Itt élünk – Berecz Zsombor, olimpikon
2008. Pekingi olimpia – Laser hajóosztály 30.
hely, 2012. Londoni olimpia – Laser 21. hely,
2013. Vb 7. hely, 2014. Világkupa 4. hely,
2015. Európa bajnokság 2. hely, 2016. Rio de
Janeiro – Finn dingi hajóosztály, MVM SE.
Második magyarként szerzett kvótát a riói
olimpiára már 2014 szeptemberében Spanyolországban.
– 30 éves, egy gyermeke már Felsőörsre született. Mikor született a gyermeke?
– Kisfiúnk 2015. június 5-én született Veszprémben.
– A Liliom utcában laknak. Miért Felsőörsöt választották lakhelyül?
– A vitorlázás miatt mindenképp közel szerettünk volna lakni a Balatonhoz. Felsőörs a véletlen műve volt, de nagyon boldogok vagyunk,
hogy itt élhetünk.
– Ha elhangzik az a szó, hogy Felsőörs, a családján és házán kívül mi
az, ami eszébe jut/milyen kép villan be?
– A katolikus templomunk.
– Felesége mivel foglalkozik?
– Egy Tihanyi vitorlás klubnak intézi az összes papírmunkáját.
– 2026-ot írunk, hogyan látja magát 40 évesen (mivel foglalkozik, hány
gyermeke van, hol élnek)?
– 10 év múlva a vitorlázás mellett már saját vállalkozásom lesz, gyerekből minimum 3 lesz addigra és felsőörsi lakosok leszünk továbbra
is a Liliom utcai házunkban.
– A vitorlázásban jól szereplő nemzetek hagyományosan tengerrel rendelkeznek, magyarként, nyilván tehetségének köszönhetően mégis szép
sikereket tudott eddig is elérni. Milyen képességek kellenek a profi vitor-

lázáshoz? A felkészülés szempontjából a „Magyar tenger”, a Velencei- vagy a Fertő-tó tudja
pótolni a tenger hiányát?
– A tenger hiányát nem tudják pótolni a magyar tavak, viszont a tenger sem tudja pótolni
azoknak az érzékeknek a megszerzését amit
csak a tavakon lehet megtanulni! A tavainkon hirtelen változó erejű
és irányú szelek vannak, míg a tengeren minden stabilabb. Így amikor
egy versenyen hirtelen változnak a körülmények, mi tavi vitorlázók
gyorsabban reagálunk! Ezt a tudást fiatalon sajátítjuk el és ez a tudás
megmarad. A tengeren való vitorlázás könnyebben tanulható. Minden az edzésen hasznosan eltöltött órákon múlik.
– Hol szokott felkészülni a versenyekre?
– A csapatom Valenciában van és az évadnak a nagy részét itt töltöm,
felkészüléssel.
– Pár olimpiát már meg járt, nem is rossz eredménnyel, mire számít
Rióban (helyezés)?
– Rióban komoly esélyem van a pontszerzésre.
– Mikor utazik Rióba? Hogyan, mivel telik az utazásig tartó időszak?
– Az olimpiára július 30-án utazunk, de előtte lesz egy 22 napos
edzőtábor június 20-tól az olimpia helyszínén.
– Mit üzenne a Felsőörsieknek Rióból?
– Azt kérném, hogy szorítsanak nekem, és ha teljesül az álmom, akkor
csapunk egy kis ünneplést! :-)
– Így legyen! Köszönöm a riportot!
TÓTH CSABÁNÉ, KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

25. Felsőörsi Falunapok és Búcsú
2016. július 22–23–24.
Részletes program a középső, kivehető oldalon.
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In memoriam –
Javornitzkyné Csáti Margit a Búzavirág Népdalkör vezetőjére

1936-ban született Tiszaroffon, tanítói diplomáját a Jászberényi Tanítóképzőben szerezte. Ugyan tősgyökeres alföldinek vallotta
magát, egy balatoni üdülés mégis a Dunántúlra csábította. Huszonévesen Ösküre
került tanítani és fiatalos lendülettel hamarosan részt vállalt a falusi rendezvényekben.
(népdalkör, honismereti gyűjtés, hagyományápolás). Ismeretségünk, de bátran
mondhatom barátságunk is innen származik.
Pályakezdő tanítóként 1964-ben Ösküre

neveztek ki, ahol egy éven keresztül mellette,
mint váltó társ tanítottam egy második osztályt a Hunyadi utcai épületben. Itt ismertem
meg elhívatottságát a pálya iránt, végtelen
gyermek szeretetét. „Jól csak a szívével lát az
ember” – szokta mondogatni és felkarolta
még a legnehezebb sorsú gyermekeket is.
Akkoriban a falusi pedagógus együtt élt a
közösséggel, szervezte, rendezte programjait,
világított és ő erre jó példa volt. Soha nem
felejtem, hogy kislányunk születésekor a „komatál” küldést is megszervezte nekünk. Holnap éppen Ösküre készülök, ahol az Ösbő
Napok keretében 50 éves osztálytalálkozóra
vagyok hivatalos. A tervek szerint Margitka
is jött volna velünk, hiszen ő tanította őket
alsótagozatban. Temetésén sok tanítványa és
kollégája rótta le tiszteletét. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy az írásos
megemlékezést bevállalom. A sors különös
fordulata, hogy 1979-ben férjével Javornitzky Ervin testnevelő tanárral, volt ösküi
iskola igazgatóval Felsőörsre kerültek, éppen
abba a pedagógus lakásba, ahol a szüleim
éltek azelőtt, hiszen édesapám több éven át,

