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- Vadetetőből és -itatóból, ma-
gaslesből soha nem lehet elég -
mondja Szél István, a Csongrád 
megyei földművelésügyi hivatal 
vadászati és halászati osztályá-
nak vezetője. - Csongrád megye 
az egyetlen, ahol elő van írva, 
hogy százötven hektáronként 
legalább egy etetőnek, és két-
százötven hektáronként legalább 
egy magaslesnek lennie kell. Az 
ideális az volna, hogy minden 
vad, például minden őz territó-
riumában lenne itató, azért hogy 
ne zavarják egymást az állatok. 
Ettől még nagyon messze va-
gyunk. 

Az etetők és itatok meglétével 
általában nincsen gond, a rend-
szeres etetéssel már inkább. A 
táplálék mennyiségét és milyen-
ségét is rendszeresen, szúrópró-
baszerűen ellenőrzik. A minap 
kapott Szél István egy bejelen-
tést, amely szerint Kübekházá-
nál egy majd kétszáz fős őzcsapat 
gyűlt össze és eleség hiányában a 
repceföldön próbálnak maguk-
nak élelmet találni. 

- Az ilyen esetek nem jellem-
zőek. A vadászok tudják, hogy az 
etetés, az állomány megóvása 
legalább olyan fontos, mint a ki-
lövés - magyarázza az osztályve-
zető. 

Kübekházán a helyi vadász-
mester, Kanalas István, a Sző-
reg-kübekházi Vadásztársaság 
vezetője már várt minket. Felhá-
borodása, mint később kiderült, 
indokolt volt: 

- Valamelyik jóakarónk telefo-
nálhatott. Hetente kétszer ete-
tünk, szálas takarmányt, emel-

A vadakat is tépázza a tél 
Folytatás az 1. oldalról 

Télen etetni kell a vadakat, különben elpusztulnak. Fotó: Schmidt Andrea 

lett morzsolt és csöves kukoricát 
egyaránt adunk az állatoknak. 

A társaság hatezer hektáros te-
rületén összesen huszonnégy 
vadetető található, ebből húsz-
ban pótolják az eleséget. A többi 
négy idén nem esik bele a vadak 
vonulási irányába, ezért inkább 
oda szórják a táplálékot, ahol az 
állatok rendszeresen járnak. Az 
etetők környékén mindenhol 
rengeteg lábnyom bizonyítja a 
vadászmesterigazát. Visszaérve a 
vadászházba, jegyzőkönyv ké-
szül a látottakról: 

- Lehetne jobb minőségű a lu-

cerna és az sem volna hátrány, 
ha nem a hóra szórnák a kukori-
cát - teszi hozzá Szél István. Kü-
bekházáról Ásotthalomra autó-
zunk, ahol egy „mintaterületre" 
megyünk szemlére. Az Ásott-
halmi Bogárzó Vadásztársaság 
háromezer hektáros területén 
összesen hetvenöt etető találha-
tó. 

- Ez az egyik legkisebb vadgaz-
dálkodási egység a megyében, 
ezért is mondható mintaterület-
nek. Az már ideális volna, ha a 
feltételek „félúton" lennének a 
kübekházi és az itteni állapotok 

között - feleli az osztályvezető. A 
társaság területén az összes ete-
tőben friss szálas takarmány ta-
lálható. A mageleség sem a hóra, 
hanem tálcára van kiszórva, rá-
adásul napraforgóval, búzával és 
vitamingranulátummal van dú-
sítva. 

Nemcsak a vadak, az őket ete-
tő társaságok is megszenvedik a 
telet. A tavalyihoz képest már 
mostanáig kétszer annyi táplálé-
kot kellett kiadagolni. A plusz-
költségeket a vadgazdálkodók sa-
ját zsebükből állják. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Republikánus 
arcél 
SULYOK ERZSÉBET 

Egy parlamenti beszédnek már csak ez a sorsa - még ha a minisz-
terelnök mondja is. Mármint: lehet próbálkozni a szónok megza-
varásával. Lehet belebeszélni, nevetgélni, nemtetszésnek egyéb 
módon hangot adni. 

