
tenek.
Fontos tudni, hogy a méhek

közvetlen támadás esetén csíp-
nek, míg a darazsak a terüle-
tükre behatoló, gyanútlan em-
bert is megtámadják' Egyes
esetekben a csípés súlyos al-
lergiás reakciót válthat ki,
ilyenkor orvoshoz kell fordul-
nl. rV.M.

Nem keÉIt
IuskavégÍe
0dönke
HógvÉsz Impozáns méretű
gímszarvas agancs került elő
a Gyulaj Zrt. v adászterületén,
a Hőgyész közeli erdőkben,
és 2010-ben már azonosítani
tudták.a bikát, amely avadá-
szati szákszemélyzettől a Hő-
gyészi B-oön ke nevq( kapta.
Az ily en kimagasló állatot ter-
mészetesen nem kapják azon-
nal puskavégre, hiszen a cso-
dás agancs lehet még csodá-
sabb is.

Ödönke végül nem puska
általi halált halt, ugyanis az
idén megtalálták maradvá-
nyait, és lenyíigöző - bár sé-
rült _ trófeáját, amely óva-
tos becslések szerint is tizen-
öt kilogramm feletti lehetett,
amikor még teljes volt.

r Venter M.

Tolna megyében már a vége fe-
|é tart az őszibűza b etakarítása.
A gazdák egy tekintélyes része
szinte a tábla széléről értékesí
ti a terményét, mivel nincs hol
tiírolnia. Idén másodszor szem-
besülnek a termelők azzal, hogy
nettó áron, azaz forditott áfáv al
kötik le a búzájukat.

- Ez a gyakorlatban azt jelen-
ti, hogy megalkudtunk a felvá-
sárlóval abűzára mondjuk ton-
nánként 45 ezer forintra, de eh-
hez már nem j ön a 27 százalékos
áfa - magyarázta Csike György
gazdálkodó, aki egyben a me-
gyei agrárkamara alelnöke is. A
termelőknek tehát nem kell fog-
lalkozniuk az áfával.
A gazdálkodók egy része

azonban ezt nem lrítja ilyen egy-
szerűnek. Volt, aki - név nélkül
ugyan - de elmondta, rosszab-
bul jrírnak, mint eddig hiszen a
termeléshez szükséges növény-
védő szereket, mútnígyát, a trak
torbaagázo|ajat mind ráfás {qon
veszik meg. Amit meg előállíta-
nak, azt áfa nélkül értékesítik,
vagyis tonniínként 27 száza_
lékka] kevesebb pénzt kapnak
érte. Az elmondottakkal Csike
György is részben egyetértett,
dehozzátette, a fiktív számlákat
sziitikjigy azállam. Több példa
is volt rá, hogy csak papíron ad-
trák-vették a bilzát,'yitték" kül-
földre éppen a visszaigényelhe-
tő áfa miatt. Milliárdokat csalt ki
igy az á|lanttőlaz alkalmi keres-
kedők egy része.

A kereskedők sokszt

Ugyanakkor a
az nem tetszik, hr

rös, negyedéves b
a gázolaj és a veg'
ha visszaigénylik i

hónapok is eltelne,
zükhöz jutnak.

Harminc nap r
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