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ÖSSZEFOGÁS
 A világ figyelme a 2018. június 14-én kezdődött foci világbaj-

nokságról ezen a napon Thaiföld felé irányult. Thaiföld északi 
részén található Tham Luang Nang Non barlang tíz kilométe-
ren kanyarog a föld alatt, és igazi turista-szenzáció. Azonban 
az esős évszakban veszélyessé válhat, amire tábla is felhívja a 
figyelmet a bejáratnál. 2018. június 23-án veszett nyoma egy 
thaiföldi gyermek focicsapatnak Bangkoktól ezer kilométerre 
fekvő Tham Luang-barlangrendszerben.

A tizenkét diák és edzőjük heteket töltöttek elzárva a külvi-
lágtól. Ek – a gyerekek 24 éves edzője – szerint, legalább há-
rom métert emelkedett a vízszint a barlangban, mialatt bent 
voltak.  

Tizennyolc nappal csapdába esésük után, 2018. július 10-én 
az utolsó négy gyereket és az edzőjüket is kihozták  a men-
tőcsapatok a thaiföldi barlangból, így az ifjúsági futballcsapat 
mind a 12 tagja és az edző is megmenekült.

A mentésben a világ szinte összes barlangi búvármentője 
részt kívánt venni, több tucat országból érkezett segítség a thai 
mentőcsapathoz. Egy szörnyű tragédia azonban beárnyékolja 
a sikeres mentést, egy 38 éves férfi, Szamarn Punan, a thaiföldi 
haditengerészet elit alakulatának egykori tagja – aki önkéntes-
ként részt vett a mentőmunkálatokban – csütörtök este oxigén-
palackokat helyezett el a barlangban azon az útvonalon, ame-
lyen keresztül a bennrekedt csoportot kimenekíteni készültek. 
A férfi eljuttatta a palackot a kijelölt helyre, majd a visszafelé 
vezető úton eszméletét vesztette. Megpróbálták újraéleszteni, 
de a kísérletek nem jártak sikerrel. Az egész csapatot sokkolta 
a mentőbúvár halála. A csapat legfiatalabb tagja sírva mondott 
köszönetet a búvárnak az önfeláldozásáért. 

Ezek után az emberben óhatatlanul is olyan kérdések tódul-
nak fel, lám az emberek, nemtől, származástól, világnézettől 
függetlenül milyen gyorsan össze tudnak fogni…  vagy, miért 
megy az együttműködés ilyen jól a jó célért, miért lett minden-
ki segítőkész, miért rendelkezik ilyenkor mindenki nagy em-
pátiával? 

Vagy egy másik szintén érdekes hír, a japán válogatott 0-2-ről 
kapott ki 3-2-re Belgiumtól a futball-világbajnokság nyolcad 
döntőjében. Az utolsó gólt, a második félidő ráadásában, a 94. 
percben kapták a japánok, akik sokként élték meg a kiesést. A 
játékosok közül többen térdre rogytak és sírtak a lefújást köve-
tően, az öltözőben pedig csak álldogáltak, és nem tudták, mi-
tévők legyenek. És mi történt a végén? Kitakarították az öltö-
zőt és rövid levélben megköszöntek a szervezőknek mindent. 

Vajon a mi kis világunkban – nevezetesen a kártevőirtást mű-
velők világában – hogyan is működik mindez? Röviden és sum-
másan a válasz: sehogy.

Persze nem grál lovagok űzik ezt a szakmát, sőt talán egyi-
ket sem, de nem ártana odafigyelni egy-két alapvető apróság-
ra, mint nem megfelelő munkavégzés, számla nélküli szolgál-
tatás, „ismeretlen” anyag használata, megbízó félrevezetése, 
stb.  Miért rontjuk a nívót – lefelé? Hol kezdődött vajon ez el? 
1970-80-as években ezt a szakmát egy kis szűk „elit” űzte, szin-
te mindenki ismert mindenkit. Való igaz, a munkavégzés is egy-
szerűbb volt. Azóta ugyan nagyot fordult a világ, a kártevőirtás 
jobban felértékelődött, mint anno, de a munkavégzés értéke 
– ami forintban is kifejezhető – rettenetesen nagyot csökkent. 

Az utóbbi időben volt alkalmam néhány „öreg motoros-
sal”, e fenti kérdéskörrel kapcsolatban hosszabban beszélget-
ni. Mindegyiküknek egységesen az volt a véleménye, hogy en-
nek a szakmának a felértékelését nem sikerült kialakítani úgy, 
ahogyan tőlünk nyugatabbra van. Nem sikerült meglovagolni 
az élelmiszerbiztonság során előírt változásokat, a szakirányú 
végzettség előírásával a minőség felé történő elmozdulást, stb., 
stb…….még volna bőven mit felsorolni. 

Az oktatás minősége is jelentősen csökkent. Egyrészt a ta-
nulók képessége sok kívánnivalót hagy maga után, így a táv-
oktatás is, a hétvégi konzultációkon pedig jó néhányan nem 
vesznek részt. Vizsgabizottsági tagként az elmúlt közel 20 év 
alatt bőséges tapasztalatot szereztem a hallgatók felkészültsé-
géről. Az új vizsgáztatási rendszerben igen nehéz meggyőződni 
a vizsgázó tudásáról, a tananyag ismeretéről, például megszűnt 
a tudásról pontos képet adó objektív írásbeli vizsgáztatás lehe-
tősége. Ebből kifolyólag megbuktatni is művészet az üresfejűe-
ket. Tehát olyan „szakember” is tud végzettséget szerezni, aki-
nek a százalékszámítás is komoly fejtörést tud okozni. 

A szakmai felügyeleti szerv ellenőrzésének is alaposabbnak 
kellene lennie. Néhány évvel ezelőtt Gálffy György a MaK-
OSZ konferencián bemutatta az akkori ellenőrzések tapasz-
talatait. Ma pénzbüntetéssel meg lehet úszni komoly szakmai 
tudásból eredő hiányosság által okozott hibát. A hatóságnak 
jobban oda kellene figyelnie a kártevőirtást végző szakembe-
rek munkájára.   

A szerencsés kimenetelű thai baleset az összefogásra világí-
tott rá. A világon erre nagyon-nagy szükség volna, egymást se-
gíteni, támogatni kellene, a napi hírek pedig csak a kilátásta-
lanságot, a végveszélyt vizionálják. A mi szakmánkon belül is 
nagy szükség volna az összefogásra, össze kellene fogni a szak-
ma elismertségének, felértékelődésének érdekében is.

Vogronics László
RONIX Kft. 

MaKOSZ főtitkár      
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szerekről lehet szó, de egy nem teljesen beazonosítható fotó 
alapján nem állunk messze az igazságtól, ha úgy véljük, tá-
vol-keleti termékek okozták a büntetés kiszabását.

 Az Amazon egy nemzeközileg elismert és nagyra értékelt 
kereskedő vállalat. Alapítója és tulajdonosa az a Jeff Bezos, 
aki jelenleg az USA leggazdagabb embere, aki már jócskán 
megelőzi a Windows alapítóját, Bill Gates-t is. 

Ez az ügy nem újkeletű, ugyanis az EPA 2015-ben ellenőrizte 
az Amazont, azonban csak most jutottak el a büntetésig. Idő-
közben az Amazon megtérítette a vevőknek okozott kárt és 
130.000 US Dollár visszafizetésére került sor. 

Az Amazon kötelezettséget vállalt arra, hogy letesz az illegá-

lis termékek forglmazásáról, az EPA-val egyeztetve, szakértők 
segítségével olyan elektronikus felülvizsgálati programot fej-
lesztett, amellyel kiszűrhetőek a nem engedélyezett termékek. 
Mivel internacionális vállalatról van szó, a termékek címkéit 
számtalan nyelven elérhetővé teszik és végül, de nem utolsó-
sorban, belső továbbképzést is indítottak a munkatársaknak. 

Illegális termék online forgalmazása az USA-ban (és másutt 
is) nem újkeletű. Nevezzük sajnálatosnak, hogy az Amazon is 
ráált erre. Pontosan fogalmazott az egyik kártevőirtó szakma-
beli ügyvéd, aki az alábbiakat modta:

„A rendszerbe a megfelelő fékek és ellensúlyok beépíté-
se szükséges annak biztosítása érdekében, hogy az irtószerek 
megfelelően engedélyezésre kerüljenek és azok forgalmazása 
és értékesítése teljesen összhangban legyen a jogi és a FIFRA 
előírásokkal. A probléma középpontja azonban az, hogy nem 
vagyok bizonyos abban, hogy az államok jelenleg erre egyálta-
lában képesek, sőt áll-e megfelelő összeg erre a célra” (Greg 
Crosslin – amerikai ügyvéd).

Sok szakmabeli vállalatvezető, ismert nevek szóltak hozzá az 
ügyhöz pro is, kontra is. 

A Control Solutions Inc. (CSI) elnöke, Mark Boyd úr: „El 
tudják képzelni, hogy ez egy teljesen hétköznapi dolog, min-
den nap ismétlődik? Szóval a nagy macska karmaira most rá-

Szeretek olvasni. Meglehetős könyvtáram is van, csak polc 
nemigen akad már hozzá. Immár hat éve annak, hogy úgy dön-
töttem, rendelek egy e-könyv olvasót. az Amazon-tól. Akkori-
ban a budapesti boltokban még nem voltak elektronikus olva-
sók. A rendelést elektronikus úton, Szilveszter délutánján ad-
tam fel. Négy nappal később jelezte a vám, hogy árú érkezett a 
címemre. A szokásos vámolási eljárás következett és persze a 
vaskos ÁFA és fuvarköltség megfizetése után házhoz szállítot-
ták, én pedig izgatottan átvettem a Kindle könyvolvasót. Meg-
ismerkedtünk.

