


A Magyar Kultúra Napja, nemzeti imád-
sá-gunk, a Himnusz születésének napja. 
Köztudott, hogy 2011 Liszt Ferenc em-
lék-éve.

Liszt Ferenc 1838-ban előadta, majd mű-
veiben felhasználta a 18. század nemzeti 
dalát, nemzeti indulóját, nemzeti imádsá-
gát a Rákóczi-indulót, amely aztán egész 
munkásságát végigkísérte.
2011. Rákóczi szabadságharcának, nemze-
ti háborújának a háromszázadik évfordu-
lója is. Ezekért most II. Rákóczi Ferencre 
emlékezzünk! Rákóczi a nagyságos fejede-
lem, Rákóczi a szabadságharcának vezére, 
Rákóczi a rodostói bujdosó, és még nyil-
ván sok mindent tudnánk mondani róla.
A Magyar Kultúra Napján mégsem eze-
kért idézzük fel alakját. Azt már keveseb-
ben tartjuk számon, hogy korának legjobb, 
gondolatokban, érzésekben leggazdagabb 
írója volt. A kuruc költészetnek is van né-
hány olyan műve, amely úgy élt a köztudat-
ban, mint Rákóczi szerzeménye. 
Magyarul, latinul, németül és franciául 
egyaránt anyanyelvi szinten beszélt, olva-
sott és fogalmazott, levelezett.  Járatos volt 
az antik irodalomban, saját kora kultúrájá-
ban, és a különböző tudományokban.
Két főműve, a franciául írt Emlékiratok 
és a latinul írt Vallomások. Féja Géza azt 
írta, hogy műveiből egy társadalmi regény 

és egy szellemi dráma bontható ki, korrajz 
és meditáció. Az élet fölé, az Isten közelé-
be költözött ember írta őket. 
Mindkét mű már a bujdosásban született. 
Az Emlékiratokkal a világ közvéleményé-
hez szólt; a kuruc szabadságharc történe-
tét, a magyar nemzet küzdelmét akarta 
a világ tudomására hozni. A kor legjobb 
színvonalán megfogalmazott szép-
irodalmi mű. A Vallomásokat, ezt a 
nagy önéletrajzot Franciaországban 
kezdte, de csak Törökországban fe-
jezte be. Ez világirodalmi mértékek-
kel mérhető remekmű. Írja róluk egy 
méltatója.
Vannak persze még bőven egyéb Rá-
kócziművek is: köztük levelek, be-
szédek, elmélkedések, imádságok, 
írt politikai tanulmányt is.
Kortársai közt ő volt a legnagyobb 
magyar író.
Az eszménye Rákóczinak az volt, 
hogy hazája majdan, mint független 
és szabad ország, műveltségében is 
kiemelkedjék elmaradottságából.
”Az ország fiatalságát nevelni aka-
rom,  művelt erkölcsökhöz akarom 
szoktatni” írta egy levelében. 
Rákóczi e célból, a katolikus és pro-
testáns tanügyet egyaránt támogatta. A ka-
tolikus ifjakat Kassán, a reformátusokat 
pedig Patakon neveltette. Elesett tisztjei-
nek árváit taníttatta, közülük többeket al-
kalmazott udvarában, sőt külföldre kül-
dött tanulni. Támogatta a különböző főis-
kolákat, kollégiumokat. 
Újnemességet, új nemzeti elitet akart ké-
pezni a «Nemesi társaság»-nak nevezett ne-
mesi testőrség intézményével. Maga köré 
gyűjtötte az ország legelőkelőbb családja-
inak gyermekeit, hogy a felügyelete alatt 
nyerjenek kiképzést „a világi és hadi tudo-
mányokban, jó erkölcsben és finom udva-

