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H5-VIRUST0RZS ROMANIABAN 
Pozitív eredményt hoztak azok vizsgálatok, amelyeket a romániai madárinfluenza-gyanús mintákon 
végeztek - közölte csütörtökön az Európai Bizottság. A madárinfluenza H5 jelű vírustörzsét mutatták 
ki abban a három kacsatetemben, amelyeket a múlt héten találtak a romániai Duna-deltában. Az egy-
előre nem világos, hogy a törzsön belül az a H5N1, emberre is veszélyes vírus végzett-e a vízi szár-
nyasokkal, amely tavaly mintegy 60 embert halálát okozta Dél-Ázsiában. Ennek megállapításához to-
vábbi vizsgálatokra van szükség. Törökországban ugyanarra a madárinfluenza-vírusra, a H5Nl-re 
bukkantak, amelyik Ázsiában 2003 vége óta több millió baromfi kényszervágását és hatvan ember ha-
lálát okozta. 

vámkontrollra várva. Kovács István főhad-
nagy nem várakoztatja sokáig a középkorú 
asszonyt, aki szemmel láthatóan megnyug-
szik, hogy a szokásosnál szigorúbb ellenőrzés 
oka csupán a „csirkekereső akció". 

- Az intézkedés mindaddig fennmarad, 
amíg teljesen be nem bizonyosodik, hogy 
megszűnt a madárinfluenza Romániában -
mondja Szigeti Ferenc. A megyei főállatorvos 
megjegyzi, a magyar-román határon kizáró-
lag Nagylaknál lehet az árukat bevizsgáltat-
ni, ha valaki másik határátkelőn akar belépni 
az országba, átirányítják Nagylakra, ameny-
nyiben tiltott termék van a csomagjában, ra-
kományában. 

- Ha a vámosok baromfieredetű készít-
ményt találnak, értesítik kollégáimat, akik 
azt lefoglalják, zárt nejlonzsákokba teszik, és 
az előírásoknak megfelelő tárolóhelyekre vi-
szik. Tőlünk a vásárhelyi ATEV szállítja el, 
szakszerű megsemmisítésükről is a fehérje-
feldolgozó gondoskodik - avat be a részletek-
be a megyei főállatorvos. 

Tegnap lapzártánkig a magyar-román ha-
táron nem jelentkezett magyarországi belé-
pésre szárnyast, vagy baromfieredetű készít-
ményeket szállító kamion, és utasforgalom-
ban sem találtak - még szendvicsekben sem 
- csirkekészítményeket. Már Romániából 
nem engedik tovább az importtilalom alá eső 
szállítmányokat. 

OLÁH ZOLTÁN 

VILAGJARVANYTERV 
Mától az interneten, a www.eum.hu-n olvasha-
tó a pandémiás terv azon része, amely egy 
esetleges világjárvány (pandémia) idejére ké-
szült - jelentette be az egészségügyi tárca. A 
kormány a pánikhangulat megelőzése végett 
oldotta fel a terv titokvédelmi minősítését. Az 
emberről emberre terjedő változat akkor ala-
kulhat ki és lehet belőle világjárvány, ha egy 
„megszokott" influenzában szenvedő ember 
megfertőződik a madárinfluenza vírusával is, 
és génmutáció jön létre. 

Az utóbbi idők talán legfontosabb, egyben legmegnyugtatóbb hí-
rét jelentette be tegnap az egészségügyi tárca vezetője a madár-
influenzával kapcsolatban. Rácz Jenőt, majd meglátják, érdemes 
szó szerint idézni: „Hetente 500 ezer adag oltóanyag gyártására 
van kapacitás Magyarországon, ez a kapacitás olyan szintre nö-
velhető, hogy nemcsak a 10 millió magyar állampolgárt tudjuk 
belőle ellátni (...), ha igény van rá, exportálni is képesek vagyunk 
belőle". 

A minisztert azért is volt nagyon fontos idézni, mert például a 
Romániától sokkal távolabbi csehországi patikákból a romániai 
és a törökországi járványveszély hírére elfogytak a madárinfluen-
za elleni gyógyszerek. Csehország bepánikolt. 