A 8 éves koromban kapott villanyvonat mellett, ez az aján-
dék volt életem legszebb és legjobb ajándéka. Az olvasón ma 
legalább 350 – 400 könyv van, de a tárolóban 
elfér körülbelül 2500 – 3000. Ez jó pár pol-
cot megtöltene! Sok családtagom, barátom, 
ismerősöm mondja, a könyvet szeretik, mert 
annak illata, formája, terjedelme van és még-
iscsak az az igazi. Soha nem vitatkoztam efe-
lől senkivel. Nekem bevált és mondom, éle-
tem legjobb ajándéka.

Ezt az olvasót az Amazon fejlesztette, mö-
götte ma már 3,5 – 4 millió digitalizált könyv 
van. A világ legnagyobb elektronikus könyv-
tára és ha valaki bejelenkezett (név, email, 
kártyaszám, cím), akkor 3 gombnyomást kö-
vetően 10 – 15 másodperc alatt a megrendelt 
könyv az olvasón van. 

Tisztelem az innovatív ötleteket és vállala-
tokat. Az Amazon-t a könyv tette azzá, ami, 
de ma a világ legnagyobb kereskedője és árú-
szállítója. Mostanában fejleszti a drónnal 
történő megrendelések kiszállítását…

Hasonló a Netflix is. Ők videó-kölcsönzés-
sel kezdték és számtalan kis boltot üzemeltettek. Aztán jött a 
gondolat. Mi lenne, ha központi szerveren lennének a filmek 
és havi díjfizetés mellett, otthonról lehetne a filmeket megren-
delni, lehívni. Mert szeretem az újat, 2017 év elején, az első 
napon, amikor megjelent Magyarországon a Netflix: hajnalban 
előfizettem. Havi egy darab mozijegy az ára. Cserébe óriási vá-
lasztékot kapok, én választok, fotelből nézem a filmet és nyelv-
tanulásnak sem rossz. 

Ezek a jó dolgok. De ahogy árnyék is csak fénytől keletkez-
het, úgy itt is, mint mindennek, van egy fényes és van egy sötét 
oldala is. A „sötétet” például a túlterjeszkedés okozhatja, ami-
kor egy szervezet olyan méretet ölt, hogy sem figyelme, sem el-
lenőrző képessége már nem terjed ki minden részletre. Ilyen-
kor fordul elő, hogy némely tevékenységet kiszerveznek, alvál-
lalkozókra bíznak. A fővállalkozó bizonyára bebiztosítja és kö-
rülbástyázza magát jogi csűréssel és csavarással, megbízik az 
alvállalkozó teljesítés képességéiben, mégis előfordul a homok 
a szerkezetben.

Ennek a cikknek a megírására az a hír késztetett, hogy az 
amerikai környezetvédelmi és engedélyező hatóság, az EPA 
(Environmental Protection Agency) 1.215.700 US Dollár bün-
tetést szabott ki az Amazon-ra, nem engedélyezett irtószerek 
online forgalmazása miatt. A hír nem említi, hogy milyen irtó-

AZ AMAZON BÜNTETÉSE

EPA munkatársa egy illegálisan forgalmazott termékkel.
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koppintottak, de ez nem jelenti azt, hogy az Amazon nem fog-
ja ismét elkövetni. Rajta kívül számos további nagy macska ér-
tékesít még illegális terméket.” 

Más vélemény: „Az Amazon nettó árbevétele 2017-ben elér-
te a 177 milliárd 900 millió US Dollárt. Az 1.2 milliós kifizetés 
számukra olyan, mintha én a jogsértésért 1.75 US dollárt fizet-
nék” – mondja Andy Linares a Bug Off Pest Control Center 
szolgáltató vállalat elnöke.

„ Ma a vadnyugaton könnyű a pénzcsinálás az online irtó-
szer értékesítésből. Példának okáért valaki vásárol egy 78 un-
ciás (kb. 22 liter) engedélyezett irtószer koncentrátumot  95 
US Dollárért és azt elosztja 97 darab mini üvegbe (kb 2 deci) 
és mondjuk 8 dollárért értékesíti darabját, összesen 776 dol-
lárérét. Keresett az üzleten 681 dollárt, azaz 717 százalékos 
profitot realizált. Minden stimmel, kivéve, hogy a kis kiszere-
lést az EPA nem engedélyezte.” Hát erről beszélünk!

A FIFRA a Federal Insectcide, Fungicide and Rodenticide 
Act, azaz a Szövetségi Rovarirtószer, Gombaölőszer és Rág-
csálóirtószer Rendelet. Ha a FIFRA-t behelyettesítjük az uni-
ós Biocid Rendelettel, ECHA-val, vagy a nemzeti hatóságok-
kal, akkor vajon nem mondható-e el ugyanez az európai álla-
mokra?       

A Biocid Rendelet természetesen előírja a folyamatos ha-
tósági ellenőrzést és az ECHA (Európai Vegyi Ügynökség) 
számtalan helyen és alkalommal említi a hatósági tevékeny-
ség megerősítését és annak ellenőrző funkcióját. Mégis; nem 
sok hír számol be arról, hogy akár a kiskereskedelemben, akár 
az elektronikus árurendeléses kereskedelemben komoly ellen- 
őrzésre került volna sor és amelynek során azonnali hatállyal 
kivontak volna a forgalomból illegálisan értékesített termé-

ket. Hogy ilyenek léteznek, úgy hiszem, nem kell bizonygatni. 
Naponta kapok – bizonyára mások is – kéretlenül és ellenőri-
zetlenül sok-sok elektronikus levelet, amelyben a legkülönbö-
zőbb kártevők elleni termékekre hívják fel a figyelmemet (vagy 
gyógyszerre, vagy férfiasság növelő szerekre stb.). Ugyanakkor 
többször előfordult már, hogy a hatósági ellenőrzés egy-egy 
engedélyezett termék címkeszövegén fennakadt – amely nyil-
vánvaló tévedésen, vagy elgépelésen alapul – és máris jön a 
büntetés, nagyon jó esetben csak az írásos figyelmeztetés. Szá-
momra úgy tűnik, hogy Magyarországon a hatóságok inkább 
az állandó piaci szereplőkre figyelnek, mintsem az illegális ér-
tékesítőket vetnék alaposabban górcső alá. 

A rágcsálóirtószerek közelmúltban történt megújítása és 
szétválasztása lakossági és szakvállalati felhasználásra bizo-
nyára rengeteg energiát és munkaidőt emésztett fel a ható-
ságok részéről. Ugyanakkor a törvénytisztelő, a törvényeket 
betartó vállalatok és felhasználók szeretnék, ha több pénz és 
odafigyelés jutna az illegális, törvénykerülő termékek és válla-
latok kiszűrésére!

Engem nem zavar, sőt szeretem, ha a piac sokszínű, ha nagy 
a választék, vagy az, hogy boltban vagy online vásárolok, hiszen 
kártevőt sokféleképpen lehet irtani. Más kérdés az eredmé-
nyesség, de ennek megválasztása legyen mindenki szíve joga, 
legföljebb utólag dühöng majd. Azonban az rendkívüli módon 
zavar, ha a forgalomba hozatal, a piacrajutás, az értékesítés 
nem egyenlő feltételek mentén valósul meg.

(Szilágyi János
Bábolna Bio Kft.)

Global Summit of Pest Management 
Sevices for Public Health and Food Safety

2018. június 4-6., Portugália

déseit, a jelenkor tendenciáit és a jövő elképzeléseit és igényeit 
ebben a szakágazatban.

Az élelmiszergyártók, a kiskereskedők és a mai tudatos fo-
gyasztók elvárják a magas minőségű élelmiszeripari terméke-
ket, amelyek kártevő és kórokozó mentesek. Ezen kereskedel-
mi és fogyasztói elvárások új kihívásokat teremtenek az élelmi-
szergyártók számára. Az első előadás során képet kaptunk két 

Juan-Les-Pins-t (Franciaország) és New 
Yorkot (USA) követően harmadik alkalom-
mal került megrendezésre Lisszabonban 
(Portugália) 2018 június 4-6. között a Glob-
al Summit of Pest Management Services 
for Public Health and Food Safety (Kárte-
vőirtó Szolgáltatók Világtalálkozója a Köz-
egészségügyért és Élelmiszer-biztonságért), 
a Cascais Miragem Hotelben. A festői szép-
ségű Cascais Lisszabon körzetéhez tartozó 
település Portugáliában, a főváros elegáns, 
kozmopolita elővárosa, egyben kedvelt tu-
ristacélpont. 

A rendezvényt a Kártevőirtó Szövetségek Európai Konföde-
rációja (Confederation of European Pest Management Asso-
ciations – CEPA) és az Amerikai Kártevőirtó Szövetség (Na-
tional Pest Management Association – NPMA) szervezte.  
Harmincnégy országból több, mint 300 szakember érkezett a 
világtalálkozóra, hogy megvitassa a kártevőirtás aktuális kér-
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multinacionális nagyvállalat (Metro, Justyna Kotarczyk, Nest-
lé, Ferenc Varga) tolmácsolásában, hogy mit tesznek az élelmi-
szerbiztonság érdekében.    

Több előadás foglalkozott a szúnyogok által okozott beteg-
ségekkel, illetve elhangzott, hogy az elmúlt években a szúnyo-
gok okozták, okozzák a legtöbb halálesetet az összes állatfaj 
közül az emberek számára. Éves szinten ez nagyságrendileg 
több, mint 700.000 ember halálát jelenti.