Medgyessy Péter tegnapi, az ország helyzetéről szóló beszéde 
alatt a Fidesz-frakció minden alkalmat kihasznált, hogy azonnal 
nyilvánvalóvá tegye: mivel nem ért egyet, mi nem tetszik neki, 
miről van lesújtó véleménye és mi az, ami abszolút közömbös a 
számára. Ez helyes. Az MSZP-frakció pedig minden alkalmat ki-
használt, hogy tapssal, tetszésnyilvánítással próbálja erőtleníteni 
az azonnali Fidesz-véleményeket. Ez is helyes. 

Ideje lenne hozzászoknunk, hogy egy köztársaságban a dolgok 
úgy mennek, hogy a parlamentben összemérik magukat - meg-
egyeznek vagy nem - a társadalmat nagyjából leképező politikai 
erők, mi pedig megítéljük, mi jön ki az egészből. Jó az nekünk, 
vagy sem. Ha nem, változtatunk. 

Ezért helyes, hogy a miniszterelnök megtartóztatja magát az or-
szágértékeléstöl. A miniszterelnök mondja el legalább évente, 
méghozzá a parlamentben, hogy a kormánya mit tett, mit akar, 
meddig ért el és merre megy tovább. S ne hallgatói ájult áhítatát, 
hanem okos ellenérveit várja. Viselje a füttyöt is. Ne tegyen úgy, 
mintha a bölcsek köve az ő zsebében lenne. 

A republikánusok és a demokraták örülhetnek a Medgyessy-be-
szednek. Mert a Fidesz-kormányzás alatt honosított gyakorlattal 
szemben a magyar miniszterelnök végre úgy viselkedett, mint 
egy köztársaság kormányfője. 

Biztonság, partner, modern, gyermek, jövő. Európa-terv. Alig-
hanem ezek a szavak fordultak elő leggyakrabban. A gyermek, 
azaz a jövő hangsúlyos megjelenése volt az újdonság, a most elő-
ször Európa-tervnek nevezett fejlesztési elképzelések együttese 
pedig olyan központi eleme volt a beszédnek, amellyel az EU-tag 
Magyarország közeliövőbeli képét lehetett fölvázolni. A szónok 
legtöbbször egyes szám első személyben beszélt, ezzel nem egy-
szerűen személyessé tette mondanivalóját, hanem - Medgyessy-
től eddig szokatlan nyomatékkal - határozottá. Előre megfontolt 
szándékkal erőt és eltökéltséget akart mutatni. 

Még kérdés, hogy valóban elég határozott, erős és eltökélt mi-
niszterelnök lesz-e. 

EU és a szövetkezés 
Haskó Pál, a Csongrád Megyei Agrárkamara titkára csütörtökön, a 
délelőtt 10 órára, a megyeházára összehívott agrárfórumon sze-
retné átadni Szanvi Tibornak, az FVM politikai államtitkárának 
azt az összefoglalót, amelyet a szervezet a termelőkkel folytatott 
tegnapi konzultáció nyomán megír. 

Vázolják, milyen gondokkal küzd a sertéságazat: a támogatásokról szóló 
rendeletek ugyanis csak február 7-i jelentek meg. Miközben a sertéshús 
alacsony világpiaci ára és az erős forint is sokkolta az ágazat szereplőit. 

Az agrárkamara azt tartja szükségesnek, hogy a termelők egymás-
sal szövetkezzenek, s nemcsak azért, hogy érdekeiket érvényesíthes-
sék. Ezekre a termelői csoportokra azért van szükség, hogy az EU-ban 
elfogadott gyakorlat szerint rajtuk keresztül juthassanak támogatá-
sokhoz. Haskó Pál szerint felesleges a ma bejegyzett 14-féle mezőgaz-
dasági érdekképviselet. Kispál Ferenc, a megyei gazdakörök elnöke 
azt mondta, hogy az unióban csakis a termelői csoportok, sertésszö-
vetkezetek juthatnak majd támogatásokhoz. 

luhász László, a csanádpalotai Sertés Kft. ügyvezetője, a Vágóállat-
és Hús Terméktanács (VHT| elnökségének tagja arról a tárgyalásso-
rozatról számolt be, amelyet a tanács a kormánnyal december óta 
folytatott. Elfogadják, hogy 265 forintot fizetnek egy kiló átlagosan 
minősített sertéshúsért. A megszerezhető támogatásokkal együtt 
280-300 forintot kaphat a termelő: ez az ár fedezi az önköltséget és 
minimális nyereség is származik belőle. Tulipán Andrásné, a mező-
gazdasági társas vállalkozások érdekképviselete munkatársának ér-
telmezése szerint az élőhús kilójáért 65 forintot kaphatnak március 
31 -ig azok a termelők, akik exportálnak. A másik csoportba tartozók-
nak, a hazai húsiparral szerződésben állóknak a minősített sertések 
kilójáért az év végéig 35 forintos támogatás jár, plusz egyedenként 3 
ezer forint, ha a termelő tagja a VHT-nak. A 3 ezer forintot különben 
a termelő befizeti a VHT intervenciós alapjába. 