ri modorban”. A tanítás ügyén kívül nagy 
gondja volt az irodalomra. Foglalkozott a 
tudományokkal, a történelemmel, archeo-
lógiával, csillagászattal, mechanikával.
A fejedelem és Bercsényi ládaszámra ho-
zattak maguknak külföldről könyvtárnyi 
könyvet, régieket, újakat, s kedvenc olvas-
mányaikat még táborozáskor is magukkal 
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vitték. De nemcsak a könyveket szerette, 
hanem magukat az írókat is támogatta.
Rákóczi indította meg az első magyaror-
szági hírlapot, hogy a külföldet, a közvé-
leményt a kuruc mozgalmak felől tájékoz-
tassa. Címe: «Mercurius Hungaricus» és 
«Mercurius Veridicus ex Hungária » volt, 
hetenként majd havonként jelent meg .
Nagy szerepet szánt az élőszó hatal-
mának, vagyis a szónoklatnak. Rá-
kóczinak a gyömrői beszéde, vagy az 
ónodi szózata a kor szónoklatának re-
mekei voltak. 
A kuruc költészettel együtt virágzott a 
zene. Rákóczinak saját udvari zenészei 
voltak a tábori zenészek mellett, akik 
trombitán, dobon és tárogatón játszot-
tak, Rákóczinak két cigány zenekará-
ról is tudunk.
A festészetet nemcsak kedvelte, ha-
nem kiváló műérzéke volt. Kitűnő fes-
tők dolgoztak udvarában. Nevelni akart, és 
művelt erkölcsre szoktatni.
1711-2011. A háromszázadik évforduló.
Meg kell emlékeznünk, de nem kell párhu-
zamokat keresnünk, bár vannak. Azóta is 
vannak kurucaink és labancaink is.
Rákóczi nemzeti háborúja egy évszáza-
dos szabadságharc sorozatot zárt le 1711-
ben. 1604-ben kezdődött az, Bocskai fel-
kelésével. Annak a századnak, a hosszú 
17. századnak öt szabadságharca úgy kö-
vették egymást, hogy a helyzet hasonlósá-
ga és az emberek visszaemlékezései miatt 

szinte egymást folytatták, egymásba foly-
tak. „Mindegyikből maradtak a következő-
re öregek, a kik még emlékezének a mul-
takról s lelkesíték a fiatalságot a szabad-
ság szeretetére, elbeszélvén az azelőtt tör-
ténteket.” Ezt Rákóczi írta az Emlékiratai-
ban. A magyarság egy egész évszázadig állt 

fegyverben, hogy megakadályozza hazánk 
tartománnyá süllyesztését. Két birodalmi 
függéstől próbált megszabadulni
Márki Sándor a történész írta: „Magyar-
ország sohasem állt olyan közel szabadsá-
ga elvesztéséhez, mint éppen úgynevezett 
„fölszabadítása” pillanatában.” 
Az 1680-as évek végén, amikor a Kelet bi-
rodalma, akkor a török, visszahúzódott, a 
Nyugat birodalma gyakorlatilag meghódí-
tott bennünket. 
Ez egy nemzetközi államszerveződés, egy 
akkori európai unió volt,” a Habsburgok 

végzetes államalakulata”, ahogy Bibó Ist-
ván nevezte. Gyarmat lettünk, állami önál-
lóságunk elveszett.
Csak Rákóczi ellenállása tette lehetővé, 
hogy a magyarság és a Birodalom urai kö-
zött egy új kompromisszum születhessen. 
Az ország a teljes politikai függetlenségét 

ugyan nem vívhatta ki, de az új alku új 
lehetőségeket teremtett.
1711. a szatmári béke egy rosszul alaku-
ló helyzetből viszonylag sikeres kijutás 
volt. A Birodalom egy új politikai be-
rendezkedésbe volt kénytelen beleegyez-
ni. Biztosította az ország területi épsé-
gét, biztosította saját törvényeinket, sa-
ját intézményeinket, saját alkotmányun-
kat. Egy újrakezdés indulhatott, egy új 
megegyezés, egy új alku alapján. 
Mi most a nemzetnevelő és a nemzetet 
fejlesztő Rákóczira emlékezünk, és az 
új lehetőséget hozó 1711-re. Most 2011-

ben emlékezzünk a Rákóczi induló kezdő-
soraival!

