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Kedves Daruszentmiklósiak!
Augusztus 20-a megünneplésén túl az 
idei Falunapon nem kisebb dologra ké-
szülünk, mint községünk megalakulása 
10. évfordulójának ünnepe. Nagyon sze-
retnénk, ha Daruszentmiklós méltó mó-
don emlékezne meg e jeles jubileumról.  
Ehhez a szervezők gondoskodnak a szín-
vonalas műsorról, Önöktől pedig azt kér-
jük, hogy tiszta, szép, rendezett, virágos 
portákkal, árokpartokkal várják az ünne-

pet és készüljenek a községünkbe látogató vendégek illő foga-
dására. Önkénteseket is várunk a sok előkészülethez, kérjük, 
aki tud, jelentkezzen és segítségét ajánlja fel a szervezőknek!

A Daruszentmiklósi Napló mostani számában nagyon sok 
fontos tájékoztatót és információt találnak, illetve egy képes-
lappal is megajándékozzuk Önöket, amely már a közeledő 10 
éves jubileum jegyében készült. Fogadják szeretettel!

Hívjuk és várjuk Önöket augusztus 20-ai ünnepségünkre és 
a Falunapra, melynek programjáról itt is olvashatnak, illetve a 
községünkben kihelyezett plakátokról tájékozódhatnak részle-
tesen. 

Várjuk Önöket, ünnepeljünk együtt!
Rauf Norbert 
polgármester

A testületi ülésen 
történt

Daruszentmiklós Község  
Önkormányzata szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját  
az államalapító Szent István király  

tiszteletére tartandó ünnepi  
rendezvényére, melyet 2012.  

augusztus 20-án 13.00 órai kezdettel 
a Barátságháznál tartunk. 

A rendezvényt megnyitja és ünnepi beszédet mond:

dr. Dorkota Lajos
országgyűlési képviselő, a Fejér Megyei  
Kormányhivatal kormánymegbízottja.

Az ünnepség részletes programját a plakátokon ismer-
hetik meg. 

Várjuk szíves megjelenésüket, hogy közösen ünnepel-
jük meg állami ünnepünket.

Rauf Norbert  
polgármester

Meghívó

A Képviselő-testület 2012. július 16-án tartott rend-
kívüli ülésén az alábbi témákban hozott döntést. 
Így a Képviselő-testület:
• elsősorban jogszabályi változások miatt módosí-

totta 2012. évi költségvetését,

• a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 6. § 
(4) és 12. § (5) bekezdései szerint eljárva újrasza-
bályozta a vendéglátó és kereskedelmi üzletek éj-
szakai nyitva tartásának rendjét.

• elfogadta a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót,

• elfogadta a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő 
szolgálat és a Polgármesteri Hivatal gyermekvédel-
mi feladatok 2011. évi ellátásának beszámolóját,  
értékelte az elvégzett szakmai munkát,

• elfogadásra került a köztisztviselői etikai alapelvek 
és az etikai eljárás szabályainak rendje,

• támogatja Apatin város (Szerbia) együttműködés 
megkeresését megújuló energetikai források fej-
lesztések megállapodására,

• elfogadta a Csíkkozmás testvértelepülés tanuló-
inak vendégül látásáról és táboroztatásáról szóló 
beszámolót,

• támogatásban részesítette a dunaföldvári Löfan 
Mazsorett Csoportot,

• elfogadta a Vizitársulat egyéb támogatás címen  
fizetendő társulási hozzájárulását,

• tárgyalt a 2012. évi falunaphoz kapcsolódó szer-
vezésekről. Ennek keretében döntött a „Tiszta  
udvar, rendes ház 2012.” cím és a Daruszentmiklós 
Községért díj odaítéléséről, mely elismerések a  
falunapon ünnepélyes keretek között kerülnek  
kihirdetésre. 