az iskola körzetesítéséig itt volt igazgató.
Örömmel találkoztunk ismét és gyakran
buzdítottam, hogy bátran vállaljon részt a
falu kultúrális életében, énekeljen, hiszen
gyönyörű hangja van. Rövidesen megalakult
a Búzavirág Népdalkör és ő vezette, amíg
egészsége engedte. Számos szereplés, siker
fűződik nevéhez és egy rendkívül kedves
összetartó énekes csapat. Repertoárjuk
széleskörű, vallási összejöveteleken is sokszor
szerepeltek. Margitka több nyáron át katolikus románkori műemlék templomunkban
is vezette az érdeklődő turistákat. Legfőbb
kincse a családja, „Tündérem”, ahogy lányát
szokta emlegetni, unokája kis Tünde, akinek
diplomájára is nagyon büszke volt és a Jó
Isten megengedte, hogy kisfiú dédunokájának is örülhetett.
Margitka! Nyugodj békében ! Hosszú, tartalmas életet éltél, így tartanak meg emlékezetükben szeretteid, barátaid és tisztelőid.
Holnap hozom az ösküi megemlékezés virágait. Nem felejtünk!
SZERETETTEL : RÁSKY MIHÁLYNÉ ZSUZSA

Klímaváltozás és mezőgazdálkodás II.
Korábbi ígéretemhez hűen, jelen írásomban a
nagyüzemi termelési módokat vizsgálnám
közelebbről, majd pár szó erejéig kitérnék a
GMO-val kapcsolatos, a média fősodrában
sajnálatos módon mellőzött érdekességekre is. Ha
olykor sokkolom is a kedves olvasót, előre elnézést kérek azok nevében, akik e hatást kiváltják.
„Amit eszel, azzá leszel”
A világ élelmezésének jóval több mint felét nem
egész ötszáz transznacionális vállalat uralja, azaz
jelen állás szerint egy cégre átlagosan több mint
7,5 millió éhes száj jut. Az államok egyre eladósodottabbak, a munkanélküliség a technikai fejlődés és népességnövekedés következtében
folyamatosan növekszik, a nem ritkán több
százezer munkavállalót foglalkoztató transznacionális vállalatok mindenközben egyre
gazdagabbak és befolyásosabbak. Talán logikusnak tűnhet, hogy ilyen viszonyok közepette e
gigavállalatok érdekérvényesítő képessége –
nagyon árnyaltan fogalmazva – egyre erősebb,
amelynek elsősorban élelmiszerbiztonságunk
láthatja kárát – a világ gyógyszerforgalma az
ezredforduló óta megtriplázódott. Évről-évre
meredeken nő az allergiás és a 2-es típusú cukor-

betegségben szenvedő betegek aránya, hazánk
pedig magasan vezeti a rák okozta elhalálozások
EU-s rangsorát. Ha hihetünk Hippokratész
szavainak, a fönti adatok talán nem véletlenek.
Manapság a nagyobb tömegtermelő cégek bevallottan nem állatokat nevelnek, hanem húst állítanak elő. A hormonkezelt, GMO takarmánnyal
etetett csirkéket, akik rövid életük során a Napot
sem látják, fele annyi idő után vágják le, mint 50
éve, mégis kétszer akkorák – ráadásul a tojásaikat
is a modern technika költi ki, olykor 60–80 ezret
naponta. Olyan mértékben növekednek, hogy
csontjaik és belső szerveik sok esetben nem bírják
a terhelést, ezért jó néhányan elpusztulnak a több
ezres, olykor több tízezres „neveldékben”. A betegségek és fertőzések ellen rengeteg antibiotikummal kezelik őket, de sok baktérium ellen
a szerek teljesen hatástalanok.
A koncentrált, akár százezer példányt is számláló
marhatelepeken az állatok olykor térdig gázolnak
a trágyájukban, sok esetben a vágóhídra is úgy
kerülnek. Több évezredes „étkezési szokásaikkal”
ellentétben az elmúlt évtizedekben nem fűféléket,
hanem sok esetben (a Nemzetközi Rákkutató
Ügynökség által „emberben feltehetően rákkeltő”
kategóriába sorolt) glifozáttal kezelt, genetikailag