„Magyarok Istene, rontsd a labanc 
erejét! Közeleg az óra csata riadóra, 
Hogy a magyar akarata,… diadala 
mentse meg a szomorú hazát!” 

Kondás Imre

„Nem öreggé válni, hanem az öregséget 
hordozni a művészet” 
                                                           (Goethe)

A Kormány, a Magyar Köztársaság nevében a szépkorúak iránti 
megbecsülés kifejezése alkalmából köszönti a Magyarországon 
bejelentett lakóhellyel rendelkező, jubileumi életévüket betöltött 
szépkorú magyar állampolgárokat. A köszöntés érinti a 2011. 
évben a 90. és a 95. életévet betöltő személyeket.
2011 januárjában Kissné Szabó Katalin polgármester asszony, 
Fehér Imre alpolgármester úr és Szászik Istvánné anyakönyvvezető otthonukban kereste fel 
Répás Istvánné és Turcsik Istvánné szépkorú állampolgárokat, és csekély ajándék kíséretében 
átadták a Magyarország Miniszterelnöke által aláírt emléklapot, mellyel kifejezték a szépkorú 
polgár iránti tiszteletet és hálát. 

A jelenlévők a helyszínen mindkét esetben megtapasztalhatták, hogy az idős embereknek tartása 
van, annak ellenére, hogy hajlott esetleg a hátuk. Mert, ahogy gyengült a kar, úgy erősödött a 
lélek, ahogy romlott a memória, úgy bővült a tapasztalat, ahogy hajlott a hát, úgy egyenesedett 
a gerinc, ahogy romlott a látás, úgy javult az éleslátás. .

Ezúton is kívánunk az ünnepelteknek jó egészséget és további boldog éveket.

Üllő Város Önkormányzata

Szépkorú személyek köszöntése
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Húsz éves a Humán 
Szolgáltató Központ

Az ember életében is 20 év „nagy utazás” a gyermekkortól a felnőtté válásig, 
jelentős állomásokkal. Jubiláló intézményünk két évtizede éppen ilyen volt. 
1991-ben az Általános Iskola igazgatónője, Hamikus Ferencné javasolta, hogy 
a nevelési problémákkal küzdő üllői gyermekek ellátása helyben történjen. Az 
akkori képviselő-testület elfogadta az Igazgatónő javaslatát és 1991. 02. 01-én 
megalapította a Nevelési Tanácsadót, mint az iskola tagintézményét. A fejlő-
dés és gyarapodás szorgos évei következtek, melynek során az egyszemélyes 
Nevelési Tanácsadóból önálló intézmény lett. Létrejött a Családsegítő Köz-

pont a szociális és gyermekjóléti alapellátásokkal, 
magába foglalta a pedagógiai szakszolgálatot és 
egyes közegészségügyi szolgáltatásokat – a kez-
detektől Gazsi Csaba vezetésével és igazgatásá-
val. Az intézmény mai napig fennálló arculatát 
2008. augusztus 1-én nyerte el, amikor a Üllő 
Város képviselő-testülete a négy tagóvodát a Hu-
mán Szolgáltató Központhoz csatolta, létrehozva 
ezzel Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, 
Nevelési Tanácsadó, Óvoda és Központi Rende-
lő intézményét – ugyancsak Gazsi Csaba igazga-
tásával. A HSZK szakfeladatokat lát el Gomba, 
Bénye, Káva, Vasad és Nyáregyháza községekben 
társulási formában. Az elmúlt időszakot családias 

