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Két betegről bebizonyosodott, ötről valószínűsítik, hogy fertőzött 

Papagájkórban halt meg 
a Hungerit dolgozója 
Bebizonyosodott: tényleg papa-
gájkór okozta a Hungerit dol-
gozójának halálát - közölte teg-
nap a laborvizsgálatok eredmé-
nye alapján az ANTSZ. A 43 
éves maroslelei férfit tegnap te-
mették el. Két másik betegről is 
kiderült, szintén a papagájkór 
baktériuma fertőzte meg őket. 
A megyei tiszti főorvos kije-
lentette: csak az üzem területén 
lehet tartani a fertőzéstől, de a 
szolgálat most az összes dol-
gozót ellenőrzi. 

Tegnap kora délután polgári szer-
tartás keretében helyezték örök 
nyugalomra a maroslelei temető-
ben a papagáj kórban elhunyt 
Recski Istvánt. Mint a szertartá-
son elhangzott, a Hungerit Rt. 
egykori dolgozója szeretetben ne-
velte négy saját és egy fogadott 
gyermekét; feleségével tizenöt 
esztendőt tölthetett együtt, kollé-
gái, ismerősei is nagyon szerették. 
Negyvenhárom évet élt. A gyász-
szertartásra sokan eljöttek, a rava-
talozót közel kétszázan állták kör-
be - köztük az elhunyt több volt 
kollégája. Köztük láttuk az ugyan-
csak papagájkórgyanús, tüdőgyul-
ladással kezelt Bányai Imrét is - ő 
már jól van. A temetés után a falu-
ban többen is azt mondták ne-
künk, úgy hallották, még tucatnyi 
papagájkórgyanús beteg van Ma-
roslelén. A maroslelei háziorvos, 
Hegyi György ezt cáfolta lapunk-
nak. Mint elmondta, azon a két 
páciensen kívül, akikről korábban 
is írtunk, a községben más nem 
szenved ilyen betegségben, ráadá-
sul ók ketten is jól vannak, már 
tünetmentesek. A doktort egyéb-
ként még nem értesítették a két 
beteg vérvizsgálatának eredmé-
nyéről. Hegyi György azt is el-
mondta lapunknak, hogy a Hun-
gerit Rt. üzemorvosát már az első 
megbetegedést követően felhívta 
azzal, hogy lehetséges: papagájkór 
miatt betegedett meg az üzem né-
hány maroslelei dolgozója. 

Az élet nem áll meg a Hungeritnél. AzÁNTSZ itt most mindenki t megvizsgál Illusztráció: Tésik Attila 

NEM BESZELTEK 
A Hungerit Rt. főbejáratánál a buszra felszálló dolgozók éppen Maroslelére, a 
temetésre indultak, amikor ott jártunk. A daraboló üzemrész munkásai nagyon 
sajnálják kollégájukat, és tartanak a megbetegedéstől. A dolgozók azt mond-
ták, nem akarnak beszélni a történtekről. Szerettük volna megkérdezni a cég 
vezetőjét arról, mit tesz a vállalat a hasonló megbetegedések elkerüléséért -
Magyar József vezérigazgató ezekre a kérdésekre nem akart válaszolni. 

A Hungerit üzemorvosait nem 
sikerült elérnünk, így nem tudtuk 
meg tőlük, mit tettek Hegyi 
György bejelentése után. A megyei 
tiszti főorvos azonban tegnap dél-
előtt arról tájékoztatta a sajtót, 
hogy megvan a laboratóriumi vizs-
gálatok eredménye, és eszerint 
most már biztos: papagájkórban 
halt meg Recski István. A marosle-
lei férfi után újabb hét gyanús ese-
tet talált az ANTSZ az üzem meg-
betegedett dolgozói között. Közü-
lük kettőről már be is bizonyoso-
dott, hogy szintén papagájkórral 
fertőzöttek. Most mind az ezeregy-
száz dolgozó állapotát folyamato-

