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Néha az ellenszérum a halálos 

Vipera ellen nincs orvosság Á demokrácia 
1 ° buívarosodasarol 

Csongrád megyében nincs vipera - hacsak be nem hozzák DM/DV-fotó 

Mi történne, ha egy határátkelőhelyünkön 
vipcraniarás történne? Erre kerestük a vá-
laszt, a Nagylakon leleplezett hat vipera, 
azaz bccscmpészőjük esetét követően. A 
patikák Csongrád megyében nem tar tanak 
kígyómarás elleni szérumot - hozzánk leg-
közelebb Kecskeméten lehet hozzájutni . 
De már szérum is okozott halálesetet. 

Évekkel ezelőtt megyénként egy-egy gyógy-
szertárban még tartottak viperamarást sem-
legesítő ellenszérumot - Csongrád megyében 
a szegedi Kígyó gyógyszertárban. De az itt ko-
rábban tárolt készítmények szavatossági ide-
je lejárt, és új szállítmány nem érkezett -
tudtuk meg dr. Zolnay Krisztától, a gyógy-
szertár vezetőjétől. 

Miért nincs a megyében egyetlen adag 
szérum sem? Dr. Horpácsy András megyei 
tiszti főgyógyszerész elmondta; a takaré-
kosság jegyében országosan központosítot-
ták a szérumkészletet, s így az idén már 
csak bizonyos megyékbe jutott viperama-
rás elleni készítmény, oda, ahol él is ilyen 
hüllő. A hozzánk legközelebbi viperás terü-

let Bács-Kiskun megye néhány pontja, en-
nek megfelelően Kecskeméten tartanak is 
két ampulla ellenszérumot. Budapesten 
szintén tárol szérumot egy egészségügyi in-
tézmény, és az Országos Tiszti főorvosi Hi-
vatalnak van tizennyolc további ampullája, 
tartaléknak. A - meglehetősen drága - sze-
reket Horvátországból és Franciaországból 
hozzák be. 

„Mennyire halálos" a nagylaki csempész-
áruban szereplő keresztes és homoki vipera 
marása? A homokié - mely Magyarországon 
egyébként nem honos - komolyabb: felnőtt, 
egészséges ember is könnyen belehal. A né-
hol nálunk is előforduló keresztesé „nem 
annyira halálos", de az is előidézhet hosszan 
tartó légzési nehézségeket, sokkot - tudtuk 
meg a Budapesti Állat- és Növénykert mun-
katársától, Czutor Istvántól. Bács-Kiskun 
megyében egyébként nem a keresztes, ha-
nem a még annál is sokkal gyengébb mérgű 
parlagi vipera fordul elő, alig néhány pél-
dányban. Marása - szinte mint a méhszúrás. 
Olyan viszont előfordult: egy somogyi ke-
resztes vipera marása után a beadott ellen-

szérumtól életét vesztette egy szérumra aller-
giás ember. Egyébként mindkét, nálunk ho-
nos viperafaj védett. 

Dr. Horpácsy András nyomatékosan föl-
hívja a figyelmet: Csongrád megyében nincs 
vipera - ha csak be nem hozzák - , s ezt Mari-
án Miklós, Szegeden élő herpetológus is meg-
erősítheti, akihez számtalanszor fordultak 
már kígyókkal kapcsolatos esetekben az 
utóbbi évtizedek során. Legújabban azonban, 
a hüllőtartás terjedésével fönnállhat a ve-
szély: egy-egy szállítmány bejut az országba -
és ezek egzotikus vidékek nagyon erős mérgű 
kígyói is lehetnek. 

F.CS. 

MEREGZSÁKOK AFRIKÁBÓL 
£ Néhány éve Dánjából próbáltak valakik rendkívül 

veszélyes afrikai viperákat becsempészni az or-
szágba repülőgépen, s ez csaknem sikerült is. Ha 
sikerült volna, elég nagy baj lett volna. A New 
York-i terrortámadás, Illetve az azóta megszigo-
rított ellenőrzések óta azonban efféle száll ítmá-
nyok bejutására aligha van esély. 

ló sorsom megkímélt eddig a napi politikától. Van jogom beleszól-
nom egyáltalán ? Mondjuk, ha bele akarnék szólni 1 És rágódnom 
a mostani demokrácia minéműségéról' Elvileg jussom lenne rá, 
hiszen demokrácia van, beleszólás-szabadsággal és rágódási sza-
badsággal fölruházva, de hamar összedarálna a mindent fölőrlő 
nagy malom. Szeretem nagy ívben elkerülni ezt is, de most bele-
ütném az orromat. 