módosított szóját és kukoricát kapnak. A magas
kukoricatartalmú étrendnek köszönhetően az
e-coli baktériumok vígabban szaporodhatnak,
ami olykor még a számtalan klóros mosás és áztatás, majd ammóniumhidroxidos kezelés során
sem távozik a húsból. A genetikailag módosított
növekedési hormonok (melyek a nagyobb
tejhozamot hivatottak garantálni) jelenléte szintén nem túl megnyugtató körülmény, kiváltképp,
ha meg is betegednek tőlük. Még a legnagyobb
jóindulat mellett is fölsejlik, hogy a futószalag
világában egy többezres telep megbetegedett
tejelő állatait is egyszerűbb a vágóhídra küldeni,
mint hosszasan gyógykezelni.
A sertéstelepeken sem rózsásabb a helyzet. Vannak vágóhidak, ahol napi 20–30000 sertést vágnak le és dolgoznak föl – többnyire nem
szakavatott, olcsó munkaerővel –, és bizony jelentős veszteséget jelentene a „húsgyárnak”, ha leállna
a gépsor, amikor véletlenül a belekbe vágnak.
A föntiek talán jól szemléltetik, milyen, élőlények számára méltatlan körülmények, higiéniai viszonyok és egészségi állapotok
uralkodhatnak egy koncentrált állattartó telepen
és a vágóhidakon. Talán nem árt tudni, hogy
nagyrészt e húsgyárak, olykor génmódosított
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szójával, számunkra ismeretlen nevű és hatású
adalékokkal „higított” végtermékét vásároljuk
barátságos és ínycsiklandó, oxigénnel dúsított
(a húsnak élénk színt kölcsönzendő, a frissesség
illúzióját keltendő) vákuumcsomagolásba csipkézve a bevásárlóközpontokból. Talán jobb nem
tudni, mekkora szennyeződést szenvednek el a
koncentrált állattelepek környékén található felszíni és felszín alatti vizek – különös tekintettel
a több tízezres állatállomány roppant mennyiségű trágyatömegére, az abban található hormon-, antibiotikum-, és egyéb maradványokra –,
és mikor, hogyan lesznek képesek az olykor
városnyi földterületek regenerálódni, kiheverni
e rendkívüli terhelést.
A zöldségek, gyümölcsök, takarmánynövények
esetében sem túl megnyugtató a helyzet. Mivel
a (piaci) szereplők alapvetően monokultúrás
termelési módot alkalmaznak, ráadásul egyre
nagyobb területeken, folyamatosan növekszik a
nyomás a biológiai sokféleségre. (pl. csak
Romániában 3,5 millió hektáron termelnek
kukorica vetőmagot, Spanyolországnak van
olyan üvegházas „agrárvidéke”, amely fél Budapestnyi területen helyezkedik el, az USA-Brazília-Argentína trió több mint 200 millió tonna
szóját termel évente, stb.) Ennek is köszönhető,
hogy az ültetvények egyre kevésbé ellenállóak a
különböző betegségeknek, kártevőknek. E körülmény a monokultúrából adódó folyamatos
talajromlás indukálta növekvő műtrágya-felhasználás mellett egyre erőteljesebb vegyszeres
növényvédelmet is kíván – melynek maradványait mi is elfogyasztjuk –, ami a vegyipart
foglalkoztatva szintén növekvő károsanyagkibocsátást eredményez, illetve további terhelést, végső esetben pedig teljes pusztulást jelent
a talajnak, talajéletnek. Hab a tortán, hogy a
zöldségek, gyümölcsök nagy részét éretlenül,
azaz jócskán csökkentett vitamintartalommal
szedik le, majd a hűtőházas szállítás alatt vagy
után mesterséges érlelővel, etiléngázzal kezelik,
hogy a fogyasztó azt higgye, makulátlan,
egészséges és érett portékát kap.
Az elmúlt évek egyik legvitatottabb kérdése
mégis a genetikailag módosított növények terjedése. Holott az EU országainak nagy többségében - egyebek mellett az emberre gyakorolt
ismeretlen hosszabb távú hatásokra és néhány
rendelkezésre álló állatkísérlet eredményeire
(melyek olykor krónikus elhízást, allergiás reakciókat, máj- és veseproblémákat, hasnyálmirigyműködési zavarokat, meddőséget, rákot,
cukorbetegséget diagnosztizáltak) hivatkozva –
tilos a génmódosított növények termesztése (és
állatok tenyésztése), számtalan példát találunk
arra, hogy a Monsanto (amely 2013-ban 14
milliárd Ft értékű vetőmagtermelő kapacitás-

