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József atya ezüstmiséje
Pappá szentelésének 25. évfordulójának alkalmából a vértesszőlősi Kisboldogasszony
Plébániatemplomban mutatta be Lukács
József Tamás atya ezüstmiséjét. Az ünnepi alkalmon megteltek a padsorok, s több
környékbéli lelkipásztor is köszöntötte a
jubilánst. Eddig a tények – ám ez valójában
sokkal több ennél.
Kicsit borús volt az ég, de friss nyárillat szállt
a levegőben. Az utcán ünneplőbe öltözött as�szonyok és férfiak köszöngettek egymásnak,
fiatalok siettek, ismerősök és távolról érkezők
léptek be mosolyogva a templom ajtaján. Hatalmas virágcsokrok, ezüstösen csillogó 25-ös
számok – mindenki jól tudta, egyáltalán nem mindennapos pillanatoknak lehet részese.
Lukács József Tamás atyát
1984-ben szentelték pappá a
győri székesegyházban. 25 évvel,
negyed századdal ezelőtt… Atya
ennyi ideje szolgálja az egyházat,
s immár 7 éve Vértesszőlős híveit is. Manapság igen nagy kincs, ha egy településnek, egy
közösségnek saját lelkipásztora lehet. Ez nekünk megadatik, meg is kell hát becsülnünk
a helyzetet – s természetesen atyát is. Ezen
a szombaton érződött, hogy bizony igen sokan érezték úgy, hogy ott kell lenniük a temp-

lomban és együtt imádkozniuk az ünnepelttel.
Az ünnepi szentmisén paptársak, ministránsok, hívők, a falu vezetősége köszöntötte
atyát, s vált minden résztvevő egy gyönyörű
emlékkel gazdagabbá.
Az ünneplés a Kultúrházban folytatódott – a
mise lelki tápláléka után a falu és
az egyházközség vezetése karöltve egy finom ebéddel köszöntötte
József atyát.
Egy nap, ami arról szólt, aki
mindig másokért tesz valamit.
Egy nap, amikor mindannyian
megállhattunk egy pillanatra, s a
rohanó hétköznapok közé egy ünnepet csempésztünk, s egy olyan embert ünnepeltünk
meg, akire méltán felnézhetünk.
Isten éltesse sokáig és tartsa meg jó egészségben József atyát!
Pataki Gábor
Vértesszőlősi Római Katolikus Egyházközség