Az egyik előadó (Fedros Okumu) Afrika egyik országáról, 
Tanzániáról adott tájékoztatást, amely rendkívül malária ve-
szélyeztetett Afrikában, mert a lakosság több, mint 90% -a 
olyan területeken él, amely malária veszélyeztetett terület.  

Habár a maláriás megbetegedések jelentősen csökkentek az 
elmúlt évtizedekben, az éghajlatváltozás és az emberek széles 
körű mozgása nehezíti a harcot, mivel a szúnyogok már a ma-
lária mentes helyeken is megtalálhatók.

Ezen túlmenően külön előadás blokk foglalkozott a szúnyo-
gokkal; először képet kaptunk az amerikai kontinens szúnyog 
helyzetéről, majd az előadók a behurcolt, invazív szúnyogfajok 
európai megjelenésével foglalkoztak, amelyek komoly fenye-
getést jelentenek az emberek számára. Ezek a tigrisszúnyog, 
az ázsiai bozótszúnyog és a koreai szúnyog. Mindhárom fajt az 
emberek hurcolták be Európa különböző országaiba. 

Az ázsiai tigrisszúnyog a leginvazívabbnak tartott szúnyog-
fajok egyike. Eredetileg Délkelet-Ázsia trópusi és szubtrópu-
si területein őshonos, de a legtöbb kontinensre, köztük Euró-
pába is eljutott. Az elterjedésben a használt gumiabroncsokat 
szállító hajóknak nagy szerepe volt, ugyanis a szúnyogok még 
Ázsiában petéket raktak a gumiabroncsok belsejében felgyü-
lemlő esővízbe. A szerencsebambusz népszerűsége is segítette 
a vérszívó rovarok terjedését, mivel a növények iszapja kiváló 
fejlődési lehetőséget biztosított a petéknek. Inváziójukat nagy-
ban segíti, hogy kiválóan képesek alkalmazkodni az élőhelyük-
től eltérő éghajlati viszonyokhoz. Ezen szúnyogfajok már Eu-
rópa északi országaiban is megjelentek, az egyik biológus (dr. 
Anders Lindström) a svéd helyzetről adott számot.

A tigrisszúnyog több betegséget is terjeszt, ezek közül a leg-

ismertebbek a chikungunya, a dengue-láz, illetve a sárgaláz. Az 
eseményen elhangzott, a két évvel ezelőtt megrendezett Riói 
Olimpiai Játékok helyszínén megjelent szúnyogok által át-
vitt Zika-vírus gyors terjedése is. Minthogy ezen betegség mi-
att Brazília volt a leginkább érintett ország, az előadó, Divino 
Martins (Brazil Egészségügyi Minisztérium) bemutatta a szú-
nyogok elleni védekezésre felállított csapat munkáját és ered-
ményeit. Elmondta, hogy a vírust elsősorban szúnyogok ter-
jesztik, de szexuális úton is terjedhet. A Zika-vírus kisfejűséget 
(mikrokefáliát) és más agyi rendellenességeket okozhat a vá-
randósság idején megfertőződött nők magzatainál.

2017 június 6-át „Kártevő Tudatossági Világnap”-pá (World 
Pest Awareness Day) nyilvánították  a Kínai Kártevőirtó Szö-
vetség kezdeményezésére annak érdekében, hogy mindenki-
ben tudatosuljon, milyen módon segít életünk minőségének 
megvédésében a hivatásos kártevőirtó szakma. 

A világtalálkozó utolsó napjának délelőttjén került sor ezen 
világnap első születésnapjának megünneplésére. A megemlé-
kezésen az összes világszervezet felszólalt: a CEPA (Kártevőir-
tó Szövetségek Európai Konföderációja), a FAOPMA (Ázsiai 
és Óceániai Kártevőirtó Szövetségek Federációja) és az NPMA 
(Amerikai Kártevőirtó Szövetség) annak érdekében, hogy ki-
hangsúlyozza a világ minden polgára számára, milyen fontos 
szerepet tölt be a hivatásos kártevőirtó szakma a közegészség 
védelmében, továbbá, felhívja a figyelmet, hogy a kártevő-, és 
betegségmentesség mennyire fontos, többek közt az otthona-
ink, az iskolák, a rekreációs területek, a hotelek,  a kereskedel-
mi cégek és az élelmiszer előállítók számára.  

Nagy népszerűségnek örvendett a Floridai Egyetem munka-

társa, Roberto Pereira „A klímaváltozás hatásai a kártevőkre 
és a kártevőirtó szolgáltatásokra” című előadása, amely bemu-
tatta, hogy mely kártevő fajoknak kedvez elsősorban a klíma-
változás. Az ő megfigyelése szerint az argentin hangya, egyes 
termeszfajok, illetve néhány Culex és Aedes faj, illetve a házi 
légy élvezi ezen változást a legjobban.

Képet kaphattunk továbbá egy portugál előadó, Paulo Coel-
ho tolmácsolásában arról, hogy országában, amely nagyságren-
dileg akkora, mint Magyarország és lélekszámban is hasonló, 
160 kártevőirtó vállalkozás tevékenykedik, és átlagban a vállal-
kozások hét fő munkavállalót foglalkoztatnak.

A Konferencia zárásaként Jules Verne egyik legsikerültebb 
és legnépszerűbb regénye címének mintájára került sor az 
utolsó előadásra: „80 perc a Föld körül, azaz új trendek és ki-
hívások a professzionális kártevőirtásban a Föld egészén”. A 
kontinensek előadói számot adtak az adott földrész problé-
máiról, nehézségeiről, a jelenlegi kártevő helyzetről, a növeke-
dés lehetőségeiről, a jövő kihívásairól.

Papp György
(MaKOSZ)
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A CEPA 2018. április 18-i, negyedéves Igazgatósági üléséhez kapcsoló-
dóan, este a küldötteket vendégül látta Cosmin Boiangiu nagykövet Úr, aki 
a 2019-es román EU elnökség tisztét fogja betölteni. 

Boiangiu nagykövet Úr üdvözölte a tényt, hogy a CEPA mind ismertebbé 
válik és elkötelezte magát az együttműködésben, annak érdekében, hogy 
a kártevőirtási szektor még professzionálisabbá váljon. Mint mondta: „A 
kártevőirtás egy nagyon speciális szolgáltatás, amelyet EU szinten kell elismer-
ni. Amit a CEPA tagjai tesznek az egészségügyi járványok megelőzése ügyében, 
az nagyon fontos az európai polgárok számára, mivel a nyújtott szolgáltatá-
sok valódi értékeket hoznak a közegészségügy tekintetében, továbbá az élet- 
és munkafeltételek javításában az EU normák egy időben történő tiszteletben 
tartásával.”

HÍREK

PATKÁNYVILÁG
Ez a hónap meglepő módon a patkány jegyében telt. Sok hírt 

és képet kaptam arról, hogy Párizst elárasztották a patkányok; 
egy barátnőm hosszan magyarázta a kínai horoszkóp szerinti 
patkánykaraktert; 99 év lappangás után most megjelent Szerb 
Antal 18 éves korában írt mesejátéka a hamelni patkányfogó-
ról; egy elvakult állatvédőt sikerült lebeszélnem a patkánykí-
sérletek elleni tiltakozó tüntetés szervezéséről; mindezek ha-
tására kicsit utánanéztem, mit írnak állattani szempontból a 
patkányokról (Rattus rattus), és végül, hogy a patkány szónak 
milyen átvitt értelmű jelentései vannak a különféle nyelvek-
ben. Továbbá és nem mellékesen, motivációm volt, hogy az én 
szelíd és jóindulatú volt férjemet, unokáim nagypapáját több-
szörösen lepatkányozta az egyik szélsőjobbos fő köpködő. Ép-
pen úgy, ahogy hajdan a viruló fasizmus  éveiben  dívott kár-
tékony  és gusztustalan állatok és rovarok nevének emberre 
alkalmazása.

Lássuk a részleteket. Gyakran nézem elképedve a francia 
híradóban az árvizeket: máskor mérsékelten csordogáló kis fo-
lyócskák hirtelen vad áradással fenyegetnek, zúgva, bőgve tö-
rik át a gátot, el akarják nyelni a világot ... Párizsban több, mint 
száz éve volt utoljára ekkora áradás, leglátványosabb tünete 
a víz elől a földfelszínre menekülő patkányok hada: ellepték 
a parkokat, az utcákat,  nyüzsögtek a kukákban. A városban 
örök probléma a sok patkány, hírek szerint kétszer annyi a pá-
rizsi patkány,  mint  a párizsi lakos. Most sincsenek többen, 
csak szem elé kerültek az árvíz miatt. Egy higiénia-szakember, 
a Patkányok és emberek című szakkönyv szerzője állítja, hogy a 
patkánypopuláció önmagát szabályozza aszerint, hogy mennyi 
táplálék áll rendelkezésre. Túlnépesedés esetén a nőstények 
ellökik maguktól a hímeket, egyes anyák meg is ölhetik a ki-
csinyeiket.

Most nem csak a mennyiséggel, legalább annyira a látvány-
nyal volt baj.  A gyalogos nem szereti, ha a szeme láttára pat-
kányok szaladoznak a járdán, a kuka fedelét sem meri fölemel-
ni, hogy kidobja a házi szemetet, amióta bejárta az internetet 
egy eléggé rémisztő videó.  Egy szemetes vette föl: egymás he-
gyén-hátán irtózatos mennyiségű patkány mocorog egy kukát 
félig megtöltve, próbálnak is kimászni, de (mondhatnám, sze-
rencsénkre) visszacsúsznak a falán.