hangulatú ünnepi rendezvényen idéztük fel 2011. február 1-én. A jubileumi 
ünnepségre meghívást kaptak a régi kollégák mellett az alapítás évében ön-
kormányzati képviselői tisztséget betöltők, és a jelenlegi Képviselő-testület 
tagjai is. Gazsi Csaba igazgató úr az ünnepi köszöntőbeszédét követően az 
igazgatótanács által adományozott díjakat adott át: „Üllő Humán Szolgáltató 
Központért végzett tevékenységéért Arany Fokozatú elismerést” kapott ma-
gas színvonalon végzett munkája elismeréséül Czvikli Károlyné főtanácsos 
asszony, és ugyanezen Arany Fokozatú elismerést vehette át Tóth Miklósné 
főtanácsos asszony. „Üllő Humán Szolgáltató Központért végzett tevékeny-
ségéért Gyémánt Fokozatú elismerést” vehetett át  Hamikus Ferencné c. igaz-
gató asszony, az intézmény támogatása és jelentős eredményt hozó munkája 
elismeréséül. A díjak átadása után Kissné Szabó Katalin polgármester köszön-
tötte a jubiláló  intézmény munkatársait, és méltatta Gazsi Csaba igazgató úr 
két évtizedes munkásságát. A polgármester asszony örömmel tolmácsolta Pest 
Megye Közgyűlésének Elnöke - Dr. Szűcs Lajos - elismerő szavait, és adta át 
azt az oklevelet, amelyben az Elnök úr méltatta és elismerte Gazsi Csabának 
az intézmény létrehozásában és fejlesztésében elért eredményeit. Pest Megye     
Önkormányzatának nevében gratulált a az intézmény 20 éves fennállásához, 
egyben megköszönte az igazgató úr eddigi munkáját, további sikerekben gaz-
dag pályafutást kívánt neki, egyben kívánt az intézmény valamennyi munka-
társának kitartást az áldozathozatalos munkájukhoz.

Üllő Város Önkormányzata

Árpád Fejedelem Általános Iskola
2225 Üllő, Malom u. 1. • Tel.: 06/29 320-054 • Telefax: 06/29 320-053 • E-mail: afai.ullo@btel.hu

Tanári hangverseny a Zeneiskolában
Idén is sor került a szokásos zeneiskolai  újévi tanári hangverseny-
re. A frappánsan összeállított műsort Pechtolné Kis Melinda igaz-
gatónő és Pechtol Csilla négykezes zongorajátéka nyitotta meg. 
Az egy órás műsor alatt a zeneiskola valamennyi tanára fellépett. 
Egy-egy műsorszámban a Harmónia Hírmanói (a zeneiskola ka-
marazenekara) és néhány magánénekes növendék is közreműkö-
dött. A színvonalas műsor mögött sok munka és próba érződött. 
Ismert dallamok, dalok, népszerű opera-áriák, klasszikus, jazz és 
könnyed slágerszámok csendültek fel a színpadon. 

A nagyszámú közönség elismerően és hosszan tapsolt a számok 
után. A hangszeres zeneszámok mellett énekes szólók és duettek 
is szóltak tánccal, színészi megoldásokkal színezve. Az egyes mű-
vek közötti összekötő szövegből pedig mindent megtudhattunk 
a következő zeneszámról. A paletta széles volt. Csak az ismer-
tebbek közül néhány: Schubert, Mozart, Strauss, Lehár és Kál-
mán műveit hallhattuk. Volt, aki nem jött üres kézzel. Az üllői 
Mecénás Klub egy hatalmas vázával és belegravírozott szöveggel 
ajándékozta meg az igazgatónőt és a zeneiskolát. Nemcsak lélek-
ben-testben voltak jelen, hanem tettben is. Örömmel vettük, hogy 
ők is – más módom – lelkesen készültek erre a ritka alkalomra.
Többek szájából is elhangzott, hogy ilyen koncertekre igény, szük-
ség van, és sűrűbben kellene ehhez hasonló színvonalas műsort 
adni a zeneiskolai tanároknak. Mindenki emelkedett hangulatban 
hagyta el a zeneiskola épületét. 
A sok fotóból ízelítőül itt látható néhány. Akik nem tudtak eljönni, 
a Plusz 29 adásában részleteket láthatnak az est jó hangulatát idéző 
felvételből, melyet az iskola titkárságán meg lehet vásárolni dvd-n.

