
A Magyar  Állatorvosi  Kamara 
Pest  Megyei  Szervezetének 
vezetõsége az idén is áttekintet-
te az eboltási kérelmeket. 
Érden  11  állatorvosi  intéz-

ményben mintegy 22 állatorvos 
dolgozik,  ehhez  hozzájönnek 
még  az  Érden  rendelõvel  nem 
rendelkezõ,  de  itt  mûködési 
engedéllyel bíró állatorvosok is. 
Ellátatlannak  tehát  egyáltalán 
nem  mondható  a  város.  Ezen 
tényt  összevetve  az  elmúlt  év 
tapasztalataival  a  kamara  úgy 
döntött,  hogy  idén  sem,  és 
mivel  fentiekben  lényeges  vál-
tozás  nem  valószínû,  minden 
bizonnyal  a  továbbiakban  sem 
tartja szükségesnek a sem euró-
painak,  sem  orvosinak,  sem 
higiénikusnak,  sem  ember-  és 
állatbarátnak  nem  mondható 
utcai tömegoltások szervezését. 
Egy  pár  szó  a  tavalyi,  elsõ 

tömegoltásmentes  év  tapaszta-
latairól: 
Sokszor  derültek  ki  érdekes 

dolgok. Például  sok kutyatulaj-
donos  nem  tudta,  ezért  meg-
lepetten  tapasztalta,  hogy  az 
oltás  árában  nemcsak  kutyájá-
nak megszúrása,  hanem annak 
vizsgálati  díja  is  benne  foglal-
tatik.  Az  oltást  tehát  minden 
esetben  egy  állatorvosi  vizs-
gálatnak,  állapotfelmérésnek 
kell  megelõznie.  Ugyanakkor 
lehetõség  van  az  esetleges 
problémák  megbeszélésére,  a 
tulajdonos  felvilágosítására  az 
állattal, annak tartásával, egész-
ségével  kapcsolatban.  A tavalyi 
rendelõi kampányoltások alkal-

mával  több  kutyatulajdonos 
meglepetve  szembesült  azzal, 
hogyan is kellett volna minden-
nek addig is történnie. 
Nagyon  sok  felderítetlen 

problémára,  félreértésre  derült 
fény,  és  lehetõség  nyílt  meg-
oldásukra:  tanácsadás,  a  kide-
rült  problémák  orvosolása 
(bõrgyógyászati, szaporodásbio-
lógiai  és  fülészeti-szemészeti 
problémák,  daganatok  mûtéte, 
élõsködõirtások, etetési és tartá-
si problémák, laborvizsgálatok) 
zajlott  a  kampányoltás  után 
hetekig. Nem igaz, hogy az érdi 
embereknek ne  lenne  igényük, 
hogy  állataikat  kulturáltan 
ellássák, csak át kell adni nekik 
az ismereteket, mi a teendõ. És 
erre  a  rendelõi  nyugodt  körül-
mények  között  van  lehetõség, 
míg az utcai õrjöngéses  tömeg-
oltás során nem volt. 
Tudni  kell,  hogy  a  kutyák 

veszettség  elleni  védõoltásának 
beadatása  és  a  kutya  férgek 
elleni  kezeltetése  továbbra  is 
a  kutya  tartójának  kötelessége. 
Azért  ezek  kötelezõek,  mert 
ez  a  két  betegség  az  ember-
re  is  veszélyes.  Természetesen 
ajánlott,  ha  nem  is  kötelezõ  a 
kutyákra  veszélyes  betegségek 
elleni védekezés is. 
Az  állattartó  köteles  minden 

három  hónapos  életkort  elért 
ebet  30 napon belül  veszettség 
ellen  saját  költségén  magánál-
latorvossal  beoltatni,  az  oltást 
az elsõ oltást követõen 6 hóna-
pon  belül  megismételtetni, 
majd  ezt  követõen  a  kutyát 

évenként  veszettség  ellen beol-
tatni.  Ennek  elmulasztása  sza-
bálysértés.
A kutyák  veszettség  elle-

ni  védõoltását  valamennyi 
magánállatorvos  elvégezheti. 
A tulajdonosok  természetesen 
bármikor  házhoz  is  hívhatják 
bármely, Érden mûködési enge-
déllyel rendelkezõ állatorvost.
Az  érdi  állatorvosok  –  mint 

tavaly  –  idén  is  összefogtak 
annak érdekében, hogy az érdi 
lakosok egyesíthessék a rendelõi 
oltás  kényelmét  és  a  kedvezõ, 
kamara  által  kampányoltásra 
ajánlott  árat.  Ezért  megálla-
podtak abban, hogy a rendelõk 
ún.  kampányoltási  heteken  fel-

váltva,  az  ajánlott  tömegoltási 
áron  oltanak.  Ezzel  segítik  az 
érdi  lakosokat  abban,  hogy  a 
tömegoltás árain, de kényelmes, 
kulturált  körülmények  között 
tehessenek eleget az oltási köte-
lezettségnek.
Míg tavaly csak az új kutyák-

nak  kellett,  az  idén  minden 
kutya oltási könyvét kötelezõen 
le  kell  cserélni  az  új,  számo-
zott,  regisztrált  oltási  könyvre. 
Ennek  ajánlott  ára  bruttó  500 
Ft.  Ez  alól  kivétel  az  az  eset, 
ha a kutya a szintén számozott 
európai  kisállatútlevéllel  (EU 
Petpassport) rendelkezik. 
Újdonság még, hogy a veszett-