A megrendülés általános. A főpolgármesteri hivatal meghir-
deti a harcot: a kukákat hetenként meleg vízzel kell kimosni, a 
rágcsálók járatait eltömni, a csatornafedelek rácsait olyan szo-
rosra cserélni, hogy az állatok ki ne férjenek, amelyek meg már 
kinn vannak, azokat csapdákkal és vérhigítóval mérgezett csa-
létekkel elpusztítani. A hadjáratra másfél millió eurót különí-
tettek el. Ezzel együtt a főpolgármesteri hivatal arra is emlé-
kezteti a lakókat, hogy a patkányok bizonyos mértékig haszno-
sak: részt vesznek a hulladék eltüntetésében, a csatornák du-
guláselhárításában, és megjelenésükkel figyelmeztetnek a víz-
szint emelkedésére.

Tavaly egyébként, amikor szintén sajtótéma volt a várost el-
árasztó patkányok tömege, állatbarátok petíciót küldtek Anne 
Hidalgo, Párizs főpolgármestere részére, tiltakozva a patká-
nyok „népirtása" ellen. A patkányfóbiát csak a farkuk okozza 
– így a petíció –, képzeljenek egy szép, dús, bozontos farkat a 
helyébe, és máris előttünk áll egy szeretetre méltó mókus. A 
petíciót 25 888 párizsi írta alá.

El ne felejtsem megjegyezni – minden alkalom jó, hogy a 
klímaváltozás veszélyeire fölhívjuk a figyelmet –, az idei pat-
kányvész okainak elemzése során elhangzott a hideg időjárás-
sal járó biológiai lelassulás hiánya is. A langyos téli időjárás-
ban nem csökken üzekedési hajlandóságuk, egy patkányirtó 
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szakember szerint egy patkánypár egyetlen év alatt több száz 
utódot képes produkálni. Nemrég fedeztem fel a library.hun-
garicana.hu portált, nosza beírtam a keresőjébe a patkány* 
szót. Csillaggal, hogy ragozott formáit is előhozza. Látványos 
eredmény, 31 774 találat. Mivel nem vagyok komoly kutató, 
sőt semmilyen kutató sem, találomra kattintgattam. És mi jött 
elő magától azonnal? Egy MTI-jelentés a párizsi patkányok-
ról, 1938. január 13-ról.

A világkiállítás bezárt, a bontás még nem kezdődött meg, 
,,területét birtokba vette egy romboló és veszedelmes hódí-
tó, a patkány. A kiállítás útvonalain fényes nappal hatalmas 
patkányhordák szaladgálnak, s a rágcsálók ezrei az őrökkel 
mit sem törődve ellepik a pavillonokat s nagy pusztítást visz-
nek véghez a még elszállításra váró kiállítási anyagban. A saj-
tó már-már kezdi a helyzetet közveszélyesnek minősíteni. A 
Petit  Journal  jelentése szerint a kiállítás területén garázdál-
kodó patkányok száma eléri az egymilliót. (...) Szó van róla, 
hogy a főváros mintegy 6000 macskát fog felvonultatni a pat-
kányok ellen. A kiállítás területe eposzi macska-patkány hábo-
rú színtere lesz. írja a Petit Journal." A jelentés azzal folytató-
dik, hogy Párizs már hosszú évek óta a világ „egyik legnagyobb 
patkányfészke", majd emlékeztet arra, hogy amikor 1920-ban 
nagy hadjárat indult meg a patkányok ellen, a hatóságok min-
den patkányfarokért 0,25 frankot fizettek, így a lakosság bevo-
násával sikerült mintegy 700 000 patkányt elpusztítani.

Az alábbi hírt ugyancsak  a  library.hungaricana  oldalain  ta-
láltam. Napi Hírek, 1924. szeptember 22., Szentgotthárd. Egy 
helyi banketten Vass József dr. helyettes miniszterelnök „nagy-
hatású beszédet" mondott.

,,»Ha a bástyára katonát állítanak, akkor a legjobbat és leg-
megbízhatóbbat állítják oda, s a legnehezebb feladatot róják 
rá.  Neki kell vigyázni a bástyára, vajjon nem akar-e az ellenség 
rajtaütéssel erőt venni azon, vajjon nem akarják-e patkányok 
megrágni a bástya alját, hogy azután összeomoljon. (...) Köte-
lességük megoltalmazni a belső ellenség: a politikai patkányok 
ellen is. (...) Ezekre a politikai patkányokra hívom fel az önök 
figyelmét, és kijelentem, hogy a politikai patkányok nagyon té-
vednek, ha azt hiszik, hogy örökös rágcsálásukat  nem  veszik  
észre  a  bástya tetején sétáló fegyveres őrök, nagyon tévednek, 
ha azt hiszik, hogy elfelejtjük, mi történt 1918 októberében, 
novemberében s 1919 márciusától augusztusáig, nagyon téved-
nek, ha azt hiszik ezek a politikai és sajtó-patkányok, hogy el  
tudják  felejtetni  bizonyos  idők szörnyűségeit. (...) Nekünk 
semmi szükségünk  nincs  a csatornák töltelékeire,  s vegyék 
tudomásul a patkányok és a csatornák egyaránt, hogy bármiké-
pen próbálkoznak is még egyszer szemközt fordulni az ezeré-
ves keresztény állami hatalommal: ott fogják találni a bástyára 
siető magyar katonákat és magyar polgárokat egy táborban.« 
A helyettes miniszterelnök szavait a hallgatóság nagy éljenzés-
sel és viharos tapssal fogadta. (MTI)"

Látjuk, a helyettes miniszterelnök úr rendesen zsidózott a 
banketten. Mindenki tudta, kik ellen kell a magyar katonák-
nak és magyar polgároknak megvédeniük a keresztény álla-
mot. Ekkoriban már a zoológiai szóhasználat általánosan el-
terjedt, tetű, féreg, patkány… ámbár a változatosság kedvéért 
szerepelt a hulladék és az ótvar kifejezés is. A lényeg, addig 
sulykolni a lepatkányozást, amíg semmi emberit nem lehet már 
látni az ellenségnek tekintett emberen. Így könnyebb lesz elta-

posni, megölni. Ennek a lélektani folyamatát viszonylag közel-
ről kísérhettem figyelemmel 1994 őszén, amikor egy afrikai or-
szágban találkoztam ruandai tuszikkal, akik az akkor néhány 
hónapja véget ért népirtásról beszéltek. Majd pedig lefordítot-
tam a témáról egy dokumentumkötetet, amely részletesen be-
számolt az egymillió áldozatot követelő, bozótkésekkel végre-
hajtott népirtásról és előzményeiről. ,,Ezeket a szavakat, hogy 
»csótányok« meg »kígyók«,  a rádiók tanították nekünk" – val-
lották a gyilkosok, a médiából sugárzott sokéves manipuláció-
ban mintegy mentséget találva a saját kézzel, macsetával foly-
tatott tömeggyilkosságra. A csótányokat el kell taposni, a pat-
kányokat ki kell irtani. (A ruandai népirtásnak a becslések sze-
rint nyolcszázezer-egymillió áldozata volt. – A szerk.)

Visszatérve  hazai  vizekre,  az  irodalmi  élet  alja része  is 
szívesen patkányozott. ,,Az  Új  Nemzedék, a  Virradat, a  Szó-
zat,  A  Cél  című  lapok  »irodalmi patkánylázadás«-t emleget-
tek a Nyugat kapcsán (a korabeli ellenforradalmi zsargonban a 
forradalmakat nevezték »patkánylázadás«-nak: az »aljanép«, 
a proletárok, zsidók, háborús menekültek feljöttek úgymond 
a csatornából). A heves támadások ellenére azonban a Nyu-
gatnak csak a pozíciója gyengült a húszas évek első felében, 
a presztízse nem" (Szolláth Dávid: Magyar irodalmi mező az 
1920-as években).

Vádolták a Nyugatot a pacifizmus terjesztésével, a „nemzeti 
alapértékek megkérdőjelezésével", számlájára írták a háborút 
előidéző időszak szellemi válságát,  ,,a folyóiratnak róva föl  az 
»irodalmi  patkánylázadás«-t (amint Milotay István írta egyik 
cikkének címében), az I. világháborúban és az ország szétda-
rabolásában való bűnös részvételt" (Sipos Lajos: Modernitások, 
alkotók, párbeszédek). Fő patkányok  voltak  Déry Tibor, Lu-
kács György, Balázs  Béla  és  Kassák  Lajos. Mondanom sem 
kell, hogy messze rangosabb névsor, mint vádlóiké. Így szokott 
ez lenni. Olvasó emberek Konrád Györgyöt még mindig tisz-
telettel fogják emlegetni, amikor már  sejtelmük sem  lesz ar-
ról,  ki lehetett  az  a Bayer Zsolt. A patkány szó különben nem 
mindenütt  jelent  valami undormányt.  Az igaz, hogy az angol 
és a német, ha emberre alkalmazza a patkány szót, rongy em-
bert ért rajta, szemét, ellenszenves alakot vagy árulót. A fran-
cia pedig zsugorit, kapzsit, fukart, és ha hotelpatkányt mond, 
az  szállodai tolvajt jelent. Viszont két szókapcsolatban is in-
kább pozitív jelentéssel ruházza föl a szót: a könyvtár patkánya 
a tudós kutató, aki minden idejét a könyvtárban tölti, könyve-
ket bújva. Az operai patkány pedig a gyerektáncos, statiszta az 
előadásokon, az opera táncosztályának  tanulója.  Ahogy Nes-
tor  Roqueplan író, újságíró, opera- és színházigazgató írta a 
19. század közepén: ,,Az opera patkánya hét és tizennégy év 
közötti kislány, táncolni tanul, mások levetett cipőjét hordja,  
sála kifakult, kalapja kátrányszínű ... esténként keresne a sze-
replésekkel, de tekintettel a rosszalkodása miatt rárótt jelen-
tős bírságokra, havonta csak nyolc-tíz frankot és anyjától har-
minc fenéken billentést kap."