san ellenőrzik a hatóság orvosai, a 
táppénzen lévő hetvennyolc bete-
get pedig egyenként megvizsgálták 
- közölte Kovács Ferenc. A megyei 
tiszti főorvos azt is elmondta, hogy 
az országban évente körülbelül 
száz megbetegedés fordul elő, de 
ezek nagyon ritkán végződnek ha-
lállal: utoljára a hetvenes években 
történt egy ilyen eset. A kórokozó a 
Chlamidia psittaci nevű baktéri-
um, amely csak- élő sejtben tud 
szaporodni. Igen ellenállóképes, 
beszáradva, szobahőmérsékleten 
hetekig életben marad. A papagáj -
kór okozóját szinte minden szár-
nyas hordozhatja tünetmentesen, 

ennek a betegségnek nincs köze a 
madárinfluenzához, amelyet vírus 
okoz. 

A feldolgozásra szánt szárnya-
sok nagy része tünetmentes hor-
dozója a kórnak, ezért előfordul-
hat, hogy az érintett üzemben a 
diagnosztizált esetek száma nö-
vekszik - mondta Kovács Ferenc. 
Hangsúlyozta, a csirkék tollaza-
tából és az ürülékből felszálló 
porban található kórokozó a 
munkafolyamat elején jelenthet 
veszélyt, a kész termék káros 
anyagot nem tartalmaz. Szerinte 
a fertőzéstől a városban nem, 
csak az üzem területén lehet tar-
tani. A szolgálat vezetője úgy 
nyilatkozott, hogy a Hungeritnél 
a munkaegészségügyi előíráso-
kat betartják. A vizsgálatok je-
lenlegi szakaszában pedig nem 
áll rendelkezésre olyan adat, 
mely azt bizonyítaná, hogy szán-
dékos mulasztás okozta a dolgo-
zó megbetegedését, végül halá-
lát. 

B. G . - S Z . I. M . 

Amatőr színészeket keresnek Szegeden - pornófilmbe 

Harminc percért harmincezer 
Egy kollégium bejáratánál elhelyezett hir-
detésben kerestek pornófilmszereplőket 
Szegeden. Bár a felhívást itt főleg közép-
iskolások olvashatták, kiderült: csak nagy-
korúakat foglalkoztatnak. Kollégánk 
ugyanis jelentkezett a hirdetésre és sze-
mélyes találkozón kapott információkat a 
jól fizető munkáról. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Gyanús hirdetésre lettünk figyelmesek az 
egyik szegedi középiskolai kollégium bejára-
tánál. A felhívásban filmforgatásra kerestek 
18-22 év közötti szereplőket „jó kereseti le-
hetőséggel". Mivel csak SMS-ben lehetett je-
lentkezni, úgy sejtettük, nem Spielberg leg-
újabb produkciójához akarják fölfedezni a jö-
vő sztárjait. Elküldtünk egy üzenetet. 

Két nappal később megnyerő hangú férfi te-
lefonált emberünknek. Bocsánatot kért, 
mentegetőzött, amiért este nyolc után zavar, 
majd a lényegre tért: erotikus filmről lenne 
szó. Röviden vázolta: nem extrém, hanem 
„normál" pornóval foglalkoznak, a szereplők 

egy nap alatt akár 80 ezer forintot is megke-
reshetnek. Készségesen válaszolt minden 
kérdésre, ám végül abban maradtak: szemé-
lyes találkozáson beszélik meg a részleteket. 

Az egyeztetett időpontban két fiatal férfi 
várta kollégánkat, egy étteremben ültek le 
beszélgetni. Hamar kiderült: nem nagyüze-
mi gyártásról van szó, nem futósza-
lag-szisztémáról, inkább afféle baráti vállal-
kozásról. A 4-5 fős stáb a város szélén fel-
épített saját stúdióban dolgozik ügynöksé-
gektől kiközvetített, illetve saját modellek-
kel. Hetero és leszbi filmeket készítenek ki-
fejezetten fiatalos külsejű szereplőkkel. A 
műveket Hollandiába, Németországba és 
Franciaországba exportálják. Még egyetlen 
munkájuk sem volt i t thon látható, mond-
ták, bár az az idő már régen elmúlt, amikor 
szinte garanciát lehetett vállalni, hogy soha 
nem is bukkannak fel - mondjuk az inter-
neten. 

