Vadorz� Budapesten!

<p style="text-align: justify"><img class="caption" alt="" align="right" width="160" height="120"
src="images/stories/rabsic.jpg" />Budapest XVI-XVII ker�let�en m?k�? mez??ri szolg�at
azzal a szomor� esettel kapcsolatban kereste meg szervezet�nket, melyr?l most
besz�olunk.<br /> A vadorz� mint jelens� orsz�osan l�ez? probl�a ak� az orvhal�zat,
megd�bent? azonban, hogy a sz�an forg�eset Budapest ter�let� illetve k�vetlen k�el�en
t�t�ik. Az edzettebb �latv�?nek, aki l�ott m� munk�a sor� sok sz�ny? elk�et�i m�ot,
bizony megpr��tat�, amikor a hurokba akadt �lat teteme felett �lva belegondol, napokig tart
egy �lat hal�tus�a. Milyen k�okat �l ki egy fiatal ?z mikor sz�veri test� az ?t k��lvev? f�
k��t, vagy megfullasztja mag�. Mi vesz r�egy kuty�, mely belet�edt a vadorz�csapd��a,
mekkora a szabads�v�y, a menek�l�i �zt� ami r��ja arra az �csonk��tettre, hogy saj�
jobb h�s�l�� ler�ja � v��l kiszenved mire menek�lhetne. <br /> Felh�or��� felesleges
gyilkol� l�t�, mivel a befogott �latokat nem vitte el a rabsic /vadtolvaj/ jogosan mer�lhet fel az
a k�d�,<br /> mit �demel az ilyen embernek nem nevezhet? „k�tes l�y”?<br /> Meg�het�i
b?n�� vajon? Hat�ozottan nem! J��zlet az orvhal�zattal egy�tt, f?leg az�t mert szinte ipari
m�etekben ?zik legal�bis a mennyis�et tekintve, mely megbecs�lhetetlen mennyis�.<br /> A
R�osment� p�atlanul j� dolgoz�mez??r� elmondt�, volt eset mikor 30-40 �latbefog��a
alkalmas hurkot is tal�tak.<br /> Mit tehet�nk mi �latv�?k? Els?sorban azt, hogy minden
eszk�zel seg�s�k a mez??r� munk��, kik igyekeznek a r�uk b�ott 4200 hekt�t
p�damutat�n ellen?rizni.<br /> Egyeztetve a mez??ri szolg�attal, a leghasznosabb,
munk�ukat el?seg�? eszk�t, 3 db terepre alkalmas ker�p�t adom�yozunk sz�ukra.<br />
Felh�juk minden ker�leti lakos figyelm�, hogy seg�s� a mez??r� munk��, fogadj� el
n�k�l�hetetlen jelenl��ket.</p> <p style="text-align: justify">Felaj�lunk 100.000 Ft ot annak,
aki hasznos inform�i�kal seg�i nyomoz�t annak �dek�en, hogy k�re ker�ljenek az
�latk�z�elk�et?k. <br /> Jelentkezni az <a
href="mailto:infotide@gmail.com">infotide@gmail.com</a> Ezt a c�et a spamrobotok ellen
v�j�k. Enged�yezze a Javascript haszn�at�, hogy megtekinthesse. email c�en vagy a 06/
204 854 437 06/ 204 854 437-es telefonsz�on, sms -ben lehet.</p> <p style="text-align:
justify"><br /> K�einkkel � a vide�al nem �t ha a k�v�em�y is tal�kozik, hogy tiszt�an
legy�nk vele mi is a vadorz�, ne maradjon az erd? csendj�en rejt?z? hom�yos jelens�.<br />
Aki b�mivel seg�eni k��ja a mez??r� munk��, k�j�k jelezze.</p> <p style="text-align:
justify">Figyelem! A k�ek � a vide�megtekint�e kiz��ag 18 �es fel�li, er?s idegzet?eknek
aj�lott!</p> <p><a target="_blank"
href="http://gallery.site.hu/u/szilva333/fkereszt/JB/rabsic/">K�EK</a></p> <p style="text-align:
center"><span id="avreloaded0" class="allvideos"></span>
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