Mára ennyi elég a patkányügyekből.

(Lángh  Júlia cikke 
a MOZGÓ VILÁG 2018/3 számában jelent meg; 

a cikket engedélyükkel közöljük újságunkban.)
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NÉV: ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

E-mail cím, telefonszám: …………………………………………………………………………………
Számlázási cím: …………………………………………………………………………………

Csomagár:
39 000

800

Összesen 39 800 Ft/fő regisztráció nélkül

51 000

800

Összesen: 51 800 Ft/fő regisztráció nélkül

24 000

400

Összesen 24 400 Ft/fő regisztráció nélkül

30 000

400

Összesen 30 400 Ft/fő regisztráció nélkül

Napijegy 10 000 Ft/fő/nap

Kérjük a megfelelő helyre tegyen X-et. Fordíts!

2 nap teljes ellátással, 
elhelyezés 1 ágyas 

szobában

A napijegy tartalmazza: az előadásokon való részvételt, a kiállítások megtekintését,
az aznapi ebédet, az előadások szüneteiben a kávékat, üdítőket.

Érkezés október 16-án, kedden délután (fakultatív).

Ft IFA  fő/1 éjszaka

3 nap teljes ellátással, 
elhelyezés 1 ágyas 

szobában

Ft/fő + a regisztráció

Ft IFA  fő/2 éjszaka

2 nap teljes ellátással, 
elhelyezés 2 ágyas 

szobában

Ft/fő + a regisztráció

Ft IFA  fő/1 éjszaka

Ft/fő + a regisztráció

A csomagár a következőket tartalmazza: 2 reggeli, 2 ebéd, 2 vacsora, szállást és a
wellness részleg használatát, a kiállítások megtekintését, az előadások szüneteiben
a kávékat, üdítőket.

A csomagár a következőket tartalmazza: 1 reggeli, 2 ebéd, 1 vacsora, szállást és a
wellness részleg használatát, a kiállítások megtekintését, az előadások szüneteiben
a kávékat, üdítőket.

JELENTKEZÉSI LAP A MAKOSZ XXVIII. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁN 
TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE

2018. október 16-17-18. (kedd-csütörtök), Bodrogi Kúria, Inárcs Hrsz: 0161

3 nap teljes ellátással, 
elhelyezés 2 ágyas 

szobában

Ft/fő + a regisztráció

Ft IFA  fő/2 éjszaka
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Étkezés: Regisztráció: 
Ft/fő Ft/fő

Ebédjegy 4 500 Tagoknak 10 000
Vacsorajegy 4 500 Nem tagoknak 15 000

A regisztráció mindenki részére kötelező!

Kiállítás:
Igényelt kiállítási terület (min. 6 m2) 7 000,- Ft/m2 + ÁFA

Igényelt technikai berendezés: ……..……………………………….……………………………………

Összesen (7 000,- Ft x …….. m2): ………………………..Ft + ÁFA

Marketing előadás (max. 20 perc) 30 000,-

Előadás címe: …………………………………………………...…………………………………………………

Szerző(k): ……………………………………………………………...……………………………………………

…….....m2

Ft/előadás + ÁFA

JELENTKEZÉSI LAP A MAKOSZ XXVIII. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁN 
TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE

2018. október 16-17-18. (kedd-csütörtök), Bodrogi Kúria, Inárcs Hrsz 0161

Csomagáron kívüli étkezési lehetőségre jegyek a helyszínen vásárolhatók. Aki 16-án 
nem kér szállást, de 17-én reggelizni szeretne, 3.500,- Ft-ért tudunk rendelni 
svédasztalos reggelit, de ezt előre jelezni kell. Reggeli: 7,00-10,00 óráig

aláírás
…………………………………………

Kérjük, hogy akik szállást is igényelnek, a jelentkezési lapot legkésőbb 2018.
szeptember 15-ig küldjék meg a makosz@tlt.hu e-mail címre, vagy faxon a (06)-1-
464-5241-es számra. A részvételi díjat 2018. október 1-je és 10-e között kérjük
szíveskedjenek átutalni a MaKOSZ 10300002-20360210-00003285 sz. számlájára.
Azok, akik csak napijegyet kívánnak venni, 2018. október 10-ig küldjék vissza a
jelentkezési lapot. Köszönjük. 

Dátum: 2018. ……………………………..
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„SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK”
– újraértelmezve – 

Érdekes cikket olvastam a Pest Management Professional (PMP) folyóirat 2018. márciusi számában. Azért adtam a fenti címet for-
dításomnak, mert a hír egy nyugdíjas zsaruról szól, aki már katonai szolgálata alatt is kutyákkal dolgozott, amikor pedig a rendőrség-
től nyugdíjba ment, teljes figyelmét arra fordította, hogy a kártevők felkutatására képezzen ki kutyákat.

És valóban…a kártevőirtó iparban dolgozók is „szolgálnak és védenek” – egyetértenek velem? Szolgálják és védik az embereket a 
közegészségügyet veszélyeztető kártevők kordában tartásával. Fogadják ezt a cikket olyan érdeklődéssel, amellyel én is olvastam.

Németh Mária
MaKOSZ

A PMP folyóiratnak van egy kérdezz-felelek rovata. A 2018 
márciusi számban David Latimer-t interjúvolták meg. David 
Latimer alapította meg a World Detector Dog Organization-t 
(Felderítő Kutya Világszövetség), az Alabama állambeli Vin-
cent városában. Latimer mesterkiképző, aki változatos terep-
munkára képez ki kutyákat, többek között ágyi poloskák és 
termeszek felkutatására. 

1. Mint egykori rendőr és K9 kiképző, hogyan kezdte el a ku-
tyákat kártevők felkutatására kiképezni?

A kártevők felkutatására történő áttérés természetesebb 
volt, mint amilyennek először tűnhet. Az első tapasztalatom 
a szagkereső kutyákkal a 70-es évek elején volt, amikor a ka-
tonaságnál kábítószer kutató kutyákkal foglalkoztam. Néhány 
évvel ezelőtt San Diegoba (California) utaztam, ahol megfi-
gyeltem az amerikai haditengerészet delfin és fóka kiképző 
programjait. Ezeknek az állatoknak a kiképzését összehason-
lítva a kutyák szag felismerésére irányuló képzésével, megerő-
sített abban, hogy a képzési programunk jó úton halad.

Először termeszek felkutatására képeztem ki kutyákat. Fel-
keltette a kíváncsiságomat a kártevők kutyákkal történő felku-
tatásának ötlete, hiszen számomra teljesen érthető volt, hogy 
ha a kutyák képesek szag alapján megtalálni a kokaint, a C4-et 
vagy a szándékos gyújtogatás bizonyítékát, akkor a termesze-
ket is képesek megtalálni.

2002-ben penészkutató kutyákkal, 2005-ben pedig ágyi po-
loska kutató kutyákkal bővítettem a palettát. A feleségem azt 

hitte, elment az eszem, amikor közöltem vele, hogy termesze-
ket fogok elrejteni a házunkban a kutyák kiképzése érdekében. 
De igazán attól borult ki, amikor megmondtam neki, hogy ágyi 
poloskákat fogok elrejteni a házban! Őszintén szólva, amikor 
először felhívott valaki, hogy képezzek ki neki egy kutyát ágyi 
poloska felkutatásra, azt hittem a rendőr haverjaim szórakoz-
nak velem. De aztán kiderült, hogy a fickó komolyan gondolta 
– a többi pedig, ahogy mondani szokás, már történelem.

2. Az évek során mutat-e fejlődést az ágyi poloska kutyák-
kal történő keresése, vagy inkább csak egyenes vonalon halad? 
Lát-e bármilyen változást a jövőre nézve?

A kutyák alkalmazása a kártevők felkutatására újdonságnak 
számított „gyerekkorában”, azóta azonban sokat fejlődött a 

mai állapotáig: elismert és nyereséges vállalkozássá, amely el-
kötelezett, professzionális kutyatartókból és kiképzőkből áll. 
Manapság számos kártevőirtó szakember támaszkodik a kép-
zett kutatókutyás csoportokra, annak érdekében, hogy jobb és 
megbízhatóbb szolgáltatásokat nyújtsanak a nyilvánosság szá-
mára, mint amit csupán az emberek végezhetnek. A kutyák és 
tartóik számára rendelkezésre álló újabb és hatékonyabb kép-
zési technikák minden bizonnyal hozzájárultak a kártevők ku-
tyák általi felkutatásának átalakulásához. A szakma egy kevés-
sé megértett próbálkozásból alakult át olyanná, amely szilár-
dan az állatpszichológia és a viselkedéstudomány tudományos 
alapelveiben gyökerezik. 

Úgy vélem, hogy azon kutyakiképzők, akik hajlandók meg-
hallgatni az állatok viselkedésével foglalkozó szakértőket, to-
vábbi fejlődést fognak tapasztalni, mivel a tudósok újabb hala-
dást érnek el a kutyák megértésére irányuló, illetve a kutyákkal 
történő kommunikációs képességeink javításában.
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3. Mit tanácsol azoknak a kártevőirtó cégeknek, akik kutyák 
alkalmazását fontolgatják? Van-e jó gyakorlat arra, hogyan 
készítsék fel egy ilyen irányú bővítésre a vállalkozásukat?

