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renault Randevú 

Ttnringo, Clio 
és Thalia Première 

márciusban 1 999 OOO Ft! 

A csalihal használható, de gerinces állatot kínozni tilos 

Börtön jár 
a rabsicoknak 
Két év börtönbüntetést kaphatnak az orvhalászok és az orv-
vadászok az állatvédelmi törvény módosításának köszönhetően. A 
gerinces állatokat kínozni tilos, de élő csalihallal továbbra is lehet 
horgászni. 

Várkonyi Gyula tangóharmoníkás festőt Palermo díszpolgárává avatták 

A tiszai táj szerelmese 

Az ajánlat a 2005. 03. 1—31. között megrendelt autökra, a készlet erejéig érvényes. Az ár a regisztrációs 
adót tartalmazza. A képen látható autó illusztráció. Fogyasztás liter/100 km: vegyes: 6,0-7:1; városi: 7,5-9,7; 
országúti: 3,7-5,7; COz-kibocsátás g/km: 143-168 (változattól függően). 

Bűncselekménynek minősítette 
az állatkínzást az országgyűlés 
a büntető törvénykönyvet mó-
dosítva. E szerint tilos a gerin-
ces állatok viadala, és kínzása, 
valamint az orvhalászat és az 
orvvadászat. Az állatviadalok 
szervezéséért három, a kínzá-
sért és orvhalászatért, -vadásza-
tért két év szabadságvesztés 
szabható ki. Az állatvédelmi 
törvény a horgászatot nem érin-
ti, arra továbbra is a halászati 
törvény érvényes. Ezért annak 
ellenére, hogy gerinces állat, to-
vábbra is lehet élő kishallal hor-
gászni. 

A halfogás egyébként is tiltott 
módjait büntetik még szigorúb-
ban - értékelte a változásokat 
Papp András Csongrád megyei 
halászati főfelügyelője. Ilyen pél-
dául a gereblyézés, amikor a ho-
rog kívülről akad a halba és azt a 
hasán vagy az oldalán hasítja föl. 
Ekkor az orvhalász több halat, 
köztük védett példányokat is 
megsebesíthet. Más megyében 
már kezdeményeztek hasonló 
esetekben eljárást, de Csongrád-
ban egyelőre nem. Papp András 
szerint azért , mert nehéz bizo-
nyítani a tiltott eszközökkel való 
halászatot. Ráadásul a Tisza ha-
lászati vízterülete 1941 hektár, 
és bár sok a halőr, az ártér, hul-
lámtér nehezen átlátható. 

- A megyében egy-egy évben a 
300-400 feljelentés a valós cse-
lekményeknek csupán a töredé-
ke - jelentette ki a halászati főfel-
ügyelő. - Körülbelül az esetek 20 
százalékát tudjuk földeríteni, 
ezek nagy részében bírságot sza-
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Tavaszi akció 2005. február 14. és április 15. között! 
A tavasz beköszöntével a MatávkábelTV is új lehetőséget kínál. Most még 
kedvezőbb feltételekkel, akár 6900 Ft-ért csatlakozhat hálózatunkhoz, és 
a több mint 40 csatorna nyújtotta, változatos programokkal a Világ nyílik ki 
Ön előtt. Ráadásul, ha az HBÓ-t is megrendeli, egy éven keresztül 500 Ft-tal 
kevesebbért nézheti a legjobb filmeket!* 

inatóvk'á 

További részletek 
a www.matavkabe1tv.hu cimen található 
honlapunkon, és mobiltelefonról is hívható 
zöldszáínunkon: 06 80 33 55 77. 

Jöjjön el a Renault Randevúra márciusban, és ismer-
kedjen meg ajánlatainkkal! A TVvingo, Clio és 
Thalia Première már '1 999 OOO Ft-ért az Öné 
lehet! Vár juk márkakereskedésünkben. 

bunk ki. Ha nem tiltott módon, 
nem védett halat, de engedély 
nélkül fog ki valaki, akkor 14-16 
ezer forint a bírság. Ismételt el-
követés esetén 20-30 ezer forint, 
és ennél is több, ha védett halról 
van szó. Elektromos halászesz-
köz használatáért eddig 80-100 
ezer forintos bírság járt. 

Arra a kérdésre, hogy lesz-e 
visszatartó ereje a törvénymódo-
sításnak, Papp András elmondta, 
valószínűleg igen, de bizonyos 
rabsicköröket ez sem rettent 
majd el. 

Az élő csali használata annak 
ellenére, hogy az Európai Unió 
több országában tilos, Magyaror-
szágon továbbra is engedélyezett. 
Németország több tartományá-
ban például fájdalommentesen 
el kell pusztítani a csalihalat, mi-
előtt horogra tűzik. Papp András 
álláspontja szerint az élő csali 
használata elfogadható, a kis ha-
lak a ragadozók számára egyéb-
ként is tápláléknak minősülnek. 