A múlt század vége felé született egy nagyszerű magyar fény-
kép. Satuba szorított tojás van rajta, a címe pedig franciául szól: 
„Q'est la vie". Szabadon fordítva: „Ilyen az élet". „Ez van". Abban 
a szent pillanatban össze akarták roppantani a szerzőt is, meg 
azokat is, akik falra merték tenni. Istenem, hány tojás roppant 
össze azóta! 

Azt tanultuk annak idején, a demokrácia görög szó, és népural-
mat jelent. Biztosan igaz, de megszületése pillanatában el is kaj-
szult. A görög rabszolgának joga, sót kötelessége volt gazdája aka-
rata szerint akár halálra dolgoznia is magát, vagy a folyton folyó 
harcokban hősi haláh is halnia, csak népnek éreznie magát nem 
volt joga. Ha eleven észjárásával akár máig tartó bölcsességeket 
mondott is ki, csak rab volt, és szolgálnia kellett. A római demok-
rácia hajszálra ugyanezt kottázta le, és bár a történelmi korszak-
váltások elhozták a feudalizmust, később a kapitalizmus is ránk 
köszöntött, és a föld egyhatodán már a szocializmus alapjait le-
rakni hirdették, a kommunizmus bájos igézetében, a nagy ameri-
kai demokrácia a valóságos rabszolgaságból nőtt ki. 

A második világháborút kővetően, a szintén nagyra tartott hu-
szadik század kellős közepén elvileg mi is a demokráciába lép-
tünk. A népi demokráciába. Etimológiailag ugyan fából vaskari-
ka, mert a népi már a görög szóban is benne van. de miért ne tu-
píroztuk volna, ha az igazit nem megvalósítani, hanem elkerülni 
akarták hangadóink? A címkézett demokrácia kisebb, csenevé-
szebb, mint az igazi, akkor is, ha a népbíróság és a népbolt siltjére 
is fölföstötték. Minden népi volt, csak éppen elég volt a nép egyes 
rétegeit a nép ellenségének kikiáltani, és mehettek százak, ezrek 
és tízezrek az előző diktatúrától örökölt táborokba, a szovjet láge-
rektől a magyar Ebesig, Recskig, Kormáig. 

Eljött végre a legújabb rendszerváltás, és újra eljutottunk odáig, 
hogy anyám, nem ilyen lovat akartam. Anélkül mondom, hogy a 
legkisebb ide- vagy odacövekelés dolgozna bennem, hogy a leg-
utóbbi választások eredményét hallva a mostani ellenzék vezére 
azon melegében azt nyilatkozta, „konstruktív ellenzék" kívá-
nunk lenni. Hogy meddig konstruktív az, ami alkalmanként in-
kább a kukacos megtestesítője, azt még nem kodifikálta senki, de 
példát szolgáltat rá a másik oldal is. így lett alpárian kerek a köte-
kedő világ. És most is mindenki - mindkét oldal - szem a lánc-
ban. 

Milyen jogon mondanám én a legújabb rendszert bulvárdemok-
ráciának? Ha jogom lenne egyáltalán mondanom • Mostani ko-
runk eszmeiségének legfőbb hordozója a sajtó. A média. Betűben, 
hangban és képben. És mit akar a magyar média ? A diktatóriku-
sán egymást szapulók ellensúlyozására „irányt vett" a bulvároso-
dás felé. Bugyi, krimi és botrány, ez kell a dolgozónak! És eszi, 
nem eszi - ez is az egyik kései demokrácia veretes terméke -, 
nem kap mást. Mert európai akar lenni a magyar média is, sőt vi-
lágszínvonalú. 

Még senki nem mondta ki, hogy bulvárdemokráciát akarunk, 
de valójában benne vagyunk. Vegyük észre már! Apelláta, úgy tű-
nik, nincsen. A következő rendszerváltásig. 

H.D. 

Szabályozzák 
az önkéntes munkát 
Évente megközelítőleg 18 mil-
liárd forintot takarí tanak meg 
az államnak azok, akik önkén-
tes munkát vállalnak. Az ő te-
vékenységük eddig jogilag sza-
bályozatlan volt, ezt a hiányt 
pótolja egy új, október l-jétől 
hatályba lepő törvény. 