A kutyák olcsón dolgoznak, ritkán jelentenek beteget, és 
soha nem kérnek fizetésemelést. Egy jól képzett kutya sok 
pénzt hozhat egy kártevőirtó cégnek. A lehetőség adott min-
den vállalkozónak, aki hajlandó belefogni és bemutatni a kutya 
szolgáltatásait a potenciális ügyfelek részére. 

Beszéljenek olyan cégekkel, amelyek már alkalmaznak ku-
tyákat. Kérdezzék meg tőlük, hogyan változtak a dolgok, mi-
után kutyát vittek be a vállalkozásukba. Az is fontos, hogy kö-
rültekintően válasszák meg a kennelt vagy a kiképzőt, ahonnan 
kutyát akarnak venni. Kérjenek referenciákat és lépjenek ve-
lük kapcsolatba. Kérdezzék meg a kiképzőt, hányan vettek há-
rom, négy, öt vagy hat, vagy annál több kutyát tőle és vegyék is 
fel azokkal az emberekkel a kapcsolatot. Ezek a vásárlók nem 
csak a kiképző munkájának minőségéről számolhatnak be, de 
jó tanácsokkal is szolgálhatnak, hogyan indítsa be az érdeklő-
dő az üzletét.

Kérdezzék a referenciát adókat a megrendelői visszajelzé-
sekről. Mennyire nehéz elérni a kiképzőt, ha kérdésük van a 
kutyával kapcsolatban? Kérdezzék a kutyatartóktól, tudnak-e 
más vásárlókról azokon kívül, akiket a kiképző említett. Ne le-
gyenek lenyűgözve a kiképző „eladási csúcsától” – könnyű va-
lakinek azt mondani, mennyire nagyszerű, és még meggyőzően 
is hangozhat, de a bizonyítékot a vevőszolgálat és a termék mi-
nősége jelenti. Legyenek épp olyan körültekintőek a kiképző 
megválasztásában, mint amikor bármilyen nagy értékű vásár-
lást vagy beruházást valósítanak meg.

 
4. Mit tanácsol azoknak a cégeknek, amelyek már rendel-

keznek keresőkutyákkal, és szolgáltatásukat egy magasabb 
szintre kívánják emelni?

Piackutatás, piackutatás, piackutatás, aztán még egy kis pi-
ackutatás. Gondolkodjanak, hogyan tudják növelni az „új esz-
köz” ismertségét. Legyen egyenruhájuk, olyan logóval, amely 
a kutyás keresést reklámozza. Tegyék rá ezt a logót a céges au-
tókra, névjegykártyákra, céges papírra. Reklámozzák a kutyás 
csoport szolgáltatásait a már meglévő és potenciális új ügyfe-
leiknek.

Látogassanak kö-
zösségi eseményeket 
és beszéljenek any-
nyi klubbal és szer-
vezettel, amennyivel 
lehetséges. Amikor 
csak alkalom adódik 
rá, tartsanak bemu-
tatókat, hogyan ta-
lálja meg a kutya az 
ágyi poloskákat. Az 
emberek szeretik a 
jól képzett és enge-
delmes kutyákat, és 
összekapcsolják a jó 
viselkedést a minő-
ségi munkával. Más-
felől, egy engedetlen, 

kezelhetetlen kutyáról az amatőr munkára fognak asszociálni. 
Mielőtt kiállnak az emberek elé, győződjenek meg arról, hogy 
a kutya rendelkezik az alapvető engedelmességgel.

5. Mi a következő lépés a karrierjében?
Miután nyugdíjba mentem a közszolgálatból, és a kennellel 

kapcsolatos napi munkákat átadtam a fiamnak, most helyszíni 
kiképzést tartok kutyáknak és kutyatartóknak egyaránt. Regi-
onális képzési szemináriumokat is vezetek. Mostanság sok időt 
töltök a kutyatartók és kutyáik helyszíni tesztelésével is. Az el-
múlt évtizedben láttam a kutatókutyákkal dolgozó csoportok 
szolgáltatásaiban bekövetkezett minőségi fejlődést, és nagyon 
hálás vagyok, hogy ebben én is szerepet játszhattam. Ugyan-
akkor látom a működési problémákat, amikkel a kutyatartók 
szembesülnek, és segítek nekik azok megoldásában. Az átfogó 
tesztelés sokban javíthat a keresőkutyás kártevő felderítésben. 
Hiszek benne, hogy tovább fejlődhetünk, amennyiben folytat-
juk a tesztelést és kihívásokat állítunk magunk elé, illetve kitar-
tunk amellett, hogy szakmánk a tökéletesség magas színvona-
lát képes fenntartani.

(A fotók a World Detector Dog Organization 
honlapjáról származnak.)

BÚCSÚZUNK  Hirtelen hagytál itt minket. Munkára vártak Téged, s Te nem érkeztél meg…

Tajti László 1953. november 4-én született Budapesten. Tanulmányait az Eötvös Lóránt Tudományegyetem TTK biológus 
szakán végezte, majd 1981-ben egészségügyi gázmester képesítést szerzett.

A közegészségügyi kártevőirtással 1980-ban kezdett foglalkozni, amikor a Bábolnai Fertőtlenítő Állomásnál biológusként 
dolgozott.

Az ÁNTSZ Fővárosi Intézeténél folytatott munkája során elévülhetetlen érdemeket szerzett és nagy segítséget jelentett 
számunkra. Lelkesen vett részt az egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő szakmunkás, továbbá az egészségügyi gázmester 
képzésben. 2009 óta volt tagja a Magyar Kártevőirtók Országos Szövetségének. 2015. év végén nyugdíjba vonult, de azóta 
is aktívan vett részt a szúnyogokkal kapcsolatos munkákban.

2018. június 16-án távoztál, feleséget, két gyermeket és egy unokát hagytál itt. Nyugodj békében.

Dr. Bajomi Dániel
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PARASITEC 2019
PEST CONTROL & PUBLIC HEALTH EXHIBITION 

BUDAPEST, 2019. május 9-10.

A legnagyobb európai, professzionális kártevőirtással kapcsolatos kiállítás 2019. május 9-10-én Budapesten kerül megrende-
zésre. A kiállítást kétévente Párizsban, kétévente pedig más színhelyen rendezik meg. Eddig Madridban, Casablancában, Al  
Djajaîrban, Bukaresten és Isztambulban került sor erre a rangos eseményre.  

A kiállítással egyidőben előadások is elhangzanak. Ez az esemény alkalmat ad a gyártók, szállítók, kártevőirtással foglalko-
zó szakemberek, tudósok és hatósági döntéshozók számára, hogy megismerjék és megosszák a közegészségügyi kártevőirtással 
kapcsolatos legújabb technikai megoldásokat, ötleteiket, tapasztalataikat.  

A 2016. évi párizsi Parasitec-nek közel 3000 érdeklődője és 96 kiállítója volt. A standok megtekintése mellett kétnyelvű (fran-
cia és angol) előadások hangzottak el, amelyek nagy része a megújult biocid szabályozást mutatta be, illetve szakértők sikeres 
városi madárriasztási és szúnyogmentesítési programokat ismertettek.

2017 szeptemberében Isztambulban másodszor került megrendezésre a Parasitec kiállítás és konferencia, amelyet mintegy 
1100 látogató tekintett meg, akik a világ minden részéből érkező 45 kiállító standján az eredményes kártevőirtást elősegítő ter-
mékek és technikák széles körével ismerkedhettek meg. Az előadások főbb témái az ágyi poloskával kapcsolatos problémák, a 
biocid termékek ismertetése és a rovar- és rágcsálóirtó szerekkel szembeni rezisztencia voltak. 

2018 novemberében ismét Párizs lesz a házigazdája az eseménynek, amelyre máris 65 kiállító regisztrált.
A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége (MaKOSZ) – a 2019-es Parasitec társ-szervezője –  ezúton hívja meg Önöket 

akár kiállítóként, akár érdeklődőként, erre az elismert és egyedülálló szakmai rendezvényre.
Örömmel vennénk, ha tagjaik/partnereik figyelmét felhívnák a kiállításra. Annak érdekében, hogy a kiállítással kapcsolatos to-

vábbi információkat meg tudjuk osztani Önökkel, kérjük, küldjenek egy e-mailt a  makosz@tlt.hu e-mail címre. Természetesen 
a későbbiekben honlapunkon (www.makosz.hu) is tájékozódhatnak a tudnivalókról.
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Pest Management Professional (PMP): (egy bo-
kor felé halad, ahol kb. 1 méter magasságban egy 
focilabda alakú fészek található, ami úgy tűnik 
mintha szürkés papírból készült volna. Körülötte 
csípésre kész sápadtarcú lódarazsak röpködnek.) 
Üdv! A királynőhöz jöttem!

Sápadtarcú lódarázs (SL): (a bokorból egy nagy, 
fekete, szárnyas rovar száll elő, fehér jegyekkel a fe-
jén, torán, lábain és potrohán) Igen? Én vagyok 
a királynő!

PMP: (kicsit késve kapcsol) Várjunk egy per-
cet…Azért küldtek ide, hogy egy lódarázs király-
nővel találkozzak, de te nem vagy lódarázs! Te 
egy közönséges darázs vagy! Észak Amerikában 
az egyetlen lódarázs az Európai lódarázs, a Ves-
pa crabro, és az nem te vagy!

SL: Sssshhh! Csöndesebben! A dolgozók és 
a herék nem tudják, hogy mi tulajdonképpen 
ún. légi darazsak (aerial yellowjacket) vagyunk, 
egyike a Dolichovespula nemzetségnek.  