A Romániában a hét végén már egyszer kimutatott, de szer-
dára valamilyen megmagyarázhatatlan módon elveszített, 
csütörtökön pedig ismét megkerült madárinfluenza-vírus hal-
latán nálunk senki nem rohamozta meg a gyógyszertárakat. 
A magyar szokásoktól eltérően például a szegedi, makói, kis-
zombori, apátfalvi patikákban senki nem keresett ellenszere-
ket - rajtam kívül. Mert én bizony venni akartam, gyorsan 
két-három adagot is, előttem, mint kiderült, senki más. A 
magyar emberek a több tízmilliós halálos áldozattal való rio-
gatás ellenére nyugodtak, a csehektől eltérően nem pánikol-
nak. 

De hogy mégse legyünk teljesen nyugodtak, és a fél ország 
ne nézhesse felhőtlenül csütörtök este 20 óra 20 perctől egyik 
kedvenc műsorát (Barátok közt), arról Gógl Árpád, a Fidesz 
szakpolitikusa gondoskodott. Őt is érdemes szó szerint idéz-
ni, ugyanis az Orbán-kormány egyik egészségügyi minisztere 
arra figyelmeztetett, hogy „a jövő évi költségvetésben a jár-
ványügyi és tisztiorvosi kassza 2,6 milliárddal kisebb, a gyó-
gyító-megelőző kassza pedig 30 milliárddal lett kisebb, és a 
gyógyszerkassza is csökkent. Tehát szép a terv, de a mögé tett 
pénz nincs meg." 

Most akkor mi van ? Kinek higgyünk' Már a madárinfluenza is 
kampánytéma1 És melyikük kampányolt, a jelenlegi vagy a volt 
miniszter ? A baloldal vagy a jobboldal? Ezt ki és mi dönti el' Hon-
nan tudjuk meg? 

Sok, sok megválaszolatlan kérdés - a pánik első jelei. Oda a 
gondtalan nézés: Barátok közt. 

A két politikusra hallgatva megmondom, mit kell tenni: Men-
jen mindenki a gyógyszertárakba! Senki ne menjen a gyógyszer-
tárakba! 

Közös pályázatot hirdet az egyetem és a Démász 

Félmillióval díjazzák 
a legjobb ötletet 
Közös, kiemelt pénzdíjas pályá-
zatot hirdet az SZTE és a Dé-
mász Rt. egyetemi hallgatók-
nak. A tanulmányokkal az ener-
giaipar aktuális problémáira 
várnak megoldásokat. 

Közös pályázatot hirdet az SZTE 
Állam- és Jogtudományi Kara és 
a Démász Rt. jogász, közgazdász 
és kommunikáció szakos hallga-
tóknak. Az erről szóló megálla-
podást ünnepélyes keretek kö-
zött tegnap írta alá Szabó Imre, a 
jogi kar dékánja és Yves Autret, a 
Démász Rt. vezérigazgatója. 

A dékán reményét fejezte ki, 
hogy az először kiírt pályázat 
egy hosszú távú együttműkö-
dés kezdeti lépése. A cég veze-
tője kiemelte, hogy a megadott 
témák - a villamosenergia-piac 
liberalizációjával kapcsolatos 
jogi szabályozás és közgazdasá-

gi háttér, a magyar villamos-
energia-törvény és végrehajtási 
rendeletei, a megújuló energia-
források közgazdasági értékelé-
se, illetve a média helye és sze-
repe az energiaszektor liberali-
zációjában - a legfontosabb 
energetikai problémák megol-
dásaihoz segíthetik a szektor 
szereplőit. Hangsúlyozta, hogy 
a témával foglalkozó tudomá-
nyos kutatások támogatásával 
- amelyért az Oktatási Minisz-
térium Kármán Tódor-díjában, 
részesültek - saját szakembere-
ik számát is szeretnék növelni, 
ez tehát egyfajta befektetés is. 

A 30-50 oldalas pályázatokat 
2006. április 30-áig kell leadniuk 
a hallgatóknak, akik közül a do-
bogósok 500, 300 és 200 ezer fo-
rintos pénzjutalomban részesül-
nek. 

T.R. 

Büóságj döntés után az APEH hajtja be a parkolási bírságot 

Ötéves büntetéseket szednek 

Minden telepen lévő gépkocsinkra 
nagy kedvezményeket biztosítunk! 

Minimum 2 0 0 0 0 0 Ft-ot, maximum 
1 5 0 0 0 0 0 Ft-ot típustól függően. 

TEMA 
az olvasótól 

Mazda 
Márkakereskedés 

• C-Mobil Kft. 
Szeged, Napos út 6. 

Nyitva tartás: h.-p.: 8-17-ig 
Tel.: 62/553-217, 

-218, -219 

A Szepark 
minden régi 
adósának újra 
kiszámlázza 
a tartozását, a 
többmilliós összegek után most 
a pár ezres tételeket hajtják be. 

- Öt évvel ezelőtti parkolási bün-
tetést számlázott ki a Szepark a 
napokban. Megkérdeztem az ügy-
félszolgálaton, hogyhogy ilyen so-
káig ráért ez a 2040 forint. Az 
ügyintéző csak annyit közölt, 
hogy jogos. Belefér az öt évbe, még 
nem avult el - panaszkodott tele-
fonos ügyeletünkön deszki olva-
sónk. Vörös László elképzelhető-
nek tartotta, hogy valóban jogos a 
büntetés. - Ki emlékszik már rá, 
hogy parkoltam-e a megjelölt idő-
pontban, vagyis 2000 decemberé-

ben a Kossuth Lajos sugárúton? 
Lehet, hogy igen, lehet, hogy 
nem. A kocsim sincs már meg az-
óta. Ha én iparos létemre ilyen 
lassan dolgoztam volna annak 
idején, megnézhettem volna ma-
gam. A közpénzt, úgy látszik, rá-
érnek beszedni - háborgott a rok-
kantnyugdíjas férfi. 

A közpénzeknek éppen a na-
gyobb hányadát mentik a parkolá-
si társaságnál. Mivel öt éven tűi 
elévülnek a parkolási büntetések, 
először a többmilliós összegeket 
igyekeznek behajtani. Most az öt 
évvel ezelőtti kisebbek kerültek 
sorra - tudtuk meg a Szegedi Köz-
lekedési Kft. Szepark parkolási 
ágazatának igazgatójától. Forrai 
Gábor elmondta, amikor két éve 
az önkormányzathoz került a par-
kolási cég, 60 millió forint kintlé-

vőséggel együtt vették át. Azóta 
igyekeznek behajtani a tartozáso-
kat - eddig a harmadára, 20 millió 
forintra szorították le. Több ügyet 
bíróságra vittek az autósok, ám a 
Szepark az esetek többségében 
nyert, és hozzájutott a pénzéhez. 

- Bíróságig csupán az ügyek ele-
nyésző hányada, legfeljebb öt szá-
zalék jut el. A bírósági határozatok 
nyomán eddig a társaság parkolási 
ágazata szedte be a tartozást, egy 
most megjelent Legfelsőbb bírósá-
gi jogegységi határozat alapján vi-
szont ezután az APEH hajtja be -
tette hozzá az igazgató. Legtöbben 
az első fizetési felszólítás nyomán 
befizetik az eredeti parkolási bün-
tetést. A második felszólítás mellé 
már az eredeti pótdíj háromszoro-
sáról szóló csekk érkezik. 

DOMBAI TÜNDE 
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Romániában mégis kimutatták a madárínfluenza-vírust 

Totális csirkezár a határon Pánik, 
kampány 
OLÁH ZOLTÁN 

Mától nyilvános a világjárványterv, teg-
naptól újra teljes határzárat rendeltek el a 
magyar-román határon, miután bebizo-
nyosodott: Romániában a madárinfluenza 
H5 jelű vírustörzsét mutatták ki három 
kacsatetemben. Határozatlan ideig sem-
milyen szárnyast, vagy abból készült ter-
méket nem lehet behozni az országba. A 
határzárral egyidejűleg az ellenőrzéseket 
megszigorították. 

- Nézze meg, nincs nálam csirke, nem is sze-
retem - mondja mosolyogva a nagylaki ha-
tárátkelőhelyen vámvizsgálat miatt félreállí-
tott olasz rendszámú Passat vezetője. A feltű-
nően szikár férfi elárulja, hogy ő moldáv, és 
Olaszországba tart, ahol kamionsofőr. Köz-
ben egymás után szedi elő csomagjait és teszi 
az autó mellé. Craciun Alexandru hatalmas 
hűtőtáskáját is kiüríti. Néhány perccel ké-
sőbb az utánunk következő vámosoknak is 
mindent megmutat. Kelemen Péter főhad-
nagy nem talált nála semmilyen tiltott árut. 

- Csütörtök reggel a Romániában kimuta-
tott madárinfluenza-vírus miatt az Európai 
Unió teljes határzárat rendelt el a ma-
gyar-román határon - magyarázza Liszkai 
József főállatorvos a nagylaki határátkelőhe-
lyen. Az állat-egészségügyi állomás vezetője 
megerősíti, hogy tegnap reggeltől sem teher-, 
sem utasforgalomban semmilyen baromfit, 
vagy ezekből készült termékeket nem lehet 
behozni az országba. A határon megszigorí-
tották az ellenőrzést a Romániából és Török-
országból érkező járművekre. Kérdésünkre, 
hogy még a rántott csirkecombot is lefoglal-
ják-e a vámosok, bólint. 

Bucsin Barna állatorvos éppen kamionellen-
őrző körútjáról tér vissza, amikor a főállator-
vossal együtt kilépünk az állat-egészségügyi ál-
lomás épületéből. Elámul a laikus kérdést hall-
va: a rengeteg teherautó között volt-e csirke-
szállítmány, mert ha igen, szeretnénk lefotóz-
ni. Az érintettek eleve nem jönnek a határra, 
tudják, nem léphetnek be Magyarország terü-
letére. A nagylaki határátkelőhely forgalmán 
egyébkén nem lehet észrevenni, hogy a ma-
gyar-román határ csirkeblokád alatt áll. Szü-
net nélkül érkeznek a személy- és teherautók 
Románia felől. Az utasok többsége még a déli 
órákban sem hallott arról, hogy a Duna-deltá-
nál néhány elhullott kacsán mégis kimutatták 
a madárinfluenza-vírust, és a szigorított ellen-
őrzésnek ez az oka. -

- Reggel még azt mondták, hogy nincs 
„madárvírus". Most akkor van vagy nincs? -
kérdez vissza a nagylaki Mátyás Márta a 

KERESETLEN GYÓGYSZER 
Szegeden és a magyar-román határhoz legköze-
lebb eső városban, Makón, illetve két határ közeli 
kisebb településen, Kiszomboron és Apátfalván 
sem kerestek még madárinfluenza elleni gyógy-
szert vagy injekciót. A szegedi Sas, a Kígyó, a Du-
gonics patikában ugyanazt mondták, mint a ma-
kói, a kiszombori és az apátfalvi gyógyszertár-
ban: nincs madárinfluenza elleni gyógyszer vagy 
injekció. Mindenütt hozzátették: nem is keresik 
az emberek. Csehországi gyógyszertárakban a 
romániai és a törökországi járványveszély hírére 
elfogytak a madárinfluenza elleni gyógyszerek. A 
Magyarország által megrendelt és készletezett 
gyógyszer nem megelőzésre szolgál - közölte az 
illetékes minisztérium. A gyógyszer egy általános 
vírusellenes szer, a vírus szaporodását gátolja, 
tartós szedése azonban károsíthatja az egészsé-
get, illetve a vírus egy idő után képes a hatóanyag 
ellen védekezni. Magyarország el tudja látni a la-
kosságát oltóanyaggal. 

Oszi AKCIÓ 
a Mazdánál! 

http://www.eum.hu-n