bővítést célzó beruházást hajtott végre hazánkban) és a Bayer GM növényei megjelentek
különböző országokban. A GM növények jó
részének legaggasztóbb ismert tulajdonságai,
hogy egyfelől képesek a hagyományos, vagy organikus módszerekkel termesztett növényeket
génmódosított variánssá alakítani, másfelől a vegyipar és biotechnológia által irányítottan teljesen ellenállóvá váltak bizonyos vegyszereknek –
azaz nem kell „finomkodni”, spórolni a vegyszerhasználattal –, illetve ők maguk termelik meg
azokat a rovarirtó szereket, amelyek megvédik
őket a kártevőktől. Logikusan a GM növények
elfogyasztásával jelentős mértékben vihetünk
szervezetünkbe jól-létünket nem éppen elősegítő
vegyi anyagokat, de a GM növények akár egész
rovarfajokat is eltörölhetnek a Föld színéről,
amely beláthatatlan zavarokat okozhat a táplálékláncban, komoly veszélyt hordozva ezzel a
biológiai sokféleség számára.
A határozott tiltások ellenére ugyanakkor
érdekes körülmény, hogy takarmányként, feldolgozott élelmiszerként, áruként, import
növényként egyaránt jelen vannak mindennapjainkban, mint ahogy az is, hogy amíg az
Egyesült Államok Élelmiszerbiztonsági Tanácsa
kifejezetten megengedő a GMO-val kapcsolatban, és folyamatosan bírálja az EU-t a korlátozások, tiltások miatt, addig pl. Oroszország
elkötelezte magát amellett, hogy legkésőbb az
évtized végéig (mező)gazdasága teljesen GMOmentes lesz. Talán nem véletlenül.
Öröm az ürömben, hogy ha egészségtelenül táplálkozunk, egyben áldásunkat adjuk a vizsgált
szempontok alapján fenntarthatatlan nagyüzemi
mezőgazdálkodás (és a kapcsolt iparágak) létjogosultságára, azzal támogatjuk a gazdaság
növekedését, ugyanis hozzájárulunk az élelmezésünkben résztvevő ágazatok forgalom- és
profitnövekedéséhez, növelve ezzel az állam
adóbevételeit, megóvva számtalan munkahelyet
is. Ha tudatos fogyasztóként lépünk föl, azaz
iparkodunk ökológiai gazdaságból beszerezni
(urambocsá ökológiai szemlélettel magunk
megtermelni) élelmiszereink nagy részét, megkerülve, kiiktatva az elmúlt évtizedekben
élelmezésünk folyamatába betolakodott szereplőket, holott egészségesebben étkezünk és
teszünk a klímaváltozás hatásainak enyhítése,
természeti környezetünk, gyermekeink, unokáink jövőjének megóvása érdekében, támogatjuk a föld szeretetén és tiszteletén nyugvó
agrikultúra még megmaradt képviselőinek
tevékenységét, épp a gazdasági növekedés ellen
dolgozunk. Következésképp az a nehezen feldolgozható helyzet áll elő, hogy az állandó gazdasági növekedés kényszerének csapdájába esett
államoknak érdekében áll a klímaváltozást eny-

hítő hatások megfékezése, egy minden ízében
fenntarthatatlan, pusztító, pazarló, káros rendszer támogatása, egy egészségtelenül táplálkozó,
beteg társadalom és ezzel együtt a status quo
fenntartása. E következtetésből könnyedén
választ kaphatunk a következő kérdésekre is:
Vajon miért a legnagyobb gazdaságok kapják a
legnagyobb – nem területalapú - támogatásokat
(az EU-ban és az USA-ban a legnagyobb párszáz
cég évi több mint 350 Mrd euro támogatást kap,
így olcsó termékeikkel gyakorlatilag leradírozzák
a piac térképéről a kisebb gazdaságokat)? Vajon
miért növekednek folyamatosan a már így is
hatalmas kiterjedésű birtoktestek? Miért merül
ki pusztán szép és bátorító szavakban az ökológiai gazdálkodás támogatása? Hogyan lehetnek
forgalomban olyan növényvédő szerek, amelyek
hatásait már számtalan intézet, ügynökség,
nemzetközi szervezet, kutatás legkevesebb
egészségügyi kockázatnak minősített?
Összességében talán megállapítható, hogy a
fenntarthatatlan nagyipari termelés olcsónak,
de sokak számára mindenképp elérhetőnek
tűnő végtermékével ellentétben nagyon is
drága, ha figyelembe vesszük a környezeti, az itt
nem taglalt, egyébiránt fölöttébb súlyos társadalmi és egészségügyi következményeket,
költségeket. A nagyüzemi mezőgazdálkodás és
a láncolatban résztevő további iparágak
együttes, elképesztő energiaigénye, pazarlása,
levegő- és talajszennyezése több mint aggályos
természeti környezetünkre, ezzel együtt a biológiai sokféleségre, erőforrásainkra és a klímaváltozásra gyakorolt hatását illetően. Zárszóként
talán álljon itt két olyan ember véleménye, akik
felkészültségük, elkötelezettségük, pozíciójuk
alapján minden kétséget kizáróan megalapozott
álláspontot képviselnek.
Olivier de Shutter (ENSZ különmegbízott az
Élelemhez való jogért): „Csak az agrárökológia
képes élelemmel ellátni a világot. A nem fenntartható termesztési módszerek felgyorsítják a
klímaváltozást, a talaj romlását és kimerítik az
ivóvíztartalékokat.”
Miguel Altieri (agrárökológia professzor,
Berkeley Egyetem): „Az agrárökológia az ipari
mezőgazdaság antitézise, mert nem a behozott
anyagokra, hanem a természetes folyamatokra
támaszkodik. Nem a monokultúrára épül,
amelyhez kellenek külső energiák, növényvédő
szerek, műtrágyák, hanem egy sor alapelvre,
mint a növekvő biodiverzitás, újrahasznosítás,
szerves anyagok visszaforgatása, az állatok
bekapcsolása, stb. Ha összevetjük a teljes
hozamot, kiderül, hogy az ökológiai szemlélettel művelt kis földeknek sokkal jobb, több a
hozama, mint a monokultúrás gazdaságoknak.”
SZALMA KRISZTIÁN
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Művészeti kiállítás (2016. május 29. Civilház)