PMP: Hát, ha továbbra is próbálnak megcsípni, majd megtud-
ják. Lennél szíves visszahívni az alattvalóidat? 

SL: (rákiabál a dolgozókra) Elég! Elmehettek…egyelőre. Tu-
dod, csak engem próbálnak megvédeni. Ez történik, ha egy 
méternél közelebb jössz az otthonomhoz. 

PMP: Igen, a fészked valóban lenyűgöző. 

ŐFELSÉGE PARANCSÁRA
– interjú egy sápadtarcú lódarázzsal (Dolichovespula maculata)

SL: (sugárzik a büszkeségtől) Örülök, hogy tetszik. Tudom, hol 
találom a legjobb rothadó fát, amelyet a nyálammal keverve 
rágok. Ezt a masszát használom a fészek építéséhez. Jókor jöt-
tél, tudod-e? Először kicsi a kolóniám, de ahogy telik a nyár, 
végül is 100-400 dolgozóra duzzad. Ezért olyan nagy a fészek.

PMP: Hűha! Honnan jönnek a többiek?

SL: Nem akarok hencegni, de én teremtettem őket! Alkot-
tam néhány „bölcső” cellát a fészekben. Oda helyeztem a pe-
téket és etettem a lárvákat, amikor kikeltek. Most már nekem 
dolgoznak, mivel én vagyok a királynő. Az első „fészekaljnak” 
rengeteg munkát adtam, mint pl. a fészek megépítése, élelem 
gyűjtés, lárvák etetése és a fészek védelme. Mert ÉN vagyok a 
királynő!

PMP: A fészkek mindig bokrokon épülnek?

SL: Ó, nem, nem mindig! Ha felnézel, láthatod fészkeinket fá-
kon is, kb. 15-20 méter magasan. Vagy épületek ereszei alatt. 
Szeretjük úgy érezni, hogy fészkeink védve vannak az esőtől és 
a széltől. De senki ne jöjjön túl közel! Ha valaki egy méteren 
belül kerül, az alattvalóim meg fogják védeni a kolóniát. Pa-
rancsuk van és támadni fognak.

PMP: (a nyakát és karjait nézi, szúrásokat keresve) Igen, igen, 
tudom! Hallottam, hogy a sápadtarcú lódarázs mérgétől a szú-
rás fáj, viszket és megdagad kb. 24 óráig. 

SL: Hát, valahogy csak meg kell védenünk ezt a tökéletes fész-
ket. De csak ebben az évben tartózkodunk itt. A következő 
évben soha nem térünk vissza ugyanabba a fészekbe. Nem va-
gyunk parasztok!

PMP: Szóval, az év leteltével mindenki kiköltözik?
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hvg.hu – 2018. február 15.

Brutális mértékben elszaporodtak a 
poloskák egy budapesti pszichiátrián

Van olyan beteg, aki már a csípések miatt szorul kórházi keze-
lésre, de az áldatlan állapotok miatt már a dolgozók is kivannak.

Évek óta nem sikerül kiirtani az élősködőket egy állami fenn-

SL: Nos, nem kiköltöznek; elpusztulnak az első kemény fagy-
gyal. A kolónia egy évig él, ennyi az egész. De mi, királynők, 
szerencsések vagyunk! Ősszel hím egyedek és új királynők szü-
letnek, elhagyják a fészket és párosodnak. Amikor a királynő 
megtermékenyült, fakéreg alatt, üreges fában vagy sziklaha-
lomban és épületek falaiban, tetőtereiben telel át. Tavasszal 
pedig előjön, hogy megépítse csodálatos fészkét és kolóniát 
alapítson. Tudod, ez annyira bájos!

PMP: Szóval csak addig okoztok kellemetlenséget, míg az idő 
hidegre nem fordul?

SL: (dühbe gurul) Kellemetlenség? Hogy merészeled! Nem 
értem, miért akarsz ártani nekünk. Mi beporzók vagyunk, ha 
nem tudnád!

PMP: Tényleg?

SL: Ó, igen! Többnyire legyeket, darazsakat és más rovarokat 
fogyasztunk, de amikor a dolgozókkal nem kell annyi lárvát 
etetni, nektárt keresnek.

PMP: Ó, szóval ti tényleg beporozók vagytok! Továbbá nem 
kívánatos rovarokat esztek, így segítve a számuk csökkenését.

SL: Így igaz. Ezért kérlek, hagyjátok békén a fészkeinket, külö-
nösen, ha magasan vannak és távol a sűrűn lakott területektől. 
Egy éven belül eltűnünk, megígérem.

PMP: Hmmm, ha a dolgozóid egy olyan fészek körül zümmög-
nek, amely emberek közelében van, nem hibáztathatod a pro-
fesszionális kártevőirtókat, ha éjjel – amikor a dolgozóid több-
sége bent tartózkodik, és nem olyan aktívak – eltávolítják.

SL: (elakad a lélegzete) Na, most már elég! Ne akard, hogy ide-
hívjam az alattvalóimat! Az interjúnak ezennel vége!

(A Pest Management Professional 
újság 2017 augusztusi számából fordította: Németh Mária)
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tartású, XVIII. kerületi pszichiátriai otthonban – írta a csütörtöki 
Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, hogy negyedszerre is ugyanazt 
a céget kérik fel a helyzet rendezésére, a korábbi három próbál-
kozás ugyanis sikertelen volt.

A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy a dolgozók mindennap 
95 fokon mossák a ruháikat, voltak, akik nem bírták a körülmé-
nyeket, ezért felmondtak, de olyan is van, aki öt éve retteg. Van 
olyan beteg, aki a csípések miatt szorul kezelésre.

A lap azt írja, egy állását féltő dolgozó névtelenül nyilatkozott 
arról, hogy volt olyan érintett, aki bement a gyámhatósághoz, és 
az összecsípett karjait mutatva próbálta érzékeltetni: már a dol-
gozók is hazaviszik az ágyi poloskákat.

A helyzet gyakorlatilag katasztrofális a beszámolók szerint, 
annyira, hogy ha nem sikerül rendezni a helyzetet, a lap szerint 
lassan nem lesz, aki ápolja majd a betegeket.

Egy, a Magyar Nemzetnek a neve elhallgatását kérő dolgozó 
arról beszélt, hogy "nem vagyunk normálisak, hogy egyáltalán 
belépünk a kapun".

A lap úgy tudja, hogy a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített 
Szociális Intézmény budapesti ellátóhelyéről van szó, mely 150-
200 pszichikai betegséggel küzdő embernek nyújt otthont.

Az újabb fertőtlenítés állítólag február 26-án lesz, méghozzá 
osztályonként. Az ápoltakat addig a Fejér megyei Tordasra köl-
töztetik, ez a lap szerint valószínűleg nagyon megviseli majd 
őket.

Az intézményben a matracokat is ki kellene cserélni, de az 
otthonnak nincs pénze, így nem tudják miből megoldani.

A kép illusztráció (a szerk.)
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24.hu – 2018. április 16.

Lassa-láz: több mint száz halott Nigériában
A betegség ellen nincs oltás 

Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nevű nemzetközi szervezet 
szerint eddig 101 emberéletet követelt a Lassa-láz Nigériában, 
45 halálesetet pedig még nem erősítettek meg. Két hónap alatt 
vélhetően 1781-en betegedtek meg, az ország 37 szövetségi ál-
lamából 18-ban regisztráltak megbetegedéseket miatt.

A Lassa-láz az északkeleti Bauchiban, a délkeleti Ebonyiban 
és a délnyugati Ondóban tombol a leghevesebben. A betegeket 
kezelő egészségügyi dolgozók és orvosok közül is többen meg-
fertőződtek, meghaltak. Nem tudták, hogy betegeik elkapták a 
vírust, vagy nem viseltek megfelelő védőruházatot.

A 190 milliós Nigériában gyakori a Lassa-láz, de most először 
ilyen mértékű a megbetegedés – figyelmeztetett a helyi járvá-
nyügyi hivatal. Február végén 317 fertőzöttről és 72 halottról 
tudtak. Százakat tartanak megfigyelés alatt, mert kapcsolatba 
kerültek a fertőzöttekkel.

A vírus a nyugat-afrikai Libériában is megjelent. Ott legalább 
tizenketten vesztették életüket az év eleje óta.

A Lassa-láz vírusos megbetegedés. 1969-ben jegyezték fel 
először az észak-nigériai Lassában. A súlyos esetekben halállal 
is végződő láz ellen nincs oltás. A betegség patkányürülékkel, a 
fertőzöttek testnedveivel terjed.

Szélsőséges esetekben a lappangási időszak után a beteg fo-
kozatosan emelkedő lázra, hidegrázásra, fejfájásra, izom- és 
csontfájdalmakra, arcduzzanatra és nagyon rossz közérzetre pa-
naszkodhat. Utána kötőhártya-gyulladás és belső vérzések je-
lentkezhetnek. (mti)

24.hu – 2018. április 30.

Bőrférgességet kaphatunk az új 
szúnyogfajtól Magyarországon

A bőrférgességet kimutatták, de benne van a pakliban, hogy 
a koreai szúnyog hazai terjedése nyomán trópusi betegségek-
ből alakulhat ki járvány Magyarországon is – ez a rovar szereti 
az embervért. Kapacitás és pénz híján megbecsülni sem lehet, 
mely területeken és milyen számban lehet jelen.