F. K. 

Síeljen a VISTAVAL! 
• Keresse a szezon legjobb AUSZTRIAI családi ajánlatalt: üdülőfalu, 

apartmanban - 2 felnőtt, 2-4 gyermek részére . . . . 158 200 Ft/fő/éjtől. 
• AUSZTRIAI PÁLYASZÁLLÁSOK kitűnő síterületeken -

Hotel*", félpanzióval 12 500 Ft/fő/éjtől. 
• OLASZORSZÁG - Val di Sole: pályaszállás, magyar síoktató, 

közvetlen pályaösszeköttetés Madonna di Campiglióval, 
stúdiókban vagy apartmanban 32 100 Ft/fő/hét, 
slbérlet 27 900 Ft/hét. 

• FRANCIAORSZÁG - Alpe d'Huez: 6 fős apartman . . 15 400 Ft/fő/hét, 
slbérlet 32 800 Ft/fő. 

• EURÓPAI REPÜLŐJEGYEK: 38 000 Ft-tól 
• TENGERENTÚLI REPÜLŐJEGYEK: 79 900 Ft-tól 
• Kedvezményes STA repülőjegyek diákok részére csak a Vlstánál! 
• ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ! Vásárolja meg tavaszi-nyári repülőjegyét 

még a téli áron! 
• Szolgáltatásaink: 

körutazások és üdülőprogramok • autóbérlés és egyéni szállásfoglalás 
a világ bármely pontjára • repülőjegyek • nemzetközi autóbusz-
és vonatjegyek • utasbiztosítás • nemzetközi diákigazolvány 
és tanári kártyák • vizumügyintézés 

Vista Utazási Központ 
6720 Szeged, Oroszlán u. 4. 
Tel.: (06 62) 548 480, Fax: (06 62) 548 481 
E-mail: szeged@vista.hu 

www.vista.hu 

Csongrád megyében fokozatosan csökken a bűncselekmények száma 

Mit mutat a rendőrség mérlege? 
A tavaly nyáron történt doma-
széki gyilkosság elkövetőjét 
még nem találták meg a rend-
őrök, ám ennek ellenére ked-
vezőek Csongrád megye bűn-
ügyi mutatói - derült ki a 
Csongrád Megyei Rendőr-főka-
pitányságon tegnap megtartott 
évértékelőn. 

A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányságon tegnap megtar-
tott évértékelő értekezleten a fő-
kapitányság vezetőin kívül meg-
jelent Szabó Ferenc dandártábor-
nok, az Országos Rendőr-főkapi-
tányság vezetőhelyettese is. Az 
állományűlést követő sajtótájé-
koztatón Lukács János dandártá-
bornok, megyei rendőrfőkapi-
tány bejelentette: tavaly a me-
gyében az ismertté vált bűncse-
lekmények száma mintegy 3 
ezerrel csökkent. A 100 ezer la-
kosra jutó bűncselekmények 

számát tekintve megyénk a ko-
rábbi 9. helyről a 13. helyre ke-
rült. 2002-ben négy emberölés 
történt a megyében és csak a ta-
valy nyáron Domaszéken megölt 
asszony gyilkosa nem került 
rendőrkézre. A rablások száma 
emelkedett, sőt ezek felderítési 
mutatója is csökkent, valamint 
több gazdasági bűncselekményt 
követtek el, mint 2001 -ben. 

A megelőzésről szólva a főkapi-
tány elmondta, a tanyaprogram-
nak köszönhetően a külterülete-
ken három év alatt 963-ról 
713-ra csökkent a bűncselekmé-
nyek száma. 

A tavalyi évben 2001-hez ké-
pest héttel több, 18 rendőr köve-
tett el bűncselekményt, 11 -en' 
jogsértés miatt hagyták el az ál-
lományt, ketten pedig méltatlan-
ná váltak a további munkára -
fogalmazott a főkapitány. 