Harmónia Zeneiskola

„A zene a szépség virága”

Fotó: Gara György

Fotó: Gara György
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Harmónia Zeneiskola
Üllő, Pesti út 53. • Tel.: 06 - 29 / 320 - 924/1 • www.harmonia-zeneiskola.hu

e-mail: igazgato@harmonia-zeneiskola.hu, titkarno@harmonia-zeneiskola.hu

Közeledik az üllői SZÍN-JÁTSZÓ-TÉR következő premierjének időpontja,

2011. március 5. és 6.
Nagy várakozás előzi meg Urbán Gyula: Minden egér szereti a sajtot… című, 

- felnőtteknek is szóló - mesejátékának bemutatóját.

A darab maga mesébe ágyazott „Rómeó és Júlia”, melyben a különböző anyagi helyzetű, neveltetésű szürke és fehér egerek acsarkodnak egymással, 
egészen addig, míg a szerelem ereje rá nem vezeti őket az örök egérigazságra: Nem az a fontos, hogy miben különbözünk, hanem az, 

hogy miben hasonlítunk. Szórakoztató, vidám történet, sok zenével.
A darab nagyszerű díszleteit a Mecénás Klub tagjai festették. Az előadást támogatta Üllő Város Oktatási- és Közművelődési, 

valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsága. Reméljük ön is kíváncsian várja a bemutatót, hiszen mindég sajátos varázsa van annak, ha barátainkat, 
ismerőseinket láthatjuk a színpadon, erre pedig biztosíték a SZÍN-JÁTSZÓ-TÉR lelkes szereplőgárdája. 

Jegyeket elővételben, a Közösségi Házban és a szereplőknél lehet vásárolni,
február 14-től, 600 Ft-os áron. Az előadások mindkét nap 18 órakor kezdődnek.

Találkozzunk a bemutatón, a Közösségi Házban.

„A nő az élet forrása,
a férfi örök hitvallása
Segítő kéz, otthon nyugalma,
Vad ölelés forradalma.”

Szeretettel várunk minden kedves hölgyet
  2011. március 7-én, 17 órakor kezdődő

   NŐNAPI RENDEZVÉNYÜNKRE,
a Közösségi Házba.
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Üllő  Város  elérhetősége:
Internet: www.ullo.hu • Telefon: 06-29/320-011

Rajzpályázat gyermekeknek

Az Üllői Mecénás Művészeti Klub 
gyermekrajz pályázatot hirdet harmadik 

alkalommal Üllő Város gyermekei részére.

„Élet az erdőkben címmel”

2011. az erdők nemzetközi éve. 
Olyan rajzokat várunk, amelyekben a gyermekek 

gondolataikat, ötleteiket vetik papírra arról, 
hogyan lehet az erdők természetes állat és növényvilágát 

megóvni a pusztulástól. / könnyítésként: az erdők 
védelme, tisztántartása, erdőtüzektől óvása, stb./

A beküldött zsűrizett pályázatokból kiállítást rendezünk 
a Vargha Gyula Városi Könyvtár kiállító termében: 

2011. május 12-20-ig

Pályázati határidő: 2011. április 15.
Pályázhat: 5-15 éves diákok egyéni alkotásai 

Méret, technika: A/4 rajzlap, bármilyen eszközzel
Zsűrizés: három kategória / óvoda, alsó – , felső tagozat/

hátoldalra írd rá neved, életkorod olvashatóan

Eredményhirdetés: 2011. május 12.

Az elkészült alkotásokat a pályázati határidő 
2011. április 15-ig 

a Vargha Gyula Városi Könyvtárban kérjük leadni.

Kérjük a határidő pontos betartását!

Személyes információ:
Nagyné Kékedy Ibolya 
e-mail: 
n.kekedi@monornet.hu
telefon:  
06 70 77 18 782 

Zeneiskolai hírek

Négyfordulós Erkel vetélkedőn mérették meg magukat 
zeneiskolás növendékeink. 

A Melódia 1. csapat tagjai: 
Pék Annamária (zongora), Simon Klaudia (zongora) 

és Szabó-Ilyés Andrea (zongora).