Magyarországon évente több 
mint 400 ezren tevékenykednek 
önkéntes segítőként, azaz dol-
goznak ellenszolgáltatás nélkül 
valamely nonprofit vagy egyházi 
szervezetnél. Munkájukat tör-
vény eddig nem szabályozta, így 
akár méltánytalan helyzetbe is 
kerülhettek az önzetlen segítők. 
Ha például bármilyen költségté-
rítést, természetbeni juttatást -
például ebédet vagy utazási költ-
séget - kaptak az alkalmazóiktól, 
ezek után eddig adózniuk kellett. 

A fogadó szervezetek körét is 
bővíti a törvény, akár profitorien-
tált szervezeteknél is végezhető 
majd önkéntes munka, ha annak 

tevékenysége közszolgáltatások-
kal függ össze - ez leginkább az 
egészségügyben fordul elő. Fon-
tos változás az is, hogy az üj tör-
vény hatályba lépésével nem adó-
köteles egy sor olyan juttatás, 
amely a munkavégzéshez elen-
gedhetetlen, sőt a fogadó szerve-
zet a minimálbér bizonyos száza-
lékában akár napidíjat vagy jutal-
mat is adhat az önkénteseknek. 

Mikics Péter, a Szegedi Tudo-
mányegyetem környezetvédő sza-
kos hallgatója sokszor dolgozott 
önkéntesekkel. Véleménye szerint 
az általuk vezetett Környezetvé-
delmi Klubban tevékenykedőket a 
lelkesedés vezérli, nem várnak el, 
és nem is kapnak semmilyen jut-
tatást. Mindezek ellenére örül az 
új törvénynek. - Ha egy egyetemis-
ta a tanulmányai mellett dolgozni 
is szeretne, inkább elmegy egy áru-
házba pakolni, mint hogy önkén-
tes munkát vállaljon - mert szük-
sége van a pénzre. 

F.G. 

Pályázat gyerekeknek 
Munkába, iskolába - környezetbarát módon címmel pályázatot hir-
det a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium, valamint az Oktatási Minisztérium az Euró-
pai mobilitási hét és autómentes nap alkalmából. A rajzpályázatra 
óvodás, kisiskolás és felsó tagozatos, a fotó- és videofilm-pályázatra 
középiskolás gyerekek munkáit várják. Beküldési határidő október 
10. A pályázat teljes szövege a www.pafi. hu honlapon olvasható. 1b-
vábbi információ a 06-1 -472-8748-as telefonszámon kérhető. 

Jövőre új arcokat is várnak a telepre 

Grafikusok makói művészvacsorája 
a megújult Koronában 
Új helyen, a Korona báltermé-
ben muta t ták be idei alkotá-
saikat a makói grafikai alko-
tótábor résztvevői a hét végén. A 
záró kiállítás egyhavi munka 
eredményéből adott ízelítőt. 

Idén tíz ember - valamennyien 
visszajáró vendégek - kapott 
meghívást az immár hagyomá-
nyos grafikai alkotótelepre, 
melynek témája, mottója ezút-
tal a könyv volt. Ennek megfele-
lően a fiatal művészek a záró ki-
állítás alkalmával egy könyvet 
is bemutattak, amely itteni 
munkáikból nyújtott ízelítőt. A 
makói nyomdában összesen ti-
zenöt példányban elkészült, 
ügynevezett japán kötésű köny-
vek érdekessége az, hogy lapjaik 
nincsenek felvágva, ezért min-
den oldalra két alkotó egy-egy 
munkája került; ez űjabb asszo-
ciációkra alkalmat kínálva to-
vább gazdagítja a különleges kö-
tet mondanivalóját. Ami pedig 
magát a kiállítást illeti: az alko-
tások a bálteremben egy hosszú 
asztalon, üveglap alatt voltak 
láthatók - éppen ezért mondta 
a megjelenteknek a megnyitó-
beszédet mondó Madácsy Ist-
ván, a telep egyik tagja, hogy a 
művészvacsora tálalva van, és 
az érdeklődők szolgálják ki ma-

Roskó Gábor a tábor munká já t összefoglaló különleges kötettel Fotó: Szabó Imre 

gukat. A kiállítás másik érde- volt, mélyebben is betekinthe- Raskó Gábor egyelőre annyit árult 
késségé az volt, hogy a kiállítók tett művészi világukba. el: szeretnék a meghívottak körét 
elhozták hazai és külföldi kata- A jövő évi grafikai művésztelep új, fiatal művészekkel bővíteni, 
lógusaikat is, így aki kíváncsi terveiről az egyik táborvezető, SZ. I. M. 
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