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Lehet, hogy megmérgezték a madarakat 

Döglött galambok Szegeden 
Szegeden talált galambtetemeket vizsgál-
nak a szakemberek, hogy kiderüljön: ma-
dárinfluenza, vagy valami más okozta, hogy 
több mint húsz madár kimúlt . A megyei 
főállatorvos arról tájékoztatott , hogy az 
előzetes boncolás nem mutat ta ki a kór 
jelenlétét, viszont rengeteg napraforgóma-
got találtak a galambok begyében, így fel-
tehető, hogy mérgezésről van szó. 

A Tisza-parton heverő galambtetemekre hívta 
fel a hatóságok figyelmét egy szegedi férfi az el-
múlt hétvégén. Takács József- korábbi, közis-
mertebb nevén Nyári Ferenc József - állítása 
szerint közel húsz döglött madarat számolt 
össze a rakparton, melyről azonnal bejelentést 
tett. 

- Először a mentőket hívtam, mert az a 
szám jutott eszembe, ők pedig szóltak az ál-
lat-egészségügyi állomásnak - mesélte. Az 
állatorvos öt tetemet elszállított, hogy meg-
vizsgálják, mi okozta a madarak pusztulását. 
Takács szerint a hatóság csupán az ötről be-
szél, ám ennél jóval több madár pusztult el a 
hét végén, a saját szemével látta. De nem 
csak ezt találja furcsának. 

- Volt a helyszínen két civil ruhás rendőr is, 
akik azt mondták, az ügyben hírzárlatot ren-
deltek el, ezért én sem beszélhetek róla senki-
nek. Miután azonban tegnap újabb két tetemet 
találtam, úgy gondoltam, muszáj erről tájékoz-
tatni a közvéleményt. Négy gyerekem van, 
nem szeretném, ha egyszer elkezdenének ját-
szani egy ilyen döglött madárral. 

- A hírzárlatról annyit: reggel óta folyama-
tosan újságírókkal beszélek - mondta Szigeti 
Sándor megyei főállatorvos. Hozzátette: az 
elképzelhető, hogy a Belügyminisztérium el-
rendelt hasonlót - a szombati esetnél ők is a 
helyszínen voltak. Tánczos Ildikó, a Csong-
rád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
sajtóreferense megerősítette ezt az informá-
ciót. Mint mondta, a hírzárlatra azért volt 
szükség, hogy elkerüljék a pánikot. 

A főállatorvosnak azonban az a véleménye: 
fontos, hogy az embereket megnyugtassák, 
ezért nyilatkozott lapunknak. - Szombaton, 
mire kiértünk a helyszínre, a panasztevő már 
összegyűjtötte a tetemeket. Ezek közül csak 
öt volt friss, plusz volt még egy fióka, még élt, 
de látszott rajta, hogy valami baja van. Ezeket 
felboncoltuk, de egy esetben sem találtunk 

olyan jelet, mely madárinfluezára utalt volna. 
Mivel azonban nem is zárható ki, hogy ez a 
betegség végzett a madarakkal, a tetemeket az 
Országos Állat-egészségügyi Intézetbe küld-
tük. A végleges eredmény szerdára várható. 

A Szegeden végzett boncolásnál kiderült, 
hogy az elhullott madarak nagy mennyiségű 
napraforgómagot ettek. Vagyis előfordulhat, 
hogy megmérgezték őket. Húsz madár elhul-
lása a szakember szerint nem kiugró eset, hi-
szen csak a belvárosi hídon több száz gyűlik 
össze mindennap. A város más pontjairól pe-
dig még egyetlen tetemet sem jelentettek. 

TÍMÁR KRISZTA 

A HATTYÚ HALALA 
Lelőtték a magyar határ közelében észlelt madár-
influenza-gyanús hattyút, és tetemét vizsgálatra 
Zágrábbá szállították. A gyanúsan viselkedő haty-
tyúra a pélmonostori (Beli Manastir) állat-egész-
ségügyi szolgálat emberei figyeltek fel a magyar 
határhoz közeli Petárda (Barajnsko Petrovo Selo) 
falu térségében, alig harminc kilométerre északra 
attól a két horvátországi falutól, ahol kimutatták a 
madárinfluenza H5 törzsét. 