Gyermeknap (2016. május 29. Civilház)

Gólyahír

Kedves felsőörsi Nénik, Bácsik és Gyerekek!
A falu újszülött lakójaként szeretnék bemutatkozni.
A nevem Kelemen Hanga. 2016. május 4-én születtem a
veszprémi kórházban, 4100 grammal és 53 cm-rel.
Anyukámat Treiber Eszternek, Apukámat Kelemen Zsoltnak
hívják.
A szüleim nagyon örülnek, hogy végre megérkeztem
és bearanyozom a mindennapjaikat :)
Üdvözlök mindenkit: Hanga baba
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Rendezvények 2016. július–augusztus
Dátum

Program
II.
Felsőörsi
Július 2.
Disputa
Nagy Csaba és
Július 18. 19.00 Szászvárosi
Sándor komolyzenei koncertje
Snétberger
Zenei Tehetség
Július 21. 20.00 Központ
növendékeinek
hangversenye
25. Felsőörsi
Július
Falunapok és
22–23–24.
Búcsú
Murányi
Eleonóra és
Július 28. 19.00 Farkas Zoltán
komolyzenei
koncertje
Bábel Klára és
Kiss-Domonkos
Augusztus 4.
Judit
20.00
komolyzenei
koncertje
Augusztus 13. Kenyérsütés
Állami ünnep és
Augusztus 20. Felsőörs Ifjú
Polgárainak
9.00
köszöntése

Szervező
FÉK Egyesület

Helyszín
Civilház

Árpád-kori
Önkormányzat műemléktemplom
Árpád-kori
Önkormányzat műemléktemplom
Önkormányzat Felsőörs
Árpád-kori
Önkormányzat műemléktemplom
Árpád-kori
Önkormányzat műemléktemplom
FÉK Egyesület

Civilház

Önkormányzat Civilház

Szenior találkozó Felsőörsért
Közalapítvány Civilház
Attila Soós Zoltán
Augusztus 27. Szendrey
Focipálya
Emléktorna
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Augusztus 27.

MASSZÁZS Felsõörsön (a Malomvölgy utcában)
Frissítõ svédmasszázs
 stresszoldás, teljes ellazulás  anyagcsere fokozás,
méregtelenítés  általános közérzet javítás
 felüdülés testnek, léleknek
Elõzetes bejelentkezés szükséges!
+36 30 2271 273
Várok mindenkit szeretettel!
Kendli Erika

Kitüntetés
Angyal Veronika Úrhölgynek
Felsőörsi Polgárőr Egyesület tagjának
A Veszprém Megyei Rendőr Főkapitányság nagyra becsüli a rendőrséggel
történő együttműködés során kifejtett
kimagasló tevékenységét. Ennek elismeréseként Önnek Szent György emlékplakettet adományozok.
Veszprém, 2016.május 28.
DR . TÖREKI SÁNDOR
R . DANDÁRTÁBORNOK , RENDŐRSÉGI
FŐTANÁCSOS, MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNY

Kicsikkel a nyár veszélyei ellen
Az iskola rendőre tartott előadást és kerékpáros programot a felsőörsi
iskolában a nyárra készülés jegyében.
Az alsó tagozatos diákokat oktató Felsőörsi Malomvölgy Általános
Iskolában a balatonalmádi rendőrök szerveztek programot 2016. június
15-én. A program célja a nyárra készülődés, a nyár veszélyeire történő figyelemfelhívás, az áldozattá válás megelőzése volt a cél.
Az interaktív előadásban beszéltek a strandolás, a szabadvizeken való
tartózkodás szabályairól, az idegenekkel, az interneten történő ismerkedésről, kapcsolatfelvételről, a gyalogos és kerékpáros közlekedés