ségoltás igazolásához az állator-
vosnak egy hologramos számo-
zott matricát is be kell ragaszta-
nia. Ezzel igazolja a kutyánként 
260 Ft befizetését az államnak. 
Ez  nem  plusz  260  Ft-ot  jelent, 
hanem  az  oltás  árában  benne 
foglaltatik, de figyelni kell, mert 
az  oltás  igazolása  csak  ezzel 
a  matricával  együtt  válik  hiva-
talossá.  Ezt  az  összeget  min-
den oltott kutya után az állat-
orvosoknak  eddig  is  minden 
évben  be  kellett  fizetniük  az 
államnak,  csak  ez  nem  volt 
a  tulajdonosok  számára  ilyen 
egyértelmûen látható. 
A kampányoltás  bruttó  ára 

az  ajánlott  kamarai  árak  szerint 
tehát a következõképpen alakul: 
–  veszettség  elleni  oltás 

(amelyben  benne  foglaltatik 
az  állat  vizsgálatának,  a  vakci-
nának,  az  egyszer  használatos 
fecskendõnek  és  tûnek  az  ára, 
az  állami  260 Ft,  az  áfa,  a  sze-
mélyzet és a helyiség költsége): 
3500 Ft
–  féreghajtás  (szintén  kötele-

zõ):  200  Ft/10  testsúlykilo-
gramm 
–  új  számozott  regisztrált 

oltási könyv és annak kiállítása: 
500 Ft
  Dr. Pórfy Tünde
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Idén sem szükséges utcai tömegoltást szervezni

Az állattartás kötelezettségekkel is jár

A kutyák lelkiismeretes gondozást igényelnek

kaleidoszkóp

Tisztelt érdi polgárok!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
sikeresen pályázott a Közép-magyaror-
szági Operatív Program KMOP-4.3.2. jelű 
pályázatán, amely alapján megújul és 
bővül az Érdi Szakorvosi Rendelőintézet.
Az építésberuházás 2009. októ-
ber 26-tól megkezdődött. A beruházás befejezésének határideje 2010. december 20. 
A beruházás ideje alatt a szakorvosi rendelőintézet zavartalanul folytatja a betegellátást. 
Természetesen az építéskivitelezés óhatatlanul is kellemetlenségeket okoz, hisz a ren-
delőintézetet ezentúl csak az Alsó utcáról lehet megközelíteni. Kérjük megértésüket és 
türelmüket a beruházás alatt.

T. Mészáros András polgármester

Közérdekû tájékoztatás

Mivel  az  elõtéri  tárlókban 
sorakoznak,  megfogni,  végig-
simítani  ugyan  nem  lehet 
õket,  gyönyörködni  viszont 
annál  inkább  tud  a  látogató  a 
két alkotó, Pálvölgyi Margit és 
Póthné Viczing Gabi  kerámia- 
és ékszerkiállításában a Szepes 
Gyula  Mûvelõdési  Központ 
elõcsarnokában. 
Az  agyagból  gyúrt  alko-

tások  többsége  azért  külön-
leges,  mert  készítõik  nem 
elsõsorban dísz-, hanem hasz-
nálati  tárgyaknak,  pontosab-
ban  a  testet  ékesíteni  –  talán 
mondanunk  sem  kell  –,  ter-
mészetesen  nõknek  szánták, 
és  alkalmi ékszerként  szolgál-
nak.  A színpompás  nyakékek, 
karkötõk,  kitûzõk,  fülbevalók 
és  gyûrûk  sajátos  alakban  és 

formákban,  és  azzal  a  nem 
titkolt  szándékkal  készültek, 
hogy majdani  viselõjüket  bol-
dogítsák. 
A két  alkotó  nem  ismeret-

len az érdiek  számára, hiszen 
tavaly  õsszel  már  a  város 
könyvtárában,  decemberben 
pedig a Gesztelyi-házban szer-
vezett  kiállításon  tették  köz-
szemlére  egyedi  darabjaikat. 
Nem  véletlenül  támaszkod-

nak  egymásra,  hiszen  mind-
ketten  már  háromgyermekes 
családanyaként  vágtak  bele  a 
mûvészi  pályába,  felismerve, 
hogy a szépség és a harmónia 
Istentõl  származik,  és  a  lélek-
nek is lehet olyan „hiánybeteg-
sége”,  amit  talán  a  mûvészet 
hivatott  valamelyest  pótolni, 
„gyógyítani”  –  vélte  a  tavalyi 
kiállításukat  megnyitva  Major 
Gábor Istvánné  pedagógus. 
A mûvészet  pedig  napjaink-
ban  mindenkié.  Így  akár  egy 
remekbe  szabott,  jól  megvá-
lasztott,  színben  és  stílusban 
remekül  illeszkedõ  egyedi 
kiegészítõ is nyújthat olyan jó 
érzést,  amitõl  még  a  legszür-
kébbnek  tûnõ  hétköznapot 
szebbnek,  kellemesebbnek  és 
vidámabbnak érezzük. 

Mint  kiderült,  Pálvölgyi 
Margit  és  Póthné  Viczing 
Gabi gyakran együtt dolgozik, 
és  –  saját  bevallásuk  szerint 
–  segítik,  nemegyszer  inspi-
rálják  is  egymást  a  szebbnél 
szebb,  egyedi  alkotások  elké-
szítésében. 
A kerámia-  és  ékszerkiál-

lítás  március  8-ig  látható 
a  mûvelõdési  központ  elõ-
terében.   Bálint Edit

Egyedi kerámiák  
és ékszerek 

Kerámia ékszerek, ezúttal a tárlókon kívül