Az unió ajánlása: zárt helyen kapjon enni, inni a telepeken tartott baromfi 

Védeni kell a libákat, kacsákat 
Zárt helyen érdemes etetni, 
i tatni a telepeken tartott , sza-
bad ég alá kiengedett kacsákat, 
libákat - így lehet megakadá-
lyozni, hogy az esetleg madár-
influenzával fertőzött vadma-
darak hozzáférjenek az etető-
jükhöz, i tatójukhoz. A tenyész-
tők igyekeznek betartani az 
unió és a magyar állatorvosok 
ajánlását, és van állattartó, aki a 
védőoltás iránt is érdeklődött az 
ÁNTSZ-nél. 

MUNKATÁRSAINKTÓL 

A kereskedelmi forgalomba ke-
rülő libát, kacsát zárt helyen ér-
demes etetni, itatni a telepeken -
így szól az Európai Unió legújabb 
ajánlása, amelynek célja: meg-
akadályozni a madárinfluenza it-
teni megjelenését. Szigeti Sán-
dor, a Csongrád Megyei Ál-
lat-egészségügyi és Élelmiszer-el-
lenőrző Állomás igazgató főál-
latorvosa lapunknak elmondta, 
az uniós ajánlásról hivatalos ér-
tesítés ugyan még nem érkezett, 
ám a magyar állatorvosok már 
korábban ugyanerre kérték a ka-
csát, libát nevelő vállalkozáso-
kat. Ha a jószágok zárt helyen 
kapnak enni, inni, a vadmadarak 
nem férnek hozzá az ennivaló-
hoz és az itatóhoz, így jelentősen 
csökkenthető a betegség tovább-
terjedésének esélye. 

A libát, kacsát lehet etetni zárt helyen, de muszáj kiengedni a szabad ég alá Fotó: Gyenes Kálmán 

Tart a madárinfluenzától a 
szentesi Dombovári Imre és fele-
sége, Erdei Edit is. A mucsiháti 
telepen van a törzstenyészetük, a 
libáik francia importból szár-
maznak. Az állományukhoz 
10-11 ezer szárnyas tartozik, da-
rabonként megérnek nyolcezer 
forintot is. A házaspár persze 
hogy félti a jószágokat a madár-
influenzától, hiszen ebből élnek. 
A feleség elmondása szerint már 
érdeklődtek a tisztiorvosi szolgá-
latnál is, hogy ők szeretnék meg-

kapni a védőoltást. Egyelőre any-
nyit tudtak meg, hogy még nem 
időszerű a kérésük. 

Az Európai Unió ajánlásáról, 
amely a szárnyasok tartásával 
kapcsolatos, természetesen hal-
lott a Dombovári házaspár. A fe-
leség azonban úgy véli, hogy a li-
báknál maradéktalanul nem le-
het betartani azokat a szabályo-
kat, amelyeket a vadmadarak el-
leni védelem érdekében javasol-
nak. Erdei Edit azt mondta: a li-
bát nem lehet bezárni, mert el-

pusztul a stressztől. Náluk a kor-
szerű ólakban történik az etetés, 
az itatás pedig az udvaron. A 
vadháló ugyan védi valamelyest 
a szárnyasaikat a vonuló mada-
raktól, ám - mint fogalmazott az 
asszony - ha a madárinfluenza 
be akar ütni, akkor úgyis beüt. A 
libákat nem tudják eldugni a kór 
elől. Erdei Edit úgy véli: sokat 
kockáztatnak azok, akik erre tet-
ték fel az életüket. Ugyanakkor 
azt is megjegyezte, hogy a média 
kicsit „felfújta" ezt a témát. 

Amibőlhír 
lesz és pánik 

OLAH ZOLTÁN 

Hazai és nemzetközi hírügynökségek, tévétársaságok vezető hír-
ként számoltak be tegnap arról, hogy Magyarországon galambte-
temeket vizsgálnak. Az egész világ tudni akarta, hogy Szegeden is 
a madárinfluenza pusztít-e, vagy... Nincs vagy! Mindenki erre fi-
gyelt, mert a világ retteg a madárinfluenzától. 

Na, akkor lássuk, mi kellett a világhírhez: Takács József szegedi 
polgár szombaton a Tisza-parton sétált-sportolt gyerekeivel, és a 
vízparton meglátott néhány döglött galambot. Takács József bizo-
nyítottnak látta, hogy már Szegeden is pusztít a madárinfluenza, 
a mit sem sejtő emberek, pláne a gyerekek életveszélyben van-
nak, a hatóság tétlen, ellenszer pedig sehol. Arra gondolt, be kell 
avatkoznia. Életveszély ide, életveszély oda, azért összegyűjtöget-
te a galambtetemeket. 

Itt meg kell állni egy pillanatra. Muszáj emlékeztetni olvasóin-
kat, hogy Takács József nem először gondolkodott így, csak!akkor 
még más néven tette. A szegedi férfi nemrégiben változtatta meg 
a nevét, korábban Nyári Ferenc Józsefként mát leleplezte a rég 
bezárt Gyevi temető felszámolását, föld alól kiásott koponyákkal 
és egyházi személyek ügynökmúltjáról szóló iratokat lobogtatva 
rohangált a városban, a csúcson pedig keresztégetéssel vádolt 
meg - mindenkit. 

A mostani galambos történet azzal folytatódott, hogy Takács Jó-
zseftárcsázta a 104-et, ahol bejelentette, a Stefánia előtti rakpar-
ton döglött madarak hevernek, értesítsék az állategészségügyet, 
meg mindenkit. 

Néhány perc múlva már állatorvos volt a helyszínen, és rendőri 
biztosítás mellett vizsgálta a Takács által egy kupacba hordott 
madártetemeket. Szerinte a rendőrök közölték vele és az állator-
vossal, hogy az ügyben hírzárlat van, a történtekről senkinek sem 
beszélhetnek. 

Takács csak erre várt. Előbb értesítette a Belügyminisztériu-
mot, utána bekopogtatott szerkesztőségünkbe, majd hívta a kü-
lönböző televíziós társaságokat, és sokat sejtetően fogalmazott: 
nemzetbiztonsági titkot sért, de vállalja, hisz nagy a baj, Szege-
den hullanak-pusztulnak a madarak, a hatóságok pedig mindezt 
el akarják titkolni. 

A magyarországi madárinfluenzát elsőként diagnosztizáló férfi 
tegnap este már elégedetten nézhette a honi mellett a nagy nem-
zetközi tévétársaságok hírműsorait, láthatta, hogy arra kíváncsi a 
világ: a rettegett H5N1 vírus pusztított-e Szegeden. Talán csak 
azt hiányolta, hogy Magyarországot nem vonták blokád alá. 

Azt mondta, nem a szereplési vágy, nem a pánikkeltés volt a 
célja. 

Akkor mi? 

/ / 

Oszi vizsgaszezon 
Szegeden összesen hét iskolában 
kezdődtek meg az őszi érettségi 
vizsgák, légnap magyar nyelv és 
irodalomból, ma pedig matema-
tikából írásbelizhetnek a diákok. 

A három központilag kijelölt in-
tézményen kívül még négy kérvé-
nyezte, hogy vizsgáztathasson, így 
a Déri, a Gábor Dénes és a Vedres 
szakközépiskolán kívül még a 
Hanságiban, a Mórában, a Ságvá-
riban és a Tisza Lajos Könnyűipari 
Szakközépiskolában is tartanak 
őszi érettségi vizsgákat Szegeden. 

A vizsgaszezon hivatalosan már 
pénteken megkezdődött a nemze-
tiségi nyelv és irodalommal, de 
Csongrád megyében ezekből a tár-

gyakból senki nem érettségizett, 
így az első megmérettetés a tegna-
pi magyar nyelv és irodalom vizs-
gavolt. Emelt szintű magyar érett-
ségivel mindössze ketten kísérle-
teztek az egész régióban. Egy nap 
több tárgyból is lehet érettségizni. 
Tegnap délután szakmai előkészí-
tő tárgyakból lehetett dolgozatot 
írni. Ma reggel matematikából 
58-an középszinten írásbeliznek, 
a délután pedig a földrajzé és az 
ének-zene érettségié. Szerdán tör-
ténelemből és kémiából, csütörtö-
kön informatikából, pénteken pe-
dig biológiából lehet maturálni, az 
ünnepek utáni rövid jövő hét pe-
dig a nyelveké. 

F.G. 

» ,Az üzleti életben fontos, hogy egy olyan autót használ-
jak, amelyik presztízst nyújt számomra és megbízhatósá-
got sugall. " 

Szilvásy György, 
üzletember 
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Az egyetem szerint jogos a díjfizetés 
Jogszerű volt a Szegedi Tüdományegyetem Budapest Médiaintézet 
(BMI) hallgatóitól szedett képzési hozzájárulás - jelentette be 
Szabó Gábor rektor tegnap szegedi sajtótájékoztatóján, melyen 
megjelent Aáry-Tamás Lajos. Az oktatási jogok biztosa fölvetéseire 
a rektor hétpontos intézkedéscsomaggal válaszol: ezek egyike, hogy 
ezentúl csak költségtérítéses képzés indulhat a BMI-n. 

Jogszerűnek tartja a rektori kabi-
net, a rektori tanács és az egyete-
mi tanács is az államilag finanszí-
rozott, levelező képzésben részt 
vevő kommunikációs hallgatóktól 
egyéb szolgáltatásokért szedett 
hozzájárulást - hangzott el tegnap 
azon a sajtótájékoztatón, melyen 
Szabó Gábor rektor, Almási Tibor 
bölcsészkari és Szabó Imre jogi ka-
ri dékán ismertette Aáry-Tamás 
Lajosnak, az oktatási jogok bizto-
sának észrevételeire megfogalma-

zott levél tartalmát. Az SZTE ve-
zető testületeinek állásfoglalása 
részletezi, hogy olyan többletszol-
gáltatásokat nyújt a szegedi egye-
tem budapesti kihelyezett tagoza-
tán, a BMI-ben államilag finanszí-
rozott, levelező képzésben részt 
vevő kommunikációs hallgatói-
nak, melyek nem szerepelnek a 
képzési követelmények, illetve a 
tantervi előírások között. 

Az oktatási jogok biztosának jú-
nius végi, írásbeli észrevételeire 

indult el a rektor által vezetett 
vizsgálat annak megállapítására, 
hogy történt-e jogszerűtlenség az 
SZTE kihelyezett tagozatán. Hét 
pontból álló rektori intézkedés-
csomagot hagyott jóvá az SZTE 
egyetemi tanácsa a vizsgálat lezá-
rásaként. így a 2006-2007-es 
tanévtől csak költségtérítéses 
képzést indul a BMI-n - közölte a 
rektor. Valamennyi, ott már be-
iratkozott hallgatóval szerződést 
kötnek, amelyben a nem fizetés 
jogkövetkezményeit is megálla-
pítják. A már beiratkozott, de a 
fenti szerződést meg nem kötő 
hallgató választhat: vagy a 
BMI-ben az emelt szintű szolgál-
tatás igénybe vétele nélkül fejezi 
be, vagy az SZTE székhelyén foly-
tatja tanulmányait. A végzett 
hallgatónak 2006-tól úgynevezett 
diplomakiegészítőt állítanak ki, 
amely tanúsítja, hogy a képesítési 
követelményekben előírt kötelező 
tanulmányokon felül milyen el-
méleti és gyakorlati ismereteket 
sajátított el. Ezentúl minden hall-
gatói befizetés az egyetem szám-
láján landol. A rektor utasítja va-
lamennyi kari vezetőt, hogy a tan-

díjak, költségtérítések és egyéb dí-
jak megállapításánál a formai kö-
vetelményeket is tartsák be. 

Ú. I. 

A BIZTOS SZERINT 
JOGSZERŰTLEN A HELYZET 

U | „Nem érkezett konkrét válasz ar-
ra, hogy elfogadják-e a kezdemé-
nyezésemet" - mondta lapunknak 
Aáry-Tamás Lajos az egyetemi 
sajtótájékoztató után. Az oktatási 
jogok biztosa szerint hiába érvel 
azzal az egyetem, hogy a szolgál-
tatás-ellenszolgáltatás oldaláról 
megközelítve rendben van a tan-
díjszedés, hiszen ez közjogi jogvi-
szony, melyben az állam szolgál-
tat, az állampolgár pedig ezt 
igénybe veszi. Az állampolgár 
mindent megtehet, amit a jogsza-
bály nem tilt, az állami intézmény 
viszont csak azt teheti meg, amit a 
jogszabály számára előír. Aáry-Ta-
más Lajos úgy véli, a rektornak 
most a hallgatókat kell meggyőz-
nie arról, hogy ezután is fizesse-
nek, miközben lesznek, akik a bí-
róságon támadják meg az egyetem 
döntését. 

ÉRDI TÁRGYAL 
Hónapok óta tárgyalnak a szegedi bölcsészkar dékánjával a szerződés mó-
dosításáról - nyilatkozta lapunknak Érdi Sándor, az SZTE BMI oktatási 
igazgatója, az intézményt működtető Havas-féle Média Menedzser Oktató 
Kft. ügyvezető igazgatója. Ennek megfelel a hét pontos intézkedéscsomag: 
a jövő tanévtől csak költségtérítéses képzést indítanak. A sajtótájékoztatón 
elhangzott egyéb kijelentéseket Érdi nem kívánta kommentálni. 
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