Nevezzük globalizációnak, felgyorsult világnak vagy a határta-
lan lehetőségek kihasználásának, a lényeg, hogy az emberek és 
áruk mozgása korábban elképzelhetetlen folyamatokat indított 
a természetben is. Ma már az állatok, növények, gombák szá-
mára sem akadály óceánokon, hegyláncokon átkelni akár né-
hány nap alatt, és minél kisebbek, annál biztosabban bújnak 
meg a bőröndben vagy bármilyen szállítmányban.

Új hazájukban pedig vagy elpusztulnak, mert nem bírják a 
körülményeket, vagy nagyon is jól érzik magukat: szaporodnak, 
terjeszkednek és általában nagy galibát, riadalmat okoznak.
Eleinte reménykedtünk

Mint a veszélyes betegségek, többek között a Zika, a bőr- és 
szívférgesség, a japán encephalitis vagy a Nyugat-nílusi láz ter-
jesztésére képes koreai szúnyog megjelenése Magyarországon. 
A Délkelet-Ázsiában honos faj petéi feltehetően import autó-

gumikkal érkeztek hazánkba, először 2016-ban számoltunk be 
felbukkanásukról Pécs városában.

Akkor még megvolt a remény, hogy nem bírják a fagyos ma-
gyar időjárást, a következő tavaszt vártuk, vajon kirepül-e az 
új generáció. Kirepült, vagyis a szúnyog áttelelt hazánkban, és 
mérhetően terjedni kezdett a városban. Máshol nem mutatták 
ki, de nem is keresték, tehát csak Pécsre tudtunk figyelni, vajon 
hogyan tovább?
Már megtelepedett és terjed

Ismét megkerestük Dr. Kemenesi Gábor virológust, a Pécsi 
Egyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának szúnyogokra 
szakosodott munkatársát. A rossz hír: most már elmondhatjuk, 
hogy a hazai fauna egy újabb taggal bővült, a koreai szúnyog 
erőteljesen terjeszkedik, megállítására nincs lehetőség.

Magyarországon az úgynevezett csípőszúnyogok – amelyek-
nek vérre van szükségük a szaporodáshoz – eredendően 50 faj-
jal képviseltették magukat, a társasághoz az elmúlt években a 
tigrisszúnyog (helyesebben zebraszúnyog) és az ázsiai bozótszú-
nyog csatlakozott. Mindkettő ember által behurcolt invazív faj, 
eredeti élőhelyükön borzalmas betegségeket terjesztenek, van 
félnivalónk. 

Most pedig már megtelepedettnek tekinthetjük a hasonlóan 
sok potenciális veszélyt hordozó koreait is. Az idei szúnyogsze-
zon most kezdődik, Kemenesi Gábor és munkatársai az ország-
ban egyedüliként követik nyomon a koreai szúnyog mozgását, 
kimutatták sugárirányú terjedését Pécsen belül, és már a város 
határában is megjelent.

Nem tudjuk, más településeken mi a helyzet, mert a kutatás-
ra nincs pénz és kapacitás. Életszerű feltételezés viszont, hogy a 
faj hazánkban is nagy területen megvetette már a lábát, jelenleg 
pedig már túl vagyunk azon a ponton, amikor bármit is tehetünk 
megállítására – mondja a kutató a 24.hu-nak.
Bőrférgesség és trópusi betegségek

Ez a szúnyog jellemzően nappal aktív, és ma még ismeretlen 
okból kifejezetten kedveli az emberi környezetet. Lakott terüle-
teken, az udvaron, utcákon heverő tárgyakban bőségesen ele-
gendő csapadékvíz gyűlik össze szaporodásához, és a kifejlett 
rovarok életük során nem hagyják el a „bölcső” egy-kétszáz mé-
teres körzetét.

Egyelőre azt sem tudjuk, a mérsékelt égövön is képes-e trópu-
si betegségek terjesztésére, illetve pontosan milyen kórokozókat 
és mekkora sikerrel képesek átadni. Az első vizsgálatok nem túl 
biztatóak: több pécsi mintából kimutatták a bőrférgességet oko-
zó élősködőt.

Ez a szúnyog közvetítésével jut a gazdaszervezetbe, elsősor-
ban a kutyafélék parazitája, emberben nem tud kifejlődni: meg-
reked bizonyos stádiumban, betokozódik, és komoly gyulladást 
okoz a bőrben, szemben, egyéb helyeken. Eddig évente 5-10 
ilyen eset fordult elő, a szúnyognak köszönhetően a jövőben 
több lehet.

Ki tudja, mik fognak még kiderülni, túlzás nélkül benne vannak 
a pakliban a trópusi betegségek is – fogalmaz Kemenesi Gábor.
Korábban kellett volna észbe kapni

Gyakorlatilag tehetetlenek vagyunk ellenük. A ma hazánkban 
alkalmazott általános szúnyogirtás a kipermetezés pillanatában 
gyakorlatilag mindent elpusztít, ami repül, óriási ökológiai káro-
kat okoz, ráadásul értelmetlenül: a peték és lárvák túlélik, né-
hány nap vagy hét múlva az invázió új hulláma indul.

Létezik környezetbarát módszer, Nyugat-Európában évtize-
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dek óta alkalmaznak egy baktériumból izolált fehérjét tartalma-
zó szert, ez csak és kizárólag a szúnyoglárvákat öli meg, minden 
egyéb élőlényre veszélytelen. A biológiai gyérítés aránya – csak 
az összehasonlítás kedvéért – már Szerbiában is 60 százalék fö-
lött van, míg hazánkban az arány 2 százalék. Miért? A kémi-
ai irtást végző cégek rendkívül sikeres lobbitevékenysége miatt.

Invazív fajok esetén minden a gyors reagáláson múlik: folya-
matos, az egész országra kiterjedő monitoringra lett volna szük-
ség, amivel nyilvánvalóan nem lehet őket megállítani, de az így 
nyert információk alapján meg lettek volna a módszerek szá-
muk alacsonyan tartására. De még 2016-ban el kellett volna 
kezdeni. Ehhez képest ma azt sem tudjuk, Pécsen kívül egyálta-
lán hol fordul elő koreai szúnyog Magyarországon.
Olaszországban már megtörtént

A trópusi betegségek kapcsán ma még csak kockázatról be-
szélünk, de nem alaptalanul. Ha valaki esetleg szervezetében 
be is hoz Európába egyes fertőzéseket, a vírus nem tud terjed-
ni, mert hiányzik hozzá a közvetítő közeg – sok esetben adott 
szúnyogfajok. E tény kerülhet múlt időbe a trópusi vérszívók el-
terjedésével.

Érdemes azt is tudni, a szúnyogoknak is van „ízlésük”, egyes 
fajok madarak, mások emlősök vagy más gerincesek vérét szív-
ják, és vannak olyanok, amelyek kifejezetten az emberét kedve-
lik. Utóbbi kategóriába sorolhatjuk a koreai szúnyogot is.

innoportal.hu – 2018. június 21.

Csehországban a gyógyíthatatlan 
kórt terjesztő szúnyog

Úgy tűnik, a globális felmelegedés régiónkban újnak számító 
betegségek megjelenését is eredményezi. Az MTI adta hírül a 
Mladá Fronta Dnes cseh napilapra hivatkozva, hogy Dél-Mor-
vaországban nyugat-nílusi lázat terjesztő szúnyogokat találtak.

Az emberekre is veszélyes nyugat-nílusi láz vírusával fertőzött 
szúnyogokat azonosítottak Csehországban – írta kedden a Mla-
dá Fronta Dnes című cseh napilap.

A nyugat-nílusi láz ellen egyelőre nem létezik semmiféle el-
lenszer, nincs oltóanyag, és a fertőzés az emberek életét is ve-
szélyezteti – mutatott rá a népszerű cseh újság.

A fertőzött szúnyogokat az elmúlt hetekben Dél-Morvaor-
szágban azonosították a szakemberek. “Nem kizárt, hogy már 
az ország más területein is megtalálhatóak” – mondta a lapnak 
Oldrich Sebesta, a brünni regionális higiéniai intézet szakkuta-
tója.

Az életveszélyes vírust az elsősorban a halastavak környékén 
élő Culex modestus szúnyogfajtához tartozó rovaroknál fedez-
ték fel a kutatók. Szakvélemények szerint azonban ezek a szú-
nyogok képesek a városi körülményekhez is alkalmazkodni.

A szúnyogcsípés után a fertőzés lappangási ideje két-három 
hét. A fertőzött ember ezután izom- és ízületi fájdalmakat, fej-
fájást érez, majd belázasodik. Az emberek többsége ugyan na-
gyobb probléma nélkül elviseli a fertőzést, de a meggyengült 
egyének számára a csípés akár halállal is végződhet – magya-
rázta Petr Husa, a brünni Fertőző Betegségek Klinikájának főor-
vosa.

Cseh higiénikusok szerint a nyugat-nílusi láz vírusát vándor-
madarak hozhatták el Afrikából Csehországba, ahol most azo-
nosították. Az újság ezért fokozott óvatosságra intette minda-
zokat, akik a halastavak környékére terveznek kirándulásokat.

24.hu – 2018. június 22.

Patkányok rágtak szét egymillió rúpiát 
egy bankautomatában

1.2 millió rúpiát, átszámítva több mint négymillió forint értékű 
bankjegyet rágtak szét patkányok egy ATM-ben India észak-ke-
leti részén, Asszám államban, írja a The Guardian.

A rágcsálók invázióját csak azt követően vették észre, hogy a 
bankautomata hibaüzenetet küldött és nem adott ki több pénzt.

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a banki dolgozók egy 
döglött patkányt és szétcincált bankókat találtak az ATM-ben, 
amikor kinyitották.

Az állatok feltehetően a kábelek mentén tudtak bejutni a gép-
be.

Culex modestus
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