veszélyeiről, a közlekedési szabályok betartásának fontosságáról. Azért,
hogy a hallottak jobban megragadjanak a gyermekek tudatában, játékos
foglalkozással és kerékpáros ügyességi gyakorlás lehetőségével is készültek. A legügyesebbeknek az iskola rendőre, Németh Zoltán rendőr
főtörzsőrmester és Kaszás Zsolt rendőr zászlós körzeti megbízott a jó
láthatóságot elősegítő kiegészítőket adott ajándékba.
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
KIEMELT FŐELŐADÓ (MEGELŐZÉSI)
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Kullancs, Lyme-kór
A kullancsok által terjesztett megbetegedések
Európában a leggyakoribb és legrettegettebb
ízeltlábúak által terjesztett fertőzéseknek számítanak. A világ más mérsékelt övi területein is a
kullancsok az elsődleges ízeltlábú vektorok,
miközben a térítők közötti területeken elsősorban a szúnyogok által terjesztett fertőzéseket
értik az ízeltlábúak által terjesztett megbetegedések alatt. A matematikából kölcsönvett
„vektor” kifejezés igen szemléletes, mivel a fertőzésnek van forrása, iránya és kialakulásához
szükség van egy fogékony szervezetre.
A „nyílvessző” maga a kullancs, ami a vírus vagy
baktérium átoltását végzi egyik szervezetből a
másikba. A kullancsok nem hatlábúak, hanem
a pókszabásúak közé tartozó állatok. Rendszertanilag az atkák közé tartoznak, méghozzá
e csoport azon ágába (Acari: Parasitiformes),
melyek más állatok vérével táplálkoznak. A kullancsok szaglása és hőérzékelése kifinomult,
érzékelik a mellettük elhaladó melegvérű állatok hőjét, testszagát. A kullancsok fajtól függő
számú fejlődési stádiumon mennek keresztül.
A humán fertőzéseket leggyakrabban terjesztő
faj, az Ixodes ricinus L. (1758) három fejlődési
stádiummal rendelkezik: lárva, nimfa és a kifejlett alak (1. kép).

1. kép: Ixodes ricinus (a képet a szerző készítette)

A kullancsok átlagosan három év alatt érik el a
kifejlett állapotot. A lárvák kicsinyek, hatlábúak
és kis emlősöket, gyíkokat parazitálnak. Újabban kiderült, hogy a lárvák esetén is elképzelhető elméletileg a betegségterjesztés lehetősége
vékony bőrrel fedett testtájakon, azonban
egyelőre a lárvák szerepét a betegségek ter-

jesztésében embernél nem tartják jelentősnek.
Annál inkább van szerepe a nyolclábú, de még
nem ivarérett nimfáknak, amik méretben félúton helyezkednek el a lárvák és a kifejlett
alakok között és a legfontosabb vektor szerepű
egyedfejlődési stádiumot képviselik. Felvetődik
a kérdés, hogy milyen úton fertőződnek meg a
kullancsok? Általában két fertőződési út létezik:
még az anyaállat testében éretlen pete stádiumban vagy az egy állaton párhuzamosan táplálkozó állatok egymástól való fertőződése
révén. A kullancsok sajátossága, hogy amikor az
állatok már elegendő vért szívtak, elkezdik
visszaöklendezni a nyállal kevert, emésztetlen
vagy részben emésztett béltartalmat, ami
lehetőséget ad a kórokozóknak a testbe való bejutására a szúrt csatornán keresztül. Ez az oka
annak, hogy a kullancsok által átvitt fertőzések
kockázata viszonylag alacsony, ha a testfelületről
megfelelő módon és gyorsan, a táplálkozás
megkezdését követő 24 órán belül az állatok
eltávolításra kerülnek. A kíméletesség és a gyorsaság azért hangsúlyozandó, mert a kiszedés
alatt rángatott, húzott állatok elkezdik visszaöklendezni a béltartalmukat, vagy ha a fej bennmarad a bőrben, az állat testének eltépése után
is lehetőség marad még a kórokozók bejutására.
Vannak olyan kórokozók, amik kifejezetten a
meleg vér hatására kezdenek a nyálmirigyekből
kiválasztódni, illetve a béltartalomba jutni, ami
ismét rávilágít arra, hogy a lehető leggyorsabb
eltávolítás mennyire nagy jelentőséggel bír a fertőzések megelőzése szempontjából. Kullancs
bármely testtájon előfordulhat, akár a hajas fejbőrön is, mégis, vért szívó egyedekkel leggyakrabban a lábak és a has területén lehet
találkozni. Tudni kell, hogy a kullancsok hővel,
összenyomatással, éhezéssel szemben viszonylag
ellenállóak, így ha eltávolítunk egyet, akkor
körültekintően pusztítsuk el! Az állatok
szétnyomása nem ajánlott, a legbiztosabb mód,
ha egy lezárható fedelű befőttesüvegnyi vízbe
dobjuk őket, mivel a vízben megfulladnak, majd
a csatornarendszerbe továbbítjuk az elpusztult
állatokat. Az eltávolításra több eszközt is kifejlesztettek. Lényeges, hogy az állatok lábainak
megragadása a testfelszínhez képest legköze-