• döntött a falunapi rendezvény politikamentes, kö-
zösségépítő megjelenéséről,

• jóváhagyta Előszállás Nagyközség Önkormányza-
tának Daruszentmiklós címerének használatát az 
eloszallas.hu hivatalos honlapjukon.

Pulainé Varga Gabriella  
jegyző
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Tájékoztatom az érintett Lakosságot, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény kifizetésére azon családok 
esetében kerül sor, akiknek a kedvezményre való jogosult-
sága 2012. augusztus 1-jén fennáll.

A pénzbeli támogatás kifizetése 2012. augusztus 15-én 
(szerdán) 9.00 - 10.00 és 14.00 - 15.00 óra között történik.

A részletekről érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal-
ban, Bokor Erika szociális ügyintézőnél az ügyfélfogadási 
idő alatt.

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

A rendszeres gyermekvédelmi  
kedvezmény kifizetése

Tisztelt Lakosság!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzat 
– a Polgármesteri Hivatal munkája eredményeként  –  az 
alábbi pályázatokat nyerte el:
 vállalkozás-fejlesztés, képzés céljára 2.697.240 Ft
 arculati elemek fejlesztése (kiadványok készítése) cél-

jára 389.000 Ft
 Falupark fejlesztése céljára (vizesblokk készítése) 

5.400.000 Ft
 Hit napja Daruszentmiklóson rendezvény céljára 

200.000 Ft
 helyi hagyományok és értékek feltérképezése tanul-

mány céljára 680.000 Ft
 település felzárkóztatási támogatás pályázatán traktor 

és eszközei beszerzésére 5.000.000 Ft,
 ÖNHIKI pályázat 11.000.000 Ft.

Büszkén tudatjuk azt is, hogy pályázati munkánknak 
eredményeképpen a település bejegyzett civil szervezetei 
az alábbi pályázatokat nyerték el:
 Polgárőrség eszközfejlesztése céljára 167.360 Ft (a kö-

telezettségvállalás teljes összege 212.547 Ft),
 Előszállás – Nagykarácsony – Daruszentmiklós 

Polgárőr szervezetei részére térségi tanulmányok kidol-
gozása céljára 640.000 Ft (a kötelezettségvállalás teljes 
összege 812.800 Ft),

 Falulánc Kulturális és Érdekvédelmi Szövetség számá-
ra a Szentivánéji rendezvény megtartásához  96.620 Ft 
(a kötelezettségvállalás teljes összege 122.708 Ft),

 Falulánc Kulturális és Érdekvédelmi Szövetség számá-
ra a Barátságház felújítására 4.344.791 Ft  (a kötelezett-
ségvállalás teljes összege 5.400.000 Ft),

A pályázati önrészt a civil szervezetek esetében az  
Önkormányzat teljes egészében átvállalta. 

Összesítve ebben az időszakban Önkormány-
zat 30.615.011 Ft állami – EU – pályázati tőkét hoz 
Daruszentmiklósra.  Hisszük, hogy ezen elnyert támoga-
tások, melyek a település működését és fejlődését szol-
gálják, itt nem érnek véget, hiszen ezen túlmenően több 
benyújtott pályázatunk elbírálása is folyamatban van.

Rauf Norbert
polgármester

Áldások sora 

Ajándék képeslap  
az olvasóknak
Daruszentmiklós önállóvá válásának 10. évfordulóját  
ünnepli ez évben! Ennek tiszteletére a LEADER pályázat ke-
retében arculati elemek, kiadványok céljára elnyert támoga-
tásból többek között a település látnivalóiból ízelítőt nyújtó  
képeslapot készíttettünk, melyből újságunk mellékleteként 
ezúton megajándékozzuk Önöket egy-egy példánnyal. 

Fogadják szeretettel, használják üdvözlőlapként, vagy em-
lékként, szándékuk szerint!

Rauf Norbert
polgármester

Tisztelt Lakosság!
Mint Önök előtt is ismeretes az Önkormányzat főzőkony-
hájában óvodás, diák-, vendégétkeztetésen túl szociális 
étkezők ellátást is biztosítja. 

Térítési díjak:

Jövedelem 
(Ft)

Étkezés  
térítési díja 
(Ft/adag)

27% ÁFA  
(Ft/adag)

Összesen  
(Ft/adag)

1-42.750 150 40 190

42.751- 218 81 299

Igény szerint vállalni tudjuk az ebéd házhozszállítását, 
melynek díja: 80 Ft/alkalom/kiszállítási cím. 

Várjuk új igénybevevők jelentkezését.

Az ellátás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat, 
és részletes információt a Polgármesteri Hivatalban kér-
hetnek ügyfélfogadási időben, Bokor Erika szociális ügy-
intézőnél.

Daruszentmiklós Község Önkormányzata

Tájékoztató a  
szociális étkeztetésről
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Hétfő: 8.00 – 12.00 óráig,
 12.30 – 16.00 óráig.
Kedd:  ügyfélfogadás nincs
Szerda:   8.00 – 12.00 óráig,  
 12.30 – 16.00 óráig.
Csütörtök:  ügyfélfogadás nincs
Péntek:  8.00 – 12.00 óráig.

Kérjük a Lakosságot, hogy az ügyek feldolgozása, 
a hatékonyabb ügyintézés érdekében tartsák be az 
ügyfélfogadási időt.

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Polgármesteri Hivatal  
Ügyfélfogadása:

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az aktív ko-
rúak ellátását és a lakásfenntartási támogatást kérelmező  
személy akkor jogosult az ellátásra, ha vállalja és a jogo-
sultság megállapítását követően is teljesíti – lakókör-
nyezete rendezettségének biztosítása érdekében – az alábbi 
kötelezettségeket.
a) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház rendelte-

tésszerű használata, különösen takarítása, 
b) az ingatlan tisztántartása, különösen az ott található sze-

mét és lom eltávolítása, rágcsálóktól, kártevőktől való 
mentesítése, gyommentesítése

c) az ingatlan előtti járda, (járda hiányában egy méter szé-
les területsáv), járda melletti zöldsáv úttestig terjedő  
teljes terület (árok is beletartozik) gondozása, tisztántar-
tása, szemét- és gyommentesítése, 

d) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, 
művelése, kártevőktől való mentesítése,

e) az állattartásra vonatkozó jogszabályok betartása.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fentiek be nem tartása ese-

tén a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránt 
benyújtott kérelem elutasításra, a megállapított jogosultság 
megvonásra kerül! 

Az elmondottak miatt kérjük, hogy fokozottan és napi 
rendszerességgel tartsák rendben ingatlanjaikat.

Pulainé Varga Gabriella jegyző

Felhívás!

Közérdekű  
e-mail címek

Név
Beosztás, 
tevékeny-
ségi kör

régi e-mail cím új e-mail cím

Rauf Norbert polgármester
daruszentmiklos@

vnet.hu
polgarmester@

daruszentmiklos.hu

Pulainé Varga  
Gabriella

jegyző
daruszentjegyzo@

invitel.hu
jegyzo@

daruszentmiklos.hu

Mészárosné 
Sevella 
Izabella,   
Tamási Katalin

pénzügy,  
gazdálkodás

polghiv.gallaine@
invitel.hu

penzugy@
daruszentmiklos.hu

Győriné 
Tar Edit

helyi adó, 
anyakönyv,  
népesség,  

választás

polghiv.gyorine@
invitel.hu

ado@
daruszentmiklos.hu

Balázsné  
Pető Adrienn

igazgatás,  
iktatás

polghiv.adrienn@
invitel.hu

igazgatas@
daruszentmiklos.hu

dr. Szabó  
Katalin

szociális és 
gyámügyek

polghiv.kata@ 
invitel.hu

szocialis@
daruszentmiklos.hu

Gráczer  
Zsuzsanna

gyermekjóléti 
szolg. és  

családsegítés

csalads@
daruszentmiklos.hu

Molnár  
Szilvia, Zsebők 
Zoltánné  
Virág Csilla, 

szociális  
gondozás

hazigondozo@
daruszentmiklos.hu

Nagy Veronika védőnő
vedono@

daruszentmiklos.hu

Településőr:
Szabó József
Tel: 06-20-480-7421

Rendőrség: 
Farkas Dániel körzeti megbízott
Tel: 06-70-210-2609  

Polgárőrség
Tel: 06-20-486-7414

Szennyvízszállítás:
Bognár József vállalkozó
Tel: 06-20-520-6742

Falugazdász szolgálat:
Soós Barna falugazdász
Tel: 06-70-436-2466
Ügyfélfogadás: csütörtök: 10–12 óráig

Fogorvos:
Dr. Czappán Andrea fogorvos
(2424 Előszállás, Balatoni út 58.)
Tel: (25) 484-823
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 14-20 óráig
szombat: 11-16 óráig (sürgősségi ellátás, időpontos  
bejelentkezés)

Háziorvosi ellátás:
Dr. Bankovits Lajos háziorvos
Tel: (25) 486-821, darulekar.@freemail.hu

Rendelési idő:
hétfőtől péntekig: 8–12 óráig
szerda: 16–17 óráig

Orvosi ügyelet:
Nagyvenyim, Fő utca 45.
Tel: (25) 506-201
Rendelési idő: péntek 16 órától hétfő 8 óráig

Közérdekű  
telefonszámok
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Ezúton értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy a tankönyv-
osztásra 2012. augusztus 29-én (szerda) kerül sor a 
nagyiskola épületében,  8 óra és 16 óra között. 

Évfolyamonként a várható csomagárak:      
1. osztály 8.070,-
2. osztály 7.990,-
3. osztály 9.346,-
4. osztály 12.230,-
5. osztály 12.970,-
6. osztály 11.115,-
7. osztály 10.985,-
8. osztály 10.055,-

A 2012/13-as tanév tanévnyitó ünnepélyére 2012. 
szeptember 3-án 8 órakor a nagyiskola udvarán  
kerül sor.

dr. Nagy Margit
tagintézmény-vezető 

Iskolai hírek

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy intézmé-
nyünk:
– szülői értekezletet tart: 2012. augusztus 30-án,  

csütörtökön 15.30 órai kezdettel;
– a tanév kezdése, első óvodai nap 2012. szeptember 

3-án lesz;
– az első osztályt kezdő kisdiákokat szeptember 3-án 

7.30 és 7.45 óra között várjuk az óvodába, ahonnan 
hagyományunknak megfelelően, személyesen átkí-
sérjük őket az iskolába.

Felhívjuk azon szülők figyelmét, akik még be  
szeretnék íratni gyermeküket az óvodába, hogy 2012.  
augusztus 27–30. között, az óvoda nyitvatartási idejé-
ben ezt megtehetik.

Hajdú Annamária
tagóvoda-vezető

A Szederinda  
Tagóvoda információi  
a tanévkezdésről

Az Önkormányzatunk a területei és ingatlanjai rendben  
tartására egy kis MTZ 320-as traktorra pályázott, valamint 
hozzá kötődő eszközökre. A pályázat eredményes lett, így az 
alapgép mellé zúzó és talajmaró kiegészítő gépeket tudunk 
vásárolni. 

Későbbiek folyamán ezt igyekszünk bővíteni, és amennyi-
ben kapacitásunk engedi, a lakosság felé is, mint szolgálta-
tást biztosítani. 

FIGYELEM!
Az Önkormányzat keresi településünkről azt a személyt, 

aki alkalmanként ezen eszközt felelősséggel és hozzáértéssel 
kezelni, vezetni tudja. 

A megbízás eseti jellegű, díjazás megállapodás alapján.
Elvárt kompetenciák: minimum B. kategóriás jogosítvány, 

területen szerzett jártasság, megbízhatóság, felelősségválla-
lás, terhelhetőség.

Jelentkezni a polgármesteri hivatalban, ügyfélfogadási idő-
ben lehet. 

Rauf Norbert polgármester

Tisztelt Lakosság!
Szeretnénk informálni Önöket templomunk építésével 
kapcsolatosan.

 A jogszabályoknak megfelelő kötelező hatósági és 
egyéb eljárások miatt a templomépítésnél még mindig 
a tervezésnél és engedélyezésnél tartunk. Az előző idő-
szakban lebonyolítottuk a földhivatali eljárásokat, meg-
vásároltuk a szükséges plusz földterületet, elkészíttettük 
a talajmechanikai szakvéleményt - mely szükséges a sta-
tikai tervek elkészítéséhez. Jelenleg ezen terv készítése 
van folyamatban, valamint a tűzrendészeti terv készítését  
végezzük.  

Köszönjük mindazok segítségét, akik adományaik-
kal folyamatosan segítik e nemes cél megvalósulását, és 
amennyiben mások is szeretnék az ügyet támogatni, ado-
mányozó csekket a boltokban és a Polgármesteri Hivatal-
ban kaphatnak.

Rauf Norbert
polgármester

Tisztelt Lakosság!
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Az előző évek hagyományainak megfelelően ez évben 
is a tanév lezárása után, 2012. június 24. és 29. között 
önkormányzatunk és az iskola dolgozói megszervezték 
a daruszentmiklósi iskolás gyermekek nyári táborozá-
sát Balatonszárszón, IPR pályázati program keretéből.

Idén vendégül láttuk az erdélyi testvértelepülésün-
kön, Csíkkozmáson élő gyermekek delegációját is.

A részt vevő pedagógusok a tábor minden napjára 
változatos, színes programokkal készültek. A balatoni 
fürdőzésen túl volt kézműves foglalkozás, néptánc- és 
népdaltanulás, disco és sportvetélkedők a gyerekek 
számára.

Kirándulás keretében Balatonszárszóról elvonatoz-
tak Balatonföldvárra, ahol hajóra szálltak és Tihanyba 
mentek. A Tihanyi Apátság megtekintése előtt Gégény 
Krisztina - a korábban megbeszéltek szerint – kis elő-
adást tartott a Tihanyi Apátság történetéről. Ezután 
megnézték a kiállítást, az altemplomot, a templomot, 
ahol érdekes előadást hallottak a templomban látható 
szobrokról, freskókról és egyéb kegytárgyakról. 

Ezután szabad program keretében felfedezték az 
apátság környékét. Ezután hajón és vonaton utazva 
tértek vissza a nyaralóba.

A gyerekek közösen elkészítettek a Kúráiról egy  
textilfestményt, melyet minden táborozó aláírt, és a 
vendéghét végén, a község elöljáróinak aláírásával ki-
egészítve, ajándékul kaptak vendégeink. 

A Balatonról hazaérkező gyerekeket a Polgármesteri 
Hivatalban üdvözöltük, itt bemutattuk az önkormány-
zat és a hivatal működését, munkáját. 

A falun átsétálva  bemutattuk a község óvodáját, álta-
lános iskoláját, valamint a Kúriát. 

A Falulánc Szövetség közreműködésével az önkor-
mányzat egy gyros vacsorával várta a vendégeket,  
meghallgatva közösen szerzett élményeikről szóló  
beszámolójukat.

 A hét gyorsan eltelt, élményekkel gazdagodva utaz-
tak el vendégeink, Csíkkozmás Önkormányzatának 
meghívásával, mely szerint a daruszentmiklósi isko-
lás gyermekek delegációját viszontvárják Erdélybe, egy 
következő táborozásra. 

Reméljük, hogy e néhány nap újabb kapcsot jelent 
a testvértelepülési kötelékbe, megismerték egymást a 
két település diákjai. 

 Rauf Norbert Pulainé Varga Gabriella
 polgármester jegyző

Gyermekeink nyári táborozása testvér- 
településünk, Csíkkozmás gyermekeivel
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Tisztelt Lakosság!
Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a 88/2012. (VII.16.) ÖKT. számú határozatával a 2012. 
évi Falunap rendezvényét közösségépítő, településszintű 
kulturális, szórakoztató szabadidős rendezvénynek tekin-
ti, ezért mindennemű politikai megnyilvánulástól,annak jel-
képes megjelenésétől elhatárolódik. Ennek megfelelően a 
rendezvény ideje alatt kitelepülő sátraknak kizárólag családi,  
baráti, munkahelyi közösségek és társadalmi, civil szerveze-
tek részére biztosít helyet.

Kérjük a döntés szíves tudomásulvételét.

Daruszentmiklós Község Önkormányzata

Falunapi  
kitelepülés

A 2012. augusztus 25-én megrendezésre kerülő Falunap ren-
dezvényen a felmerült óriási igény (mintegy 600-1000 adag 
igénylése) és a rendelkezésre álló kapacitások szűkössége 
miatt nem tudja megoldani az Önkormányzat ingyenes köz-
étkeztetés biztosítását a lakosság és vendégeik számára.

Kérünk mindenkit, hogy saját, családja, barátai és meghí-
vottai számára önállóan oldja meg a vendéglátást. 

Az Önkormányzat lehetőséget biztosít a rendezvény ideje 
alatt kifőzdéknek, ételt és italt árusítóknak a kitelepülésre, 
ezzel segítve az Önök kiszolgálását.

Megértésüket előre is köszönjük.

Daruszentmiklós Község Önkormányzata

Falunapi  
közétkeztetés

Egy kis előzetes ízelítő a programból:
08:00-08:30 Nevezés a főző-, futball (női/férfi) - és íjász 

(felnőtt/gyerek) versenyekre
09.00–12:00 Versenyek lebonyolítása, a kisebbeknek  

játszóház és kézműves foglalkozások, ugrá-
ló vár, kiskörhinta, veterán járművek meg-
tekintése

09:30 Íjászverseny kezdete
10:30 Kangoo bemutató – Előszállási csoport
11:00  Bohócműsor 
12:00 Jó ebédhez szól a nóta - MikIca Duó,
 Közben: Főzőverseny zsűrizése
12:30 A környező településekről meghívottak,  

és a helyi szervezetek fellépése – Népdal  
csokrok

 Darumadár Dalkör – Daruszentmiklós
 Rozmaring Nyugdíjas Klub – Dunaújváros
 Hantosi Népdalkör – Hantos  
 Kertbarát Kör – Daruszentmiklós
14:00 Ízisz hastánc csoport bemutatója –  

Előszállási csoport
14:30 Rockopera – Hornok Gergely
15:00 Modern tánc –Daruszentmiklósi csoport 
15:20 Kiscsapás Táncegyüttes (Baracs) –„Betyá-

rok” tánc-színházelőadás
16:00 Daruszentmiklós Községért Díj átadása
 Eredményhirdetés – díjak átadása, tombo-

lasorsolás 
17:00 Karaoke verseny  
18:00 SUMMERLOVE
18:40 Mickey Roll
19:10 Dömötör Balázs

20:15 Irigy Hónajmirigy
21:00 Matyi és a Hegedűs
22:00 Hajnalig tartó bál- élő zenével

Az esetleges programváltoztatásokat a plakátokon  
kísérjék figyelemmel.

Egész nap folyamán ingyenes légvár, kiskörhinta,  
játszóház, arcfestés, lovaglás. 

Tombolasorolás, értékes ajándékokkal.
Ételek, Italok, büfé a helyszínen, egész napos kirako-

dó vásár.
Daruszentmiklós Község Önkormányzata

Kedves daruszentmiklósi lakosok  
és vendégek! 
Ezúton meghívjuk Önöket a 2012. augusztus 25-én megrendezésre kerülő  
Falunapi rendezvényünkre.

Tisztelt Lakosság!
Ez évben a közmunkaprogramban 

sajnálatosan igen kevés aktív közfoglalkoztatottunk lesz 
a nyári időszakban. 

Ezért 2012. augusztus 25-ei Falunap rendezvényünk
sikeres lebonyolítása, előzetes munkálatok,  

területőrzés, sátorállítás stb. feladatok elvégzéséhez 
önkéntes segítők  jelentkezését várjuk. 

Kérünk mindenkit, 
aki az önkormányzat segítségére lehet, 

jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban 
(megemlítve, hogy miben tudna segíteni), 

ügyfélfogadási időben.
Segítő szándékukat előre is köszönjük!

Daruszentmiklós Község Önkormányzata

Önkéntesek toborzása
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A kullancs külső élősködő, elsősorban emlősök és ma-
darak, alkalmanként – egyes kullancs fajok – hüllők és  
kétéltűek vérével táplálkoznak. A kullancs élete során ket-
tő vagy több gazdaegyedből táplálkozik, ennek alapján 
kétgazdás vagy többgazdás kullancsokról beszélhetünk.  
Méretük 1-4 mm, alakjuk tojásdad, de vérrel teleszívott 
kullancs babszem nagyságúra is megduzzadhat, ami a 
testsúlyuk akár 200-szorosát is jelentheti. Magyarorszá-
gon kb. 20 különböző kullancsfaj él. 

A leggyakoribb kullancs a közönséges kullancs, amely 
nagyban tehető felelőssé a számos embert megbetegítő  
kullancsbetegségekért, így a lyme kór (lyme 
borreliosis) és az agyvelőgyulladás (kullancs-
encephalitis - kullancscsípés nélkül is elkaphatjuk a 
betegséget!) terjesztéséért.

A csípés tünetei általában: 
Sajnos nem lehet egyértelmű bőrtüneteket meghatá-

rozni egy teljesen általános kullancscsípés megállapításá-
hoz. 

A kullancscsípés többnyire teljesen fájdalommen-
tes, így a kullancs észrevétlen maradhat napokig. A kul-
lancs a vérszíváskor véralvadásgátló, érzéstelenítő és  
értágító hatású anyagokat tartalmazó nyálat juttat a seb-
be. A kórokozók a nyállal, valamint a vér sebbe történő 
visszaöblítésekor juthatnak be az emberbe.

A kullancscsípést, vérszívást követően a jóllakott kul-
lancs elhagyja áldozatát. A kullancscsípés helyén egy apró 
seb maradhat vissza, ami akár teljesen tünetmentes is 
maradhat. A kullancscsípés helyén esetleg viszketés és/
vagy enyhe bőrgyulladás léphet fel.

Amennyiben a kullancs valamelyik általa közvetített be-
tegség kórokozójával fertőzött és megfelelő ideig tartóz-
kodik a bőrünkben, átadja a betegséget. 

Ezt követően a kullancscsípés tüneteit a kullancs ál-
tal átadott betegség tüneteiként azonosíthatjuk. Ilyen a 
Lyme kór jellegzetes kör alakú, kokárdaszerű, piros 
kiütés a kullancscsípés helyén, vagy annak közelében, 
ami az idő előre haladtával nő. 

A kullancs eltávolítása:
A kullancscsípés statisztikák szerint ha a fertőzött 

kullancs 24 óráig van a bőrben, akkor már biztos, 
hogy át is adja a kórokozót! 

Rendkívül fontos, hogy a bőrbe fúródott, táplálko-
zását megkezdő kullancsot mihamarabb eltávolít-
suk.

Íme a kullancs szakszerű, biztonságos és gyors eltávolí-
tásának technikája:

A kullancs kiszedéshez 
alkalmazott eszköz  (csi-
pesz) használat előtti  és 
utáni lefertőtlenítése.

A kullancs izolálása 
nagy óvatossággal; nem 
szabad piszkálni, nyo-
mogatni!

Kullancs kiszedése során tilos bármiféle kenőcsöt, 
krémet, olajat, folyadékot a kullancsra, illetve köré ken-
ni, mert visszaöklendezheti az esetlegesen fertőzött bél-
tartalmát!

Kullancs kiszedése során tilos forró eszközzel, ciga-
rettával piszkálni a kullancsot, mert balesetveszélyes és 
visszaöklendezheti az esetlegesen fertőzött béltartalmát!

Ragadjuk meg a csipesszel a kullancsot a feji részénél, 
a lehető legközelebb férkőzve a bőr felületéhez, majd 
az óramutató járásával ellentétesen kezdjük el forgat-
ni, hogy a szúrócsatorna kellően kitáguljon, majd a kul-
lancsot egyetlen mozdulattal húzzuk ki! Kiszedése után 
az eltávolított kullancsot pusztítsuk el, majd a sebet és  
körülötte lévő bőrterületet fertőtlenítésük le, és sebta-
passzal vagy steril gézzel védjük!

Védőoltások: 
Jelenleg csak a kullancs által terjesztett agyvelőgyul-

ladás (kullancsencephalitis) elleni kullancs védőoltás 
áll rendelkezésünkre! A kullancsok által terjesztett agy-
velőgyulladás betegsége elleni kullancs védőoltás bárki  
számára elérhető a gyógyszertári forgalomban. 
Recept köteles gyógyszerről van szó, amit kiváltását kö-
vetően pedig a kezelőorvos ad be. Fontos, hogy amíg 
az orvos be nem adja, hűtőben tárolandó, 2-8º C-on! 
Fagyasztani tilos, fagyás esetén nem használható fel!

A következő kullancs védőoltások állnak rendelkezé-
sünkre Magyarországon: 
Encepur Adults szuszpenziós injekció előretöltött fecs-
kendőben. FSME-Immun felnőtteknek szuszpenzi-
ós injekció előretöltött fecskendőben. Encepur Junior 
szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben. FSME-
Immun Junior szuszpenziós injekció előretöltött fecs-
kendőben.

Kullancs védőoltás általános oltási terve: Az immunre-
akció kialakításához két alapoltás szükséges 1-3 hónap 
időközzel a kullancs védőoltásból, melyet 9-12 hónap 
múlva emlékeztető oltás követ. A védőhatás hosszú távú 
fenntartására 3 év múlva, majd 5 évenként, egy újabb em-
lékeztető kullancs védőoltás szükséges. A kullancs védő-
oltás sorozatot ajánlott a hideg évszakban elkezdeni. 

Nagy Veronika 
védőnő

Kullancshelyzet kezelése védőnői szemmel
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A sportpályán tartottuk hagyományos szentivánéji rendez-
vényünket a Falulánc Kulturális és Közérdekű Szövetség  
szervezésében, 2012. június 23-án. Fogarasi Béla elnök 
köszöntője után a gyermekek kézműves foglalkozásokon  
vehettek részt és volt arcfestés is. 

A nap folyamán futballmérkőzésekre került sor. A hon-
foglalás kori tárgyak kiállítása sok érdeklődőt vonzott, csak-
úgy mint a játékos szellemi, sport- és ügyességi vetélkedők, 
amelyek remekül szórakoztatták a megjelenteket. Helyi  
civil szervezeteink műsora is nagy sikert aratott. Az ered-
ményhirdetést és a nyeremények átadását követően a Magyar 
Hagyományőrző és Lovas Egyesület íjászbemutatójára került  
sor, ahol látványos tüzes nyíllövészet is volt. 

A tábortűznél szalonnát sütöttek a résztvevők, majd a  
bátrabbak tüzet is ugrottak. 

Jó hangulatú rendezvényünk megvalósítását pályázati  
források is segítették.

Szentivánéji rendezvényünk

Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa


