá
nevezte ki az Eötvös Loránd Tudományegyetemen dr. Ormos
Pált, az MTA Szegedi Biológiai
Központ Biofizikai Intézet igaz-

Svájcba viszik a lebombázott Zastava gyár törmelékét

Lőkösházánál megy
a veszélyes hulladék
Folytatás az 1. oldalról
Bunyevácz Miloje, a Vám- és
Pénzügyőrség
Országos
Parancsnoksága (VPOP) Dél-alföldi Regionális Parancsnokságának szóvivője elmondta, a szerelvény egyébként egy éven belül
bármikor
jöhetne.
A
VPOP-től kapott információt
megerősítette a Környezet- és
Természetvédelmi Főfelügyelőség Hatósági Főosztályának főosztályvezető-helyettese is. Csevár Antal lapunknak elmondta,
az engedélyt egyértelműen bontásból származó építési hulladék átszállítására kérte és kapta
meg a jugoszláv cég, szó sincs
radioaktív
szennyeződésről,
robbanóanyagokról, gyutacsokról, mint ahogy azt az egyik országos napilap írta.
A hulladékon található szenynyeződés részben poliklórozott

bifenil, amelyet a transzformátorokat működtető üzemekben
használnak, hűtésre; illetve két
megrongálódott transzformátor.
A szennyezett anyag rákkeltő hatású, és azért is veszélyes, mert
nagyon nehezen bomlik le.
A főfelügyelőség azért adott
egy évre szóló engedélyt, mert
előre nem lehetett tudni, pontosan, mikor tudják elszállítani az
anyagot, beszerezni a többi tranzitengedélyt, és a befogadó ország környezetvédelmi hatóságának engedélyét. A jugoszláviai
szállítmány is a nemzetközi előírásokat betartva utazhat Svájcig, illetve Németországig, a
magyar hatóságok is eszerint ellenőrzik a szállítást. Egyébként
Szerbiában összesen 27, bombatalálatot szenvedett, még megtisztításra váró létesítmény található.
B.A.

gatóját, a Szegedi Tudományegyetemen dr. Balogh Elemér
egyetemi docenst, dr. Bari Ferenc
egyetemi docenst, dr. Forster Tamás egyetemi docenst, dr. Hannus István egyetemi docenst, dr.

Jakab Éva egyetemi docenst, dr.
lóri József egyetemi docenst, dr.
Kemény Lajos egyetemi docenst,
dr. Tóth Gábor egyetemi docenst
és dr. Vimláti Lászlót, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanárát.

A szövetségkötésnek is nevezett legújabb szalámitaktika
eredménye nem örvendetes. Mára úgy tűnik: nincs két válogatott csapat,
nincs jó és rossz, csak a hatalom, amit a gyöngék nem, csak az
erősek tudnak megszerezni. És az elvakult hadakozók azt hiszik,
az erőt csak a másik megsemmisítése
hitelesíti.
Az országgyűlési választások eredménye azt mutatja:
majdnem
matematikai
pontossággal kettészakadt
az ország - pohtikai
szimpátiát illetően. E megosztottságot csak mélyítette e hosszú,
forró nyár minden közéleti akciója, különösen a legvitathatóbb,
az ügynökügy.
A marketingesek talán elérték céljukat, és növekedett a kiszivárogtató sajtótermékek példányszáma, de közben egy egész ország undorodott meg a már amúgy is utált politikától.
Nyilvánvalóvá lett, hogy a mi országunk elitje se európaibb, minta többi közép-kelet-európai,
sokkal inkább balkáni stílusú.
Pohtikusok
vizsgáltak politikusokat arra az eredményre jutva, hogy egy rosszhírű miniszterelnököt
tíz rosszhírű kormánytag
semlegesíthet.
De a mérlegeléskor figyelmen kívül hagyták, hogy a demokráciát
jellemző törvényes eljárást és felelősségre vonást illetően egy ország amúgy is megtépázott hite foszlott semmivé. A számokkal
operálók arra sem gondolnak, hogy az átlagember
természetesnek veszi, hogy a rendszerváltozás előtti időkben is politizálók alkotta kormányokban kevesebb, míg az ellenzékinek
mondottakból állókban több lehet az 1990 előtti téglák száma, már ha maradt a feladat, vagyis a provokálás. így lehet folyamatos provokáció az évek óta fönntartott békétlenség - a játéktér tárgyalásos felosztása helyett.
Papol az egyik nemzeti összefogásról, miközben a másik mozgásterét, megnyilvánulási fórumainak számát szűkíti. Polgári körökkel akar erőt mutatni a másik, miközben majd fölemészti a
belső viszálykodás. Nem örülhetünk a száznapos adakozó bőségnek sem, ha aztán csak a feketeleves következhet. Egy szellemi
polgárháború dúlta országnak ugyanis nem lehet helye egy igazi,
az Európai Unióban.