Falunk temploma
„…
Mert csak a templomban
Ének, ima és beszéd mellett
Láttuk igazán egymást.
...”
Tisztelt Vértesszőlősiek!
Mindenki számára ismert, hogy kedves falunk SAMU élőhelyének,
tarkócsontjának és lábnyomának megtalálásával szerzett világhírnevet.
Kevésbé ismert, hogy Vértesszőlős egyetlen MŰEMLÉK épülete: római katolikus temploma.
A templom 1789–92 között épült késő barokk stílusban, Fellner Jakab tervei alapján, majd 1941–42-ben bővítették a kereszthajóval és az új szentéllyel. (A templomról további információ olvasható a honlapon: www.vertesszolos.plebania.net)
A templom az egyházi szertartásokon túl, kulturális-közösségi helyként is szolgál, lehetőséget adva a fiataloknak az éneklésre, szerepjátékra (pl. Karácsony), illetve minden érdeklődőnek a megrendezett hangversenyek alkalmával a zenei felüdülésre.
Ma, a gazdasági világválság közepén – úgy látszik ez Vértesszőlős sorsa: a régi
iskolaépületet az 1929-es világválság idején építették, a templomot a II. Világháború alatt bővítették – újra erős összefogásra és kegyes jószándékra van szükség,
hogy e becses műemlék épület állagát megóvjuk.
Külsőleg 1998-ban az egyház gondozásában helyre lett állítva. Belső tere azonban az évtizedek folyamán erősen leromlott, – valószínűleg a megváltozott éghajlat és erős forgalom okán – jelentős repedések keletkeztek. Talajmechanikai és
műszaki vizsgálatok elvégzése után az Egyházközség és falunk Önkormányzatának összefogásával lehetőség nyílik egy átfogó felújításra: a tetőszerkezettől a templom körüli parkrendezésig, különös hangsúlyt fektetve a belső restaurálásra és az épület statikai megerősítésére. Ehhez – előzetes számítások szerint – 40-50 millió forintra van szükség. Ezen cél elérése érdekében szerveztünk jótékonysági hangversenysorozatot is, melynek májusi első része szép élményekkel gazdagította a jelenlévőket, és reméljük a következő – augusztus eleji – koncert is nagy érdeklődésre tesz majd szert. További lépésként
a templomlátogató fiatalok jótékonysági-gyűjtés akcióba kezdenek, mely során
felkeresik Önöket.
Kérjük a falu lakóit, hogy fogadják jó szívvel e tenni akaró fiatalokat, és átgondolva anyagi lehetőségeiket, csatlakozzanak e nemes kezdeményezéshez, hogy
a 217 éves Vértesszőlősi Kisboldogasszony Plébániatemplom eredeti pompájában őrködhessen falunk felett, Isten dicsőségére!
Vértesszőlősi Római Katolikus Egyházközség
Köszönettel és tisztelettel: Szamos Boglárka és Zachara Norbert
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Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub hírei
Klubunk a 2008-as évben 567 761
forintból gazdálkodott. Ehhez az Önkormányzat 250 000 forinttal, a Baron
házaspár 40 000 forinttal járult hozzá.
A 2008. évi tagdíj 221 760 forint volt.
Az összegből 504 522 forintot költöttünk fenntartási költségekre, zenés-műsoros vacsorával egybekötött
rendezvényekre, zenedíjakra, kirándulások támogatására, előadásokra, beteglátogatásokra, karácsonyi ajándékra. Az anyagi támogatás mellett térítés nélkül használhattuk a
községi intézmények helyiségeit rendezvényeinkhez.
A képviselőktől, tagtársainktól természetbeni adományokat is kaptunk (virág, ital,
pékáru, tojás, sütemény, irodaszer, nyomtató, textília).
A rendezvények alkalmával sok segítséget nyújtanak klubtársaink (főzés,
teremrendezés, takarítás, kiszolgálás,
stb.).
Minden támogatást, segítséget köszönünk, és továbbra is szívesen fogadunk!
Az idei évben pótszilveszteri mulatságot, nőnapi, születésnapi és anyák
napi zenés-műsoros vacsorával egybekötött programot szerveztünk. Jó
hangulatban töltöttük együtt az estéket.
Három színházi előadást néztünk
meg Tatabányán és Budaörsön a „Pátriásokkal”. Részt vettünk három egészséges életmóddal, utazási tájékoztatóval és termékbemutatóval egybekötött
előadáson is. A termékbemutató délutánját az agárdi gyógyfürdőben töltöttük.

Részt vettünk községi rendezvényeken, szükség szerint (korunk és egészségi állapotunk figyelembe vételével).
Női tornát is szerveztünk, melyet Dr.
Patakiné Klárika műtétei miatt Ibolya
Mihályné Katika vezet az iskolai tornaszobában. Nagyon köszönjük önzetlen segítségét!
Programjainkat eddig is, és ez után
is igyekszünk úgy összeállítani, hogy
mindenki megtalálja a számára kedvező szórakozási lehetőséget.
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy
a Baron házaspár visszaköltözött Berlinbe. Áprilisban búcsúztunk el tőlük, megköszönve rendszeres adományaikat. Csiszár művész úrtól kedvezményesen vásárolt
kerámiával bocsátottuk útra
őket. Köszönjük Csiszár úr
szponzorálását!

Júniusi-júliusi programjaink:
• Szabadtéri program: szalonnasütés, lángossütés a Tájháznál.
• Július 4. – Sárvári kirándulás. Vár
megtekintése, fürdés.
• Július 7. – Zenés teadélután a Kultúrházban. Gyümölcsös sütemények
készítése. (A Kultúrház szervezésében).
• Júliusban – Egy közeli település zenés vendéglőjében vacsora.
A rendezvényekről külön értesítést
küldünk. Minden kedves klubtagunkat családjukkal, barátaikkal együtt
szeretettel várjuk!
Kellemes nyarat, tartalmas időtöltést,
szórakozást, és jó egészséget kívánunk a falu minden lakójának!
Busch Józsefné klubvezető