A. T. J. 
Bende István alezredesnek, a vásárhelyi L 
Lukács János megyei főkapitány gratulált. 

pitányság vezetőjének 
Fotó: Gyenes Kálmán 

Megkeresett forintjainkról vallunk 
Február 15-éig az egyéni és társas vállal-
kozások, az áfa fizetésére kötelezett adó-
alanyok, március 20-áig a magánszemélyek 
adják be idén is adóbevallásaikat. 

Az adóbevallások határideje idén sem vál-
tozott. Mivel azonban az első bevallási 
határnap, február 15-e szombatra esik, az 
azt követő első munkanapon, február 
17-én még el lehet vinni a borítékokat a 
postára, avagy az adóhivatal ügyfélszolgá-
lati irodáiba. 

Mint ahogy azt Csurgó Edittől, az APEH 
Csongrád Megyei Igazgatósága adóügyi igaz-
gatóhelyettesétől megtudtuk, február 15-éig 
azok készítik el és adják be adóbevallásaikat, 
akik egyéni vállalkozók és az áfa fizetésére 
kötelezett adóalanyok. Továbbá mindazon 
magánszemélyek, akik ugyan nem áfa fizeté-
sére kötelezettek, de a saját személyi jövede-
lemadón, társadalombiztosítási járulékon és 
egészségügyi hozzájáruláson kívül a költség-
vetésnek egyéb kötelezettséggel tartoznak: 
őstermelők, családi gazdálkodók, magánsze-
mély munkáltatók. Március 20-áig az előző-
ekben fel nem sorolt magánszemélyek adhat-
ják be adóbevallásaikat. 

A társasházak február 15-éig vallanak, 
ha áfafizetők, március 20-áig, amennyi-
ben nem áfások. Ok az ingó, vagy ingatlan 
értékesítéséből, bérbeadásából származó 
jövedelem (vagy tőkejövedelem] után a 
személyi jövedelemadó szerint adóznak. 
A társas vállalkozások, szövetkezetek, 
nonprofit szervezetek és az áfakörben 
éves bevallásra kötelezettek február 
15-éig számolhatnak el 2002-es jövedel-
meikkel. 

A 0253-as nyomtatványgarnitúra idén két 
lappal bővült az árfolyamnyereségből és a 
tőzsdei ügyletekből származó nyereség, illet-
ve veszteség miatt. A nyugdíj mellett dolgo-
zók bevallása egyszerűbb lett, ujsyanis annak 
összegét 2002-től nem kell szerepeltetni a 
bevallásban. Nem'kell nyilatkozni a televí-
ziókészülék üzemben tartásáról sem. Az adó-
jóváírással kapcsolatban viszont előírják a 
bérjövedelem megbontását a tájékoztató ada-
tok között: 2002. augusztus 20. és az azt kö-
vető időszakra, az adójóváírás összegének év-
közi változása miatt. 

S hogy mire figyeljünk idén különös 
éberséggel? Az őstermelők ne feledkezze-
nek el az egészségügyi hozzájárulás (eho) 

fizetési kötelezettség bevallásáról a 
0253-08 lapon. A családi kedvezményt 
megosztok a házastárs aláírását és adóazo-
nosítóját, valamint a gyermekre vonatko-
zó kódszámot se mulasszák el feltüntetni 
a 0253-04 lapon. Az életbiztosítás, közcé-
lú adomány, önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztári befizetés után adókedvezményt 
igénybe vevők pedig ne felejtsék el feltün-
tetni a 0253-01 A/B lapon az igazolást ki-
adó adószámát és nevét. A visszaigénylők 
nyilatkozzanak a köztartozásról, avagy ar-
ról, hogy nem adósai az államnak. Évről 
évre visszatérő hiba, hogy a bevallók nem 
tudják: a főlapot és valamennyi betétlapot 
alá kell írniuk. (Amennyiben meghatal-
mazott készíti el a bevallást, akkor a meg-
hatalmazást is csatolni kell.) 

Akinek gondja van az adóbevallás kitölté-
sével, az a 06-80-630-063-as ingyenes zöld 
számon kérhet felvilágosítást munkaidőben, 
avagy felkeresheti a városi ügyfélszolgálato-
kat. Szegeden szombaton is nyitva tart az 
APEH, Mórahalmon pedig február 13-án és 
március 13-án 8-12-ig fogadják az ügyfeleket 
az önkormányzat épületében. 

FEKETE KLÁRA 
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