V-fon: nem hibás számlázás történt, csak utólagos

Háromnapos
hiányt pótoltak
Számos telefon-előfizető alaposan meglepődött, amikor kézhez vette augusztusi telefonszámláját. A sorok között böngészve ugyanis
észrevették,
hogy májusi és júniusi dátumozású hívások díja is „beépült" a nyár végi számlába.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Bár a V-fon ügyfélszolgálati vonalai ingyenesen hívhatók, az elmúlt napokban sokan lettek volna hajlandók akár fizetni is
azért, hogy tisztázhassák, miért
szerepelnek régi, korábbi hívások
díjai telefonszámlájukon. Mint
azt a V-fon illetékesétől megtudtuk, n e m hibás számlázás történt, hanem központi karbantartás miatt a májusi forgalmat tartalmazó számlán (melyet júniusban kaptak kézhez az előfizetők),
a május 22-i, a júniusi forgalmat

Kínai" szomáliaiak a téren
Mórahalom belterületén szomáliai és iraki, Csikéria közelében pedig afgán menekülteket
fogtak el a határőrök.
Egy mórahalmi férfi értesítette
az elmúlt hét végén a határőröket, hogy idegenek ténferegnek a
város egyik játszóterén. A kiérkező járőrök 17 szomáliai és 2 iraki
férfit találtak a mászókák közelében. Mindannyian menekültstátust kértek. A szomáliaiak még

augusztus elején vágtak neki Etiópián keresztül a nagy útnak. Érdekesség, hogy néhányan hamis
kínai útlevéllel próbálkoztak
Nyugat-Európába jutni. Afrikából Isztambulig segítség nélkül
mentek, onnan pedig két etióp
embercsempészre bízták sorsukat. A 19 illegális határátlépőt a
debreceni befogadó állomásra
szállították. A bácsalmási határőröknek is akadt dolga menekültekkel. Őket a csikériai temető-

höz riasztották, ahol idegeneket
láttak a helyiek. A járőrök 25 afgánt állítottak elő. A pastu nemzetiségű férfiak kihallgatásuk során elmondták, hogy másfél éve
indultak el otthonukból, a törzsi
háborúk miatt. Iránon keresztül
jutottak Törökországba, ahonnan embercsempészek kamionnal hozták őket egészen a jugoszláv-magyar határig. Segítőik
fejenként 1500-3000 amerikai
dollárt kértek szolgáltatásaikért.

Zajos drogosokat füleltek le
Csendháborítás miatt bukott le Szegeden két
fiatal, akik egy bulin kábítószert fogyasztottak.
Csendháborítás miatt érkezett bejelentés a Szegedi
Rendőrkapitányságra. A hajnalban telefonáló azt
állította, hogy az egyik Hont Ferenc utcai panelház
negyedik emeletének valamelyik lakásában ordibálnak, ami zavarja a lakókat. A rendőrök azonnal
megjelentek a megadott címen, ahol nem csak hangoskodókat, hanem kábítószer fogyasztásához szük-

séges eszközöket, valamint egy zacskóban növényi
őrleményt és porszerű anyagot is találtak. A rendőrök előállították a 20 éves N. B.-t és a 19 éves H.
E.-t, akiknél az orvosi vizsgálat kimutatta, hogy kábítószert fogyasztottak. A házkutatás során előkerült még három 7,62-es kaliberű géppuskalőszer is,
amelyről az egyik fiatal azt állította, emlékbe kapta.
A Szegedi Rendőrkapitányság kábítószerrel és lőszerrel való visszaélés miatt eljárást indított a két
fiatal ellen.

tartalmazó számlán (melyet júliusban kaptak meg) a június 29 és
30-i napok lemaradtak és a társaság ezt korrigálta a napokban
kézhez kapott számlán. Ez a három „kimaradt" nap a visszamenőleges számlaellenőrzés során
derült ki, s az ezeken a napokon
lebonyolított hívásokat számlázta ki utólagosan a V-fon.
Azok az előfizetők, akik meg
kívánnak bizonyosodni arról,
hogy n e m hiba, azaz kétszeres
kiszámlázás történt, a V-fon tájékoztatása szerint a bővített létszámban dolgozó ügyfélszolgálaton részletes számlát kérhetnek,
ezt a felelős előfizetőnek díjmentesen rendelkezésére bocsátja a
cég.
Mivel nem hibás számlázás
történt, hanem utólagos, így az
ügyfeleknek
egyéb
teendője
nincs, minthogy befizetik a
számlát.

Útban az
adóegyenleg
Augusztus 31-éig minden egyéni vállalkozónak és magánszemélynek meg kell kapnia az
APEH-tól az éves adófolyószámlája kivonatát.
Több, mint másfél hónapja annak, hogy az APEH a túlfizetést, a
tartozást mutató, valamint a tavalyi évi késedelmi pótlékkal
érintet éves folyószámla-kivonatok kiküldését megkezdte, s azóta
folyamatosan postázza. Az egyéni
vállalkozók és magánszemélyek
postán, lakcímükre kapják az
adófolyószámla-kivonatokat, míg
a vállalkozások székhelyének
postaládáiban legkésőbb október
végéig kell megérkeznie a hivatalos levélnek. Az APEH szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy
minden érintett vegye át a folyószámla-kivonatokat, mert azzal,
hogy visszautasítják az átvételt,
megfosztják magukat az esetlegesen tévesen kimutatott adat korrigálásának lehetősségétől.