3

Múzeumok Majálisa

Szlovák nemzetiségi gála

Idén Vértesszőlős is képviseltette magát a
Múzeumok Majálisán, Budapesten a Nemzeti Múzeum kertjében.
Az eseményre május 17-én került sor. Mi a
Magyarországi Tájházak Szövetségének meghívására vettünk részt a rendezvényen. A
vértesszőlősi kézműveskuckóban Krajczárné
Száraz Erzsike, Csordásné Kutenics Szilvia,
Magyarné Márti és Scsibránné Andi foglalkoztatták egész nap az érdeklődőket. Készítettek
szőlősi címerrel díszített címert és népviseletbe öltöztetett bábut. A részvételt a
Művelődési Ház finanszírozta.
Persikné Szabó Kata

Fémhulladék gyűjtés
A tavalyi évhez hasonlóan az Általános
Iskola és a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
gyermekeinek javára szervezett fémhulladék gyűjtést Vértesszőlős Község Önkormányzata.
Kis csapatunk a Képviselő-testület tagjaiból
és a Polgármesteri Hivatal részéről állt össze.
Szombaton a reggeli órákban indultunk el,
Dr. Hajba Tamás, jómagam és Tomasik István,
aki önkéntesként szívesen csatlakozott hoz-

zánk. Később kiegészültünk Dr. Nagy Sándor
Polgármester Úrral, valamint Gombás Lajos
falugondnokkal. Több teherautónyi vasat sikerült összeszednünk, de sajnos ismét megjelentek olyan színesfémgyűjtők is, akik a nemes cél ellenére igyekeztek saját hasznukra
megelőzni bennünket. Vitték a házak elé kitett
vasanyagot, sőt az önkormányzati területen a
Sportcsarnoknál a már begyűjtött, ledepózott
hulladékot is szemrebbenés nélkül „megcsapolták” volna, ha nem zavarjuk meg őket.
Ezért a következő ilyen alkalommal szeretnénk más önkormányzatoknál a már jól bevált
gyakorlatot átvenni, miszerint akinek van felesleges fémhulladéka az a Polgármesteri Hivatalban jelezze előzetesen és címről, fogjuk
elszállítani, hogy az iskola és az óvoda gyermekeinek javát szolgálja az összes felajánlott
vashulladék ellenértéke.
Szeretnék köszönetet mondani az Önkormányzat és a magam nevében mindenkinek, akik a gyűjtésben részt vettek, munkánkat segítették.

A Vértesszőlősi Általános Iskola és a
Samufalvi Óvoda szlovák nyelvet tanuló gyermekeinek Nemzetiségi Gáláját tartották május 27-én a Művelődési Házban.
Krajczárné Száraz Erzsébet a helyi általános iskola szlovák tanítója köszöntötte
a vendégeket. Elmondta, hogy a 300 éve
szlovákok lakta Vértesszőlősön ma már nem könnyű ápolni nagyanyáink nyelvét
és szokásait. Így köszönetet mondott mindazoknak, akik segítenek megőrizni ezt
a kultúrát itt Vértesszőlősön. Külön köszönetet mondott az óvoda pedagógusainak, Törökné Pátrovics Erikának az óvoda vezetőjének, Seregélyes Erzsébetnek
és Paxy Erikának, akik nagy lelkesedéssel, kitartással tanítják már az óvodában
a gyerekeket a szlovák nyelvre és a népszokásokra. Ennek eredményeképpen
a mai napig sokan választják az iskolában idegen nyelvként a szlovákot. A műsort a 3. osztályosok nyitották verssel, zenével. Majd az óvodások műsora következett. A népviseletbe öltözött apróságok táncoltak, énekeltek, játszottak a színpadon. Aztán az alsó tagozatosok adtak számot verssel, énekkel, prózával arról,
hogy mennyire tudták elsajátítani a szlovák nyelvet. Felkészítőjük Krajczárné Száraz Erzsébet és Csordásné Kutenics Szilvia volt. A Vértesszőlősi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat jóvoltából a gyerekeket vendégül látták az est végén. Üdítővel és finom szekfűszeges hraplával és pogácsával kínálták őket és a vendégeket. Az estét közös táncház zárta.
Persikné Szabó Kata
Kulturális menedzser

Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester
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Sport- és gyermeknap Vértesszőlősön
Május 23-án idén is megrendezte
Vértesszőlős község Önkormányzatának Kulturális Bizottsága a hagyományos sport- és gyermeknapot,
melynek középpontjában a környezetvédelem állt.
A sportprogramban elsőként a
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde óvodásaiból, pedagógusaiból és a vállalkozó
kedvű szülőkből összeállított csapatok
mérték össze erejüket, ügyességüket
és gyorsaságukat vidám sorjátékokon
a helyi Sportcsarnokban.
Később az iskolások kosárlabda- és
pingpongversenyein szurkolhatott a
közönség.
Az érdeklődőknek egész nap lehetőségük nyílt arra, hogy az íjászkodás
vagy a célba dobás területén kipróbálják magukat. Lehetett lovagolni is a helyi Nábob Lovasiskola támogatásának
köszönhetően.
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A környezetvédelem jegyében a gyerekek totók kitöltésével juthattak érdekes és értékes információkhoz a hulladék-és a vízgazdálkodással kapcsolatban a Vízmű Zrt. és az AVE munkatársai segítségével.