Algyőn Mészáros Balázs mező-
őrként és halőrként öt év alatt 
ezer orvhorgászt és orvhalászt 
fülelt le. Szerinte a törvénymó-
dosítás csak akkor érne valamit, 
ha az engedély nélkül vagy tiltott 
eszközökkel halakra vadászok el-
kobzott eszközeit nem adnák 
vissza. A pénzbüntetés ugyanis 
nem visszatartó erő. Hangsú-
lyozta, hogy amíg a törvényalko-
tók és az engedéllyel rendelkezők 
a módszereken vitáznak, a hala-
kat tovább pusztítja a hatszáz-
ezer orvhorgász és rengeteg orv-
halász. 

GONDA ZSUZSANNA 

Az Alföldet és a Tiszát ábrázoló tájképeivel nagy sikert aratott Itáliá-
ban a szegedi festő és muzsikus, Várkonyi Gyula, akit nemrégiben Pa-
lermo díszpolgárává avattak. Az esténként a Kiskőrössy halászcsár-
dában tangóharmonikázó alkotóról termet neveztek el a vendéglő-
ben, amelynek falát képei díszítik. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nagy utat tett meg az ötgyermekes sándorfalvi kovácsmester sze-
génységből indult fia, Várkonyi Gyula, amíg tehetségét elismerték. 
Már az általános iskolában felfigyelt rajzkészségére szaktanára, Laka-
tos Istvánná, akitől az első biztatást kapta. Mégsem a képzőművésze-
ti pályát választotta. Jobban vonzotta a zene: Szaniszló Jánostól és Sá-
vai Bélától megtanult tangóharmonikázni. Már fiatalon vendéglátós 
muzsikusként kereste a kenyerét - és támogatta a családját. A régi 
Hungáriától az Alabárdoson és a Tisza Szállón át a Jegesig szinte nem 
volt olyan felkapott hely Szegeden, ahol ne játszott volna. Mellette 
autodidaktaként festegetett. A Pannónia szőrmekikészítőben dolgo-
zott, amikor kollégája, Csizmadia Albert - akit 1956 után eltávolítot-
tak a Magyar Képzőművészeti Főiskoláról - javasolta neki, hogy je-
lentkezzen Vlasits Károly szabadiskolájába. A huszonéves fiatalem-
ber Vlasits útmutatásai alapján képezte magát tovább. Fontos Sándor 
festőművész is pártfogásába vette: harmincéves korában Budapestre 
küldte Wessely Tiborhoz. Az ő támogatásával került kapcsolatba a 
Képcsarnokkal, amely kemény valutáért Németországba, az Egyesült 
Államokba és Japánba vitte tiszai és alföldi tájképeit. Várkonyi Gyula 
ma sem tudja elfeledni azt a traumát, ami akkor érte, amikor a me-
gyei tanács képzőművészeti korifeusa a nyolcvanas évek elején le 
akarta veretni a Roosevelt téri halászcsárdának festett freskóját. Trog-
mayer Ottó közbelépésének és a lehívott képzőművészeti lektorátusi 
szakértők szakvéleményének köszönheti az alkotás, hogy túlélte a 
megsemmisítésére indított akciót. 

Várkonyi Gyula már tizenegy éve tangóharmonikázik a Kiskő-
rössyben. Mint mondja, nagyon sokat köszönhet a csárdagazdá-
nak, Oláh Dezsőnek, aki olyannyira támogatja képzőművészeti 
próbálkozásait, hogy a vendéglő nagyobbik termét, amelynek falait 
hatalmas tiszai festményei díszítik, róla nevezte el. Egy másik Vár-
konyi, az üvegfestéssel foglalkozó Erika lánya képei is helyet kap-
hattak ott. 

Várkonyi Gyulának decemberben - a magyar festők közül elsőként 
- önálló tárlata volt Palermóban. A szicíliai közönséget is megnyerték 
a tiszai képek. Az olaszokat az is meghatotta, amikor a szegedi festő a 
megnyitón megcsókolta Itália nemzeti lobogóját, és felajánlott vagy 
fél tucat képet a palermói árvaház javára. 

Hamar jött a viszonzás: a város díszpolgárává választották Várko-
nyi Gyulát. Az erről szóló vastag, súlyos ezüsttáblát féltve őrzi a tiszai 
táj szerelmese, akit az sem zavar, ha a hivatásos szegedi festők nem 
ismerik el őt. Azt mondja, neki elég, ha itthon és külföldön a közön-
ség szereti. Most épp lovas képeken dolgozik: az emír várja az alkotá-
sokat Adu-Dzabiban. 

Akciónk kizárólag a MatávkábelTV lefedőhálózatáról közvetlenül elérhető 
területekre érvényes. 
" A kedvezmény 1 éves hűségnyilatkozathoz kötött. Más HBO 
kedvezménnyel nem vonható össze. 

Értékesítés már 
a Matáv Pontokban is! 
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Kösse meg szerződését ügyfélszolgálati 
irodáinkban (6721 Szeged, Csongrádi sgt. 12. 
és 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér ?,)! 
H a az ott található szerencsekereket 
megforgatja, akár 2000 Ft kedvezményt 
is kaphat a belépési díjból. 

A zenész-festő a Kiskőrössy halászcsárda róla elnevezett termé-
b e n Fotó: DM/DV 
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