Emberünk szerét ejtette - ismét szóba 
hozva a fiatalos külső követelményét - , 
hogy megkérdezze: 18 éven aluli is dolgoz-
hatna? A két férfi azonban határozottan 

Áfacsalás és tízmilliós büntetés 
Az APEH Csongrád Megyei Igazgatósága által kapott információk 
szerint az adóhivatal nemcsak utólagosan ellenőrzi a bevallások 
adatainak helyességét, hanem előzetesen is igyekszik megaka-
dályozni a közpénzek jogosulatlan kiáramlását. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az adóhatóság njegyei igazgató-
sága a cég megnevezése nélkül ta-
nulságos történetről számolt be 
lapunknak. Az egyik társaságnál 

a pénzösszeg kiutalása előtt az 
áfára vonatkozó vizsgálatot tar-
tottak. A kft. több millió forint 
adót igényelt vissza, nagy összegű 
exportszámlákra való hivatko-
zással. Az adózó az áruk külföld-

re történő kiléptetését, admi-
nisztratív vámellenőrzését igazo-
ló okmányokkal is rendelkezett. 

Az adóellenőrök által feltárt té-
nyek, körülmények alapján 
azonban sikerült bizonyítani, 
hogy egyrészt a külföldi vevőként 
megnevezett cég nem létezik, 
másrészt a valóságban nem is 
történt meg a társaság részéről az 
export számlákon feltüntetett ér-

Madaras halál 
BÁTYI ZOLTÁN 

Sok egyéb mellett madárinfluenzától retteg a Föld. És ekkor papa-
gájkórban hal meg a szentesi Hungerit egy dolgozója. Ám nem 
kell attól tartani, hogy az egyesek szerint a XXI. század pestisének 
elkeresztelt vírus követelte első áldozatát - mondják el egészség-
ügyben jártas szakértők -, ugyanis a papagájkor még véletlenül 
sem tévesztendő össze a madárinfluenzával. 

Hogy ez aligha nyújt vigaszt a tegnap eltemetett férfi családjá-
nak • És nem nyugtat meg senkit azok közül, akik a szentesi ba-
romfifeldolgozóban kezdik nap mint nap a munkát 'A laikus, ám 
életét féltő polgár ugyanis nem tud, de nem is akar különbséget 
tenni a betegség neve szerint. Sokkal inkább jól funkcionáló 
egészségügyi ellátásra vágyik, amely időben felfedezi egy-egy em-
ber betegségének okát. Ha pedig az orvosnak kételyei támadnak, 
vajon mitől is fertőződhetett meg egy tüdő, akkor rögvest azt ku-
tatja - vélik egészségesek, betegek is -, milyen környezetből, 
munkahelyről érkezett páciense, betegsége jelenthet-e veszélyt 
másokra is. 

Hogy ez megtörtént-e az egyesekben megdöbbenést, másokban 
felháborodást, még többekben félelmet keltő papagájkóros halált 
megelőzően ? Vélhetően erre a kérdésre keresik majd a választ az 
elkövetkező napokban a Hungeritnél éppen úgy, mint a Csongrád 
megyei tisztiorvosi szolgálatnál. Az ugyanis több, mint elgondol-
kodtató, hogy miközben már megyeszerte arról beszélgettek az 
emberek, „valami kórság" támadt rá egy olyan emberre, aki „ma-
dítras " gyárban dolgozik, a beteggel találkozó egészségügyiek nem 
fújtak hangosabb riadót. 

A fölösleges pánikkeltéstől féltek volna ? Vagy egyszerűen úgy 
vélték, antibiotikumokkal teli világunkban védettek vagyunk, 
hívják bárhogy is a vírust • Ma még ezt sem lehet megválaszolni. 
Egy tény: Csongrád megyében olyan vírus ölt, amitől valaha a 
megfertőzöttek egy ötöde, napjainkban viszont már „csak" egy 
ezreléke veszíti életét. 