lebbi ponton kell, történjen és az óvatos, húzásmentes csavarással kell eltávolítani a kullancsokat. Vegyszer (riasztószer), meleg víz,
szappan vagy bármiféle egyéb, lokális kezelés
ellenjavallt, mert az állat szenvedése során
megint csak béltartalmat ürít.
A kullancsok térbeli és időbeli előfordulása elég
jól körülírható, azonban érhetnek bennünket
meglepetések. Mivel a különböző fejlődési
alakoknak szüksége van kisebb vagy nagyobb
állatokra, amiken vért szívhatnak – a nimfák és
a kifejlett egyedek esetében ezek közepes és
nagyobb emlősök – az állatok által járt, sűrű,
bozótos, erdős területek a legveszélyesebbek az
ember számára. Gyér aljnövényzetű, zárt koronájú bükkös-gyertyános és telepített lucfenyő
erdőkben nem igen találkozunk velük. Annál
gyakrabban a tölgyesekben és a bokorerdőkben. Nedves réteken is előfordulnak, a száraz
gyepeket azonban nem kedvelik. Mivel sokan
sétáltatják kutyáikat az erdőkben és erdőszéleken, számíthatunk kullancsok megjelenésére a parkokban és a házi kertekben is.
A nimfák aktivitási csúcsa április-júniusra esik,
a felnőtt alakoké inkább koratavaszra és olykor
észlelhető egy másodlagos aktivitási csúcs is
ősszel. Általában elmondható, hogy 5°C-os
napi átlaghőmérséklet fölött kezdenek aktívvá
válni a felnőtt alakok és a legnagyobb veszélynek a tavasz második felétől a nyár közepéig
tartó időszakban vagyunk kitéve. Az emberi
aktivitás olyannyira nagymértékben befolyásolja a Lyme-szezon képét, hogy az egyébként
alacsony késő nyári kullancsaktivitás mellett is
magas esetszámot eredményez. Az esetszám
éves periodicitást mutat és a kullancsaktivitás,
valamint a természetbeni emberi aktivitás
alapján modellezhető (2. kép).
Különböző riasztószerek alkalmazása, zárt
ruházat viselése, a veszélyes területek elkerülése,
a 24 órán belüli testvizsgálat (lehetőleg partnert megkérve) és a kullancs okozta agyvelőgyulladás esetében a védőoltás igénybe vétele
képezik a védekezés alappilléreit. Szólni kell a
két leggyakoribb megbetegedésről, a Lyme-kórról és a kullancs-encephalitisről is. A Lyme-kór
vagy Lyme borreliosis (a kórokozó nevéből,

2. kép: Az 1998–2012 közötti időszakra modellezett Lyme-szezon Magyarországon ( forrás: Trájer és mtsai. 2014)
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ami a Borrelia burgdorferi) egy bakteriális megbetegedés, amit egy, a szifiliszt okozó
kórokozóval rokon (szintén Spirochaeta) baktérium okoz. A kórokozó eredeti forrásai többnyire az egerek (pl. a sárganyakú erdei egér –
Apodemus flavicollis Kaup [1829]) és őzek.
A betegség több fázisban zajlik, ha nem kezelik.
A legkorábbi kórforma a vándorló bőrpírként
megjelenő stádium, ami leginkább egy kokárdára emlékeztet és a szúrástól számított 3–14
napon belül jelenik meg. Ez a korai stádium a
legtöbb érintettnél megjelenik és még csak
lokális, a bőrre és a bőr alatti kötőszövetekre
korlátozódó forma, amit azonban erélyes antibiotikum-kúrával kell kezelni, nehogy kialakuljanak az idegrendszeri tünetek vagy a szív
érintettsége. A kezelés elmaradásának esetében
hónapok alatt az ízületek, majd évek alatt a bőr
másodlagos, zsugorodásos elváltozása jöhet
létre. Feltehetően sok, ma esetleg „reumaként”
kezelt megbetegedés eredeti forrása Lymebetegség lehet, amit azonban 1998 előtt nem

jelentettek Magyarországon és az 1980-as évek
előtt az orvostudomány nem is ismerte még fel
a betegséget, sem a kórokozója nem volt ismert.
A lényeg tehát az, hogy a kokárdatünet megjelenése esetén forduljunk orvoshoz és megfelelő
időben elkezdett antibiotikumos kúra esetén
remény van a teljes gyógyulásra. A kullancs-encephalitis vírusa egy merőben más megbetegedést okoz. A szúrástól számított kb.
1. héten megfázásra, influenzára emlékeztető
viszonylag ártatlan tünetek alakulnak ki az érintettek egy részénél. Ez a vírus terjedésének
időszaka a testben. A 3. héten, a betegek egy
még kisebb részében megjelennek az idegrendszeri tünetek, ami intenzív fejfájást, tarkókötöttséget, majd az érintett agyterületektől
függően bénulásokat, pszichiátriai és viselkedési tüneteket és maradványtüneteket jelent.
Fontos, hogy az idegrendszeri tünetek megjelenésekor nincsen elérhető oki terápia, nincs
hatékony kezelés. Az egyetlen hatékony módja
a betegség elkerülésének (a természet elke-

rülésén kívül, természetesen), ha megelőzően
védőoltást veszünk igénybe. Az alkalmazott
védőoltások több, egymás után meghatározott
időben beadott oltások sorozatából állnak,
beleértve az emlékeztető oltásokat is. Végezetül
elmondható, hogy a kullancsokkal való találkozás a természetjárók és természetben dolgozók számára elkerülhetetlen, így a helyes
viselkedési és észlelési technikák betartása és alkalmazása, valamint a védőoltások beadatása
együttesen csökkentik a kullancsok által terjesztett, súlyos kimenetelű, akár halálos megbetegedések kialakulásának kockázatát.
Forrás: Trájer, A., Bede-Fazekas, Á., Hufnagel,
L., Bobvos, J., & Páldy, A. (2014). The paradox
of the binomial Ixodes ricinus activity and the
observed unimodal Lyme borreliosis season in
Hungary. International journal of environmental health research, 24(3), 226-245.
DR. TRÁJER ATTILA PH.D.

Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete június 29-én tartotta soron
következő nyílt ülését. Első napirendi pontként a testület éves ütemtervének megfelelően módosította az önkormányzat 2016
évi költségvetését. A módosítást az előző évi
zárszámadás által megállapított maradványnak a folyó évi költségvetésbe illesztése indokolta.
A következő napirendi pontban a hulladékgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos
ügyeket tekintették át a képviselők. Az Önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos
rendeletét az Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban módosította.
Ezután a Települési Szennyvízkezelési Program kidolgozásával foglalkozott a testület.
A külterületek ingatlanain keletkező háztartási szennyvíz helyi tisztításával és szikkasztásával foglalkozó rendelettervezet az
országos szabályozással összhangban kíván
kedvezőbb lehetőségeket biztosítani a kül-

területi lakók számára. A rendelettervezetet
a testület további módosító javaslatokkal a
következő ülésén ismételten tárgyalni fogja.
A képviselők tárgyaltak a Településrendezési
Terv módosításának egyes kérdéseiről
konkrét megkeresések alapján. A módosítások tervezését a megbízott településtervező,
a főépítész közreműködésével fogja
elvégezni, az utolsó módosítás óta településünkön felmerült változási igények kezelésére.
A testület a továbbiakban a Malomvölgy
helyi védelem alá helyezéséről készülő rendeletével foglalkozott, melynek elkészült az
első – tárgyalásra alkalmas – változata.
A tervezet részletes szabályozást ír elő
a Malomvölgy területén a különböző területrészeken folytatható gazdasági tevékenységekkel kapcsolatosan. A cél az, hogy a
területen megtalálható ritka növények,
növénytársulások és a hozzájuk kapcsolódó
állatközösségek életfeltételeit, valamint a
terület kiemelkedő közép-triászkori földtani

értékeinek megőrzését és a források által
létrehozott sérülékeny mésztufagát-rendszer
fennmaradását hosszú távon is biztosítani
lehessen. A képviselők erdészeti szakértő
bevonásáról döntöttek a tervezet szakmai
megalapozottságának biztosítása érdekében.
A képviselők tárgyaltak még az Acro Dance
SE támogatási kérelméről és 65000 Ft-ot
szavaztak meg az egyesület felsőörsi tagjának
külföldi fellépéséhez kapcsolódó utazási
költségeinek támogatására.
A képviselők áttekintették a rendezvénynaptár júliusban és augusztusban tartandó eseményeit, valamint a Hírmondó következő
számának tartalmát.
A képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják községünk honlapján
(www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ ->
’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.
DR . KULCSÁR TAMÁS
ALPOLGÁRMESTER
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Elballagtak
Óvodás ballagó gyerekek: Polgár Milán, Torda Dániel, Takács Eszter,
Szálka Boglárka, Kárpáti Zsolt, Balogh Gábor, Kalmár Kende, Rásky
Péter, Schuszter Napsugár, Vörös Botond, Próder Máté, Tóth Lívia,
Lipovszky Rebeka, Máthé Gáspár, Nagy Csaba, Pásztor Margaréta,
Szabó Regő, Gargiolli Tommaso

Ballagtatók: Torma Richárd, Görög Diána, Benkovics-Kaszner Anna,
Antal Márton, Holló Bálint, Katona Áron, Földi Levente Márk, Varga
Enikő, Nádudvary Zorka, Nagy Emese
Óvó nénik: Simon Gabriella, Turzóné Miklós Magdolna
Dajka: Szabó Zsuzsanna

Óvodai ballagó csoport

Alsó tagozatos ballagók

Művészetis sikerek
A VeszprémFest rajzpályázatot hirdetett
Veszprém városi általános és középiskolás
diákok részére. A fesztivál részeként az Óváros
téren megrendezésre kerülő Rozé, Rizling és
Jazz Napok alatt a szakmai zsűri által kiváloga-

Kántor Bíbor munkája

tott rajzokkal festik majd meg a Városházát és
a Tűztornyot július 8–17 között. Két tanítványom munkája is bekerült a díjazottak közé,
szívből gratulálok nekik :-)
MOSONYI EMESE

Pozsgai Boró munkája

A Bíró Autós-Motoros Iskola segédmotor-, motor- és személyautó-vezetői tanfolyamot
indít Felsőörsön a Civilházban 2016. július 11-én 17 órakor.
A KRESZ elméleti tanfolyam felsőörsi lakosok részére INGYENES!
Köszönet a felsőörsi önkormányzatnak.
További információ: Bíró Ferenc iskolavezető www.birosuli.hu
vagy Tóth Balázs gépjármű oktató 30-9376-499