Tóth Gábor, a Budakeszi Vadaspark
munkatársa „Állatijó Bemutató” keretében ismertette a házunk környékén élő
állatok életmódját. Rengeteg humorral
fűszerezett előadása során megismerhettük a házi egeret, a patkányt, a görényt, a borzot, és barátainkká fogadhattuk Mártikát, a nyestet, és Borókát,
a rókát.
Az általános iskolások körében rajzversenyt is hirdetett a szervező Kulturális Bizottság a környezetvédelem témakörében. A beérkezett pályamunkákból apró kiállítás nyílt a Sportcsarnok területén, és díjazásra kerültek a
legszebbek. Első helyezett lett Szűcs
Írisz 4. osztályos, második helyezett
András Adél 7. osztályos, harmadik helyezett pedig Faggyas Réka 6. osztályos tanuló.

Aki pedig megéhezett, megkóstolhatta a Vértesszőlősi Általános Iskola
felső tagozatosainak és tanárainak verseny-főztjét: a szabad tűzön főtt paprikás krumplit, a babgulyást, a chilis
babot, a grillezett ételeket és a salátákat. A zsűri sokáig tanakodott, mire
meghozta a döntést: első helyezett lett
a nyolcadik és a hatodik osztályosok
csapata, másodikok lettek az ötödikesek és a hetedikesek.
Összemérhették tudásukat a gyerekek egészségügyi verseny keretében
is. Az eredményeket Dr. Pluhár Szilvia,
gyermekorvos hirdette ki: az alsó tagozatosok között első helyezett Szűcs
Írisz, második Szelőczei Dávid, harmadik Csák Zoltán lett, a felső tagozatosoknál első lett Kárpáti Tilla, második
Kutenics Katinka.
És akik még bírták energiával, azok
felülhettek a kisvasútra, a körhintára,
megnézhettek belülről egy igazi tűzol-

tóautót, részt vehettek egy habos futkározásban, melyet a Tatabányai Tűzoltóság munkatársai biztosítottak,
megcsodálhatták a VSE Mazsorett
Szakosztályának bemutatóját, tapasztalatokat gyűjthettek a rétes-nyújtás területén, és meg is kóstolhatták a frissen sült süteményt.
Sokan és sokat dolgoztak azért,
hogy ezen a napon a családok együtt
legyenek, és jól érezzék magukat,
hogy a gyerekek sokat nevessenek és
játsszanak. Azt hiszem, ez a cél maradéktalanul megvalósult ezen a napon.
Köszönet a szervezőknek és a közreműködőknek!
Feketsné Kisvarga Anita
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Pedagógus nap
Pedagógusait köszöntötte Vértesszőlős község Önkormányzata május 29-én, pénteken.
„A pedagógus munkát a csendes
esőhöz lehet hasonlítani. A csendes
esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a
földben megbújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és később ezért aztán szárazság idején is
képesek termőre fordulni.”– mondta
köszöntőjében Törökné Pátrovics Erika, a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde vezetője.
Az ünnepség a helyi óvodások és
óvodapedagógusok műsorával, valamint a Vértesszőlősi Általános Iskola
diákjainak és tanárainak közös produkciójával folytatódott.

A műsor után Dr. Nagy Sándor polgármester életútjuk, pályájuk felelevenítésével köszöntötte Busch Józsefné,
Klári nénit, és Pekó Sándort, majd átnyújtotta az ünnepelteknek aranydip-

lomájukat. A tisztelet virágait adták át
Zoltánfi Zsuzsanna és Tóth Béla alpolgármesterek e két kiemelkedő pedagógusnak.
A hivatalos köszöntő után hosszú
perceken át kígyóztak a sorok Klári néni és Sanyi bácsi előtt. Tisztelők,

munkatársak, egykori tanítványok gratuláltak, és virágesővel borították el az
ünnepelteket.
A Hírmondó oldalain én is jó egészséget és sok tevékeny évet kívánok
Busch Józsefné Klári néninek és Pekó
Sándor bácsinak.