Ám egy ezrelék, egyetlen halál is elég ahhoz, hogy újra ráébred-
jünk: lapulhat bármennyi tudomány is az orvosok fejében, s 
gyógyszer a patikák pultjain, százszázalékos biztonságban soha 
nem lehetünk. Legfeljebb törekedhetünk erre. Mondjuk egy ösz-
szehangolt, korszerű műszerekkel felszerelt egészségügyi védel-
mi renddel, ami képes fegyvert ragadni (s tudja: fegyvert kell ra-
gadnia) olyan baktérium támadásakor is, amely évtizedek óta 
nem gyilkolt. 

Autópálya-építés -
vidékfejlesztés nélkül? 
A vidék egyre szegényedik, a ho-
mokháti kistérségben élő gyerme-
kek 61 százaléka segélyezett, va-
gyis családjukban az egy főre eső 
jövedelem nem éri el a 24 ezer 700 
forintot - mondta Nógrádi Zoltán 
országgyűlési képviselő tegnapi 
sajtótájékoztatóján, melyet az 
55-ös út rúzsai elágazásánál, az 
autópálya-építés mellett tartott. A 
fideszes politikus felszólította 
Géczi Józsefet, hogy a miniszter-
elnök vidékpolitikai tanácsadója-

ként mutasson több erőt, külön-
ben „az autópálya nekünk csak le-
hetőség, melyen 130 kilométeres 
óránkénti sebességgel halad el 
mellettünk az élet." Nógrádi fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a da-
basi országos faluparlament részt-
vevői meghatározták a vidékpoli-
tika legfontosabb célkitűzéseit. 
Ezek megvalósulása érdekében a 
Fidesz-MPSZ törvényjavaslatokat 
és költségvetési módosító javasla-
tokat nyújt be a parlamenthez. 

rázta a fejét: ilyesmiről szó sem lehet. Aki 
túl fiatalos, arról olyan fényképet készíte-
nek, melyen egyik kezében a személyi iga-
zolványát, a másikban az aznapi újságot 
tartja. Fontos, hogy bizonyítani lehessen a 
valódi korát. A szabályokról még elmond-
ták: minden modellel szerződést kötnek; 
soha nem hozzák olyan helyzetbe, hogy 
olyasmit kelljen csinálnia, amit nem szeret-
ne. 

A szereplőválogatás rendje a következő: az 
első rosta a személyes megbeszélés - ilyenen 
vett részt kollégánk is. Akit megfelelőnek 
tartanak, arról próbafelvétel készül. Ezen 
egyedül a jelölt szerepel - és persze valamifé-
le segédeszköz - , a felvételt pedig nem hasz-
nálják fel sehol. Ha ezek után a stáb és a sze-
replő is elégedett a munkával, a jelentkezőt 
orvosi vizsgálatokra küldik. Ha az egészsége 
is rendben, elkezdheti a filmezést. Egy félórás 
jelenetet általában 30 ezer forint körüli ösz-
szeggel díjaznak. 

- Nem olyan nagy dolog ez - mondták a 
férfiak kedvesen mosolyogva. 

Emberünk gondolkodási időt kért. 
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tékű és minőségű áruk beszerzé-
se, így nyilvánvalóan a továbbér-
tékesítésük sem valósulhatott 
meg. Az ellenőrzés megállapítá-
sainak következtében a kft. 20 
millió forintot meghaladó 
adó-visszaigénylését jogosulat-
lannak minősítették és egyúttal 
az adókülönbözet 50 százaléká-
nak megfelelő mértékű adóbír-
ság megfizetésére kötelezték. 

Kiváló minőség, alacsony ár! 
Az új Fabia most ilyen könnyen az Öné: 

0 % önerő 
+ 24 468 Ft/hó-tól! 

További részletekért érdeklődjön márkakereskedésünkben! 
»(Részletek: 0%öneró,24 468 Ft/hó-tól, 120 hónap futamidő, THM: 6,98%) 

Az Ön Skoda-márkakereskedöje: 

I K E S Z A U t Ó 6728 Szeged, 
1 n U l U Dorozsmai út 48. 
A megbízható megoldás Tel.: 549-030 

http://www.ikeszaut0.hu