A Melódia 2. csapat tagjai: 
Bambach Bernadett (zongora), Berkovics Viktor (klarinét) 

és Varga-Balázs Veronika (hegedű).

A Megyei verseny 1.helyezettje: Üllő, Melódia 1.
A Megyei verseny 2. helyezettje: Üllő, Melódia 2. 

Az Országos verseny 7. helyezettje: Üllő, Melódia 1.
Az Országos verseny 9. helyezettje: Üllő, Melódia 2.

Büszkék vagyunk rájuk! 
Szívből gratulálunk a növendékeknek, és felkészítő tanáruknak: 

Szivek Éva Juditnak. Jó felkészülést kívánunk a tavaszi 
szóbeli vetélkedőhöz!

Megdőlt az üllői véradó rekord! 
2011. február 7-én 72 véradó nyújtott segítséget!

Köszönjük nekik!
Ennek a rekordnak a megdöntésére a következő lehetőség 
az Egészségnapon, április 17-én lesz a Közösségi Házban.

Mert ne feledje: 
Adj vért, és ments meg három életet!

Szerkesztőség

Rekord!

Adója 1%-át kérjük, adományozza az alábbi
    civilszervezeteknek, illetve egyházaknak:

Merczel Erzsébet Alapítvány: 18711262-1-13
Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány:
 18706550-1-13
Üllő Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 18677746-1-13 
Üllői Diáksport Egyesület: 18710546-1-13
Üllői Sportegyesület: 19831679-2-13
„Szemünk Fénye” Nagycsaládosok Egyesülete: 18670169-1-13
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesületet: 18724116-1-13 
Üllői Gyermekekért Alapítvány: 19180083-1-13
Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete: 18664940-2-13
Magyar Evangélikus Egyház: 0035
Magyar Katolikus Egyház: 0011
Magyar Református Egyház: 0066



7

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

ÜLLőI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
www.ulloiipartestulet.hu • 1993 ÓTA AZ IPOSZ TAGJA

Üllő, a befektetőbarát város
A képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően együttműködési megállapodás kere-
tében városunk részt vett az ITD Hungary által szervezett Befektetőbarát településekért 
programban. A második alkalommal megrendezett program keretében 2010-ben Üllő 
mellett további 26 település vett részt.

Az ITD Hungary célja, hogy a településeket bemutathassák külföldi befekte-
tőknek, lehetővé téve stratégiai befektetések megvalósítását.

A program során az Önkormányzat képviseletében két fő, Virág Andrea aljegyző asszony 
és Konyecsni Dóra titkársági ügykezelő vett részt az ITD által szervezett szemináriu-
mokon, tréningeken és állította össze a marketing illetve befektetés ösztönző stratégia 
elkészítéséhez szükséges dokumentációt.
A település marketing vonatkozásában kialakításra került egy internetes felület, mely az 
ITD honlapjáról elérhető külföldi befektetők számára, itt angol nyelven található váro-
sunkra vonatkozóan széleskörű tájékoztatás, gazdasági jellegzetességek bemutatása, mun-
kaerő piacra, infrastruktúrára vonatkozó információk és stratégiai célok meghatározása 
(www.itd.hu). Az adatbázison keresztül az érdeklődő külföldi befektetők teljes képet tud-
nak kialakítani városunkról. Amennyiben befektetési terveiknek megfelelő, érdeklődésre 
számot tartó helyszínnek tartják Üllőt, az ITD-vel való kapcsolatfelvételen keresztül sze-
mélyes egyeztetésre kerülhet sor a konkrét befektetési tervekről.
A program keretében kidolgozásra került városunk befektetésösztönző stratégiája, ebben 
a dokumentumban részletesen bemutatásra kerülnek a település infrastrukturális, gazda-
sági, társadalmi adottságai, jellegzetességei, kijelölésre kerülnek hosszú távú gazdasági 
fejlesztési célok és megvalósítási eszközeik. Mind a befektetésösztönző stratégia, mind az 
ehhez kapcsolódó kulcsprojekt