Feketsné Kisvarga Anita
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Tiszabecs nyári tábor

2009. július 13–19. – Utazás vonattal
Júl. 13. hétfő

Megérkezés Tiszabecsre a Dióliget kempingbe, sátorverés,
vacsora, szabadprogram.

Júl. 14. kedd

Reggeli után, délelőtt gyakorlás a Tiszán, délután könnyű kerékpártúra
Milotára és vissza, ez kb. 5 km, majd vacsora és szabadprogram.

Júl. 15. szerda

Reggeli után transzfer Sonkádra, evezés a Túr folyón Kölcséig,
majd transzfer vissza Tiszabecsre, vacsora.

Júl. 16. csütörtök

Reggeli után kerékpártúra, javasolt útvonal: Tiszabecs-Uszka-MagosligetBotpalád-Sonkád-Kölcse- Tiszabecs, ez kb. 30 km, utána vacsora.

Júl. 17. péntek

Reggeli után gyalogtúra a Tisza töltésén: Tiszabecs-Milota-Tiszacsécse
(vissza Móricz Zsigmond emlékházának megtekintése)-Tiszakóród
és vissza, kb. 15 km. Vacsora a kempingben.

Júl. 18. szombat

Reggeli után evezés a Tiszán Tiszabecstől Szatmárcsekéig (24 km),
transzfer vissza Tiszabecsre, közben megtekintjük a kopjafás temetőt.
A kempingben vacsora

Júl. 19. vasárnap

Reggeli után hazautazás.

A tábor, ára: 35 000 Ft/fő, amely tartalmazza:

¿ az utazást vonattal,
¿ a napi kétszeri étkezést (reggeli + meleg, kétfogásos vacsora) költségeit,
¿ napközbeni szendvicsebédet,
¿ a sátrak bérleti díját,
¿ a hajók bérleti díját,
¿ a hajó szállítási díját a túrahelyre és vissza,
¿ a kerékpárok bérleti díját,
¿ a kempingdíjat,
¿ a csoport transzferét a túrahelyre és vissza,
¿ a túravezetők, oktatók tiszteletdíját,
¿ a szervezési költségeket.

További információ: Persikné Szabó Kata 06 20 93 66 453
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Indul az „Irodalom-barátok köre”
a Községi Könyvtárban
Ha Ön szeret olvasni, ha olvasmányélményeit szeretné megosztani másokkal, ha szívesen beszélgetne
írókról, könyvekről, akkor szeretettel várom a most alakuló Irodalombarátok körébe!
Elképzeléseim szerint havi egy alkalommal kötetlen beszélgetésre gyűlnének össze az Irodalom-barátok a községi könyvtárban, hogy az előző alkalommal közösen meghatározott és
mindenki által elolvasott műről eszmét
cseréljenek, csevegjenek.

Kérem, keressen fel
telefonon, vagy személyesen a könyvtárban (Vértesszőlős, Ady E. u. 2/C.), ha szívesen tartozna egy olvasni szerető baráti körhöz! Az Irodalom-barátok köréhez való
csatlakozás egyetlen feltétele a könyvtári tagság, vagy ennek hiányában a
beiratkozás, ami ingyenes.
Az első alkalommal július 6-án, 16.00
órától várom az irodalom-barátokat a
könyvtárban.
Feketsné Kisvarga Anita, könyvtáros
(06 30 754 7991)

Augusztus 20-ai kerékpárverseny
Bizonyára most sokan csodálkoznak, hogy júniusban írok az augusztusi kerékpárversenyről, de az ezzel kapcsolatos előkészületek már javában folynak.
Több képviselő társam javaslatára, szeretnénk kötelezővé tenni a versenyzők részére a
kerékpáros sisak használatát. Eddig is törekedtünk a biztonságos lebonyolításra, de úgy
gondoljuk, különös tekintettel a gyermekek testi épségének védelmére, ezt az idei évtől be
is fogjuk vezetni. Egy úttal népszerűsíteni is szeretnénk az iskolával, óvodával közösen a
kerékpározás alapvető szabályait, a védőfelszerelések jelentőségét és természetesen szeretnénk megtanítani a gyermekeket a biztonságos közlekedésre.
Kérem a szülőket aki megteheti, szerezze be gyermekének legalább a védősisakot.
Gondolva azokra a családokra, akik szerényebb körülmények között élnek és ezt anyagilag nem tehetik meg, várjuk azok felajánlását, akik a már feleslegessé vált, gyermekükről kinőtt sisaktól, esetleg egyéb védőfelszereléstől megválnának. Ezeket az iskolában fogjuk tárolni és gyakorlati KRESZ oktatások és egyéb kerékpáros megmozdulások alkalmával
a gyermekek rendelkezésére fogjuk bocsátani. Az anyagi felajánlásokat is örömmel ves�szük, abból nyereménytárgyként kerékpáros védőfelszereléseket vásárolnánk.
Engedjék meg, hogy én tegyem meg elsőként felajánlásomat,
a fent leírt célokra 2 db védősisakot adományozok az Általános Iskolának.
Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester
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Amit a kullancsokról tudni kell
A meleg, tavaszi idő kirándulásra csábítja az embereket, azonban az erdőben éppen ekkor jön el a kullancsok ideje is. A
kis vérszívók az erdős, bokros területeket
kedvelik leginkább.
A rovar a fűszálakon, bokrokon legfeljebb
1,5 méter magasságban, lábain levő karmok
és tapadókorongok segítségével megkapaszkodva, lógva várja a táplálkozási alkalmat.
A kullancsok élettartama táplálkozásától
függ. A fejlődés teljes időtartama 2 hó–6 év
között mozoghat, de átlagosan 3 év. Hűvös,
nedves homokban, táplálék nélkül 3–6 évig is
életben maradnak, a fiatal alakok az éhezést
csak 1 évig bírják.

A kullancsok két betegséget
terjesztenek:
agyhártyagyulladást és Lyme-kórt.
A Lyme-kór ellen nincs védőoltás, de
megfelelő gyógyszeres kezeléssel jól gyógyítható. A Lyme-kórt a vadon élő állatokról
a kullancsra kerülő és az abban elszaporodó baktérium okozza. A betegség legjellegzetesebb klinikai tünete a bőrpír, amely általában néhány napos lappangási idő után a
csípés helyén jelentkezik, de felléphet magas láz, fej- és izomfájdalom, valamint agyi
izgalomra utaló tünetek is. Igen ritkán, a
kullancscsípés után 1-2 hónap múlva szívpanaszok és ideggyógyászati tünetek is jelentkezhetnek.
Az agyhártyagyulladás leghatékonyabb
megelőzési módja a védőoltás, (Encepur és
FSME oltóanyagok), melyet lehetőleg a kullancsok tavaszi aktivitása előtt kell végezni.
A védettséghez két alapoltás szükséges
1-3 hónap időközzel, melyet 9-12 hónap múlva emlékeztető oltás követ. A védőoltás hos�szú távú fenntartására 3, majd 5 évenként
egy újabb emlékeztető oltás szükséges.
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A vírusfertőzött kullancsok által megcsípett
emberek egyharmadánál 5–14. napon belül
influenzaszerű tünetek léphetnek fel (láz, fejfájás, végtagfájdalmak). Néhány nap múlva a
panaszok megszűnnek, teljes a gyógyulás.
Minden ötödik betegnél második szakasz is
követi az elsőt, a csípés utáni 4. héten. Erre
jellemző a központi idegrendszer gyulladása
(erős fejfájás, a nyak merevsége, magas láz,
rossz közérzet és hányás), és idegrendszeri
tüntetek, bénulások. A vállizomzat sorvadása és az agyi működés károsodása is vis�szamaradhat.

Védekezés:
Célszerű hosszú nadrágot viselni, amelynek szárát
tűrjük a zokniba. Kirándulás
után pedig egy alapos kullancs-vizitet kell tartani, főleg a meleg hajlatokat, ágyék
szőrzetet, a hónaljat, a hajas
fejbőrt kell átvizsgálni. Ha
vérszívót találtunk magunkon minél hamarabb szabaduljunk meg tőle. A kullancs a bőrből két körmünk közé fogva gyengén csavaró mozdulatokkal óvatosan kihúzható, de csipesz segítségével az eltávolítás könnyebb.

Kullancs-csípés után az alábbiakat
mindig jegyezze fel:
Kullancs csípés ideje és földrajzi helye, illetve a közeli település neve. A csípés testrajzi helyének pontos megjegyzése és megfigyelése hat hétig! Ha ezen idő alatt növekvő bőrpírt, Lyme-foltot észlel vagy megváltozik az általános állapota, közérzete és az előzőekben részletezett tüneteket észleli, akkor
mindenképpen forduljon orvoshoz.
Feketéné Martin Anikó
ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézete

Amit a kullancsokról
az állattartóknak tudni kell
A meleg, párás időben az állatok élősködői, így a kullancsok is nagy létszámban
lepik el a természetben élő áldozataikat,
és házi kedvenceinket is. Magyarországon 42 kullancsfaj gyötri áldozatait...
A kullancsok veszélyesebbek a bolháknál!
A legtöbb kutya és macskatulajdonos azért
harcol a kullancsok ellen, mert nem bírja elviselni az állatán „hízó” kullancsok kellemetlen látványát. Pedig ennél sokkal fontosabb
szempont a kedvence életének védelme,
ugyanis a kullancsok gyakran – mint köztigazdák – súlyos, halálos betegségek
hordozói, terjesztői.
A fertőzött kullancs nem
csak a kutyára, macskára,
de sok esetben köztigazdaként az emberre is veszélyes
lehet.
A kullancsok, annak ellenére, hogy a vérszívást követően tekintélyes méretűre híznak, mégis gyakran maradnak észrevétlenek az állat
szőrzetében, látogatásukra már csak a betegségek jelentkezéséből lehet következtetni.

Hazánkban három kullancsfaj
játszik fontos szerepet
a fertőzések terjesztésében:
Az Ixodes ricinus (közönséges kullancs) Európában a leggyakrabban előforduló kullancsfaj. Életciklusuk 1,5–2 év. A Lyme borreliózis
terjesztésében játszik fontos szerepet.
A Dermacentor reticulatus (birkakullancs)
a második legfontosabb kullancs hazánkban a
kutyákon. Kedveli a füves-bokros, szikes talajú
területeket. Életciklusa 1–2 év. A babesiosis kialakulásában játszik fontos szerepet

A Rhipicephalus sanguineus (barna kullancs) a mediterrán vidékről népesítette be
egész Európát. Hazánkban kisebb a jelentősége. Kutyákon világszerte a leggyakoribb.
Életciklusa 3–6 hónap. A babesiosis kialakulásában játszik fontos szerepet.
Babesiosis: a babesiák a vörösvértestekben szaporodó apró véglények (paraziták).
A betegség tünetei a fertőzés után kb. 1 héttel jelentkeznek először. Jellemző a magas
láz, levertség, sötétsárga, de akár véres jellegű vizelet. A betegség kimenetele a nélkülözhetetlen állatorvosi segítség ellenére is lehet tragikus.
Lyme kór: az emberhez hasonló megbetegedést okoz a kutyákban a borrelia nevű baktérium. A kezdeti tünetek elhanyagolása, kezeletlenül hagyása esetén akár évek múltán
alakulnak ki az idegrendszeri tünetek, szív- és
ízületi panaszok. Ilyen idült esetekben a kezelés kevésbé eredményes. Az emberrel ellentétben létezik a betegség megelőzésének
biztos módja: a megelőző védőoltás –sorozat
(aktív immunizálás)!
A kullancsot kullancscsipesszel, vagy kullancskanállal ajánlott eltávolítani. Az emberi fertőződés megelőzése céljából tartózkodjunk az ujjal, körömmel való eltávolítástól!
Nem elég elpusztítani a kullancsokat a kutyán, a védekezés célja megakadályozni az
állaton a kullancsok megtelepedését, megelőzni a vérszívás során bekövetkező fertőzést. Léteznek kutyán és macskán egyaránt
jól használható távoltartó, és riasztószerek
is (nyakörvek, spot on készítmények). Ezzel
kapcsolatban kérje ki állatorvos ajánlását!

http://www.kullancsinfo.hu/
http://kullancs.lap.hu/
Dr. Márkus Bálint
állatorvos
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Vállalkozók figyelmébe!
Az MFB Zrt. megújult Új Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében biztosítja az infrastruktúra- és technológiafejlesztést, modernizációt elősegítő beruházások finanszírozását.
Támogatja továbbá a hitelprogram keretében az innovációs és beszállítói
tevékenységek erősítését célzó beruházásokat, illetve kiegészítő finanszírozási forrást nyújt a fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz.

Ezt rakd
össze!

Miért előnyös az Új Magyarországért
Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram?
o
o
o
		
o
		
		
o
o
		
		
o

Kedvező kamatozású, devizakamatbázis alapon nyújtott forinthitel
Hosszú lejáratú – akár 15 éves – hitel-kihelyezési lehetőség
A beruházás megvalósítása során keletkező forgóeszközigényhez
hosszúlejáratú hitel igényelhető
A saját erő kötelező mértéke támogatási kategóriától függően
a beruházás nettó (ha a vállalkozás ÁFA visszaigénylésre nem
jogosult, bruttó) bekerülési értékének 10%–25%-a között mozog.
Az árfolyamkockázat nem terheli az ügyfelet
Kiegészítő forrásként szolgálhat az Új Magyarország Fejlesztési
Terv, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és egyéb hazai
finanszírozású pályázatok beruházásainak megvalósításához.
Állami kezességvállalás igényelhető akár a hitel 80%-ig!

Mit kell tudni a Hitelprogramról?
o
		
o
o
o
o
o
		

A bank által nyújtott MFB refinanszírozási forrású hitel összege
5 millió Ft-tól 3 milliárd Ft-ig terjedhet.
EURIBOR kamatbázisú.
A hitel típusa éven túli beruházási forint hitel, devizaneme: HUF.
Futamideje maximum 15 év.
A türelmi idő maximum 2 év.
A bank által felszámításra kerülő kamat nem haladja meg
a 3 h EURIBOR + max 4%-os mértéket

Az akció 2009. június 1-jétől visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. Az akció igénybevételének további, teljes körű és részletes feltételeit megtalálhatja üzletünkben.

Elérhetőségünk:

2800 Tatabánya, Győri út 7-9. Vértes Center Bevásárlóközpont, földszint (akváriumoknál).
Telefon: 34/510-675, 34/510-676, Mobil: 30/696-6799, 30/696-6798, 30/6789-755
Nyitva tartás: Hétfő–szombat: 9.00–20.00, vasárnap: 9.00–18.00 óráig

Arról, hogy mi finanszírozható a Hitelprogram keretén belül, és mely feltételek esetén nem kapcsolódhat be a vállalkozás a Hitelprogramba, hamarosan olvashatnak a www.vertesszolos.hu honlapon. Ugyanitt letölthetik majd
a beruházási, és az ügyféligényt felmérő kérdőívet is.
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Herédi

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Tel./fax: (34) 303 234
E-mail: heredi6@freemail.hu
Web: www.heredikft.hu

Ingatlanközvetítés
Tatabánya és Vértesszőlős területén
 kedvezményes közvetítési díj,
 regisztrációs díj nincs,
 ügyvédi háttér,
 hitel tanácsadás.

Herédi János

ingatlan tanácsadó

06 20 935 3633
Iroda:

Tatabánya, Fő tér 20. (Árpád Szálló)
Ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján.

Ke m e n c e ,
téglakályha,
cserépkályha,
k a n d a l l ó ké sz í t é se.
Ingyenes felmérés és tanácsadás.

Scsibrán Zoltán, Sport u. 1.
Mobil: (20) 981 4956

NYÁRÜNNEP

A KISKÖDMÖN
CSALÁDI NAPKÖZI
ÉS GYERMEKSZIGETBEN
Cím: Vértesszőlős, Valusek u. 77.
Tel.: 379 001 • 70 237 7733
Web: www.kiskodmon.hu

JÚNIUS 27-ÉN 14.00 ÓRÁTÓL!
Kedves Barátaink! Tisztelt Szülők!
Gyerekek!
Örömmel adunk át nektek egy
új vértesszőlősi intézményt;
a KISKÖDMÖN CSALÁDI
NAPKÖZI ÉS GYERMEKSZIGETET!
A nyári Napfordulóval
egybekötve tartjuk
a Kisködmön megnyitását,
amire szeretettel várunk mindenkit!
PROGRAM:

14.00: Gyülekező és intézménybejárás,
ismerkedés, óvónénik és bácsik
bemutatkozása
14.30: Ünnepélyes Házavatás, a
beiratkozottak megajándékozása,
új beiratkozók köszöntése
14.45: Elkezdődik a Tűzugrás
15.00: Elkezdődik a lovaglás
15.30: Táncház
16.00: Uzsonna, majd búcsúzás

Vár a KISKÖDMÖN
bölcsődei és
waldorf-óvodai csoportja!
Kisködmön:
„Tündér lakik benne!”

A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Dr. Nagy Sándor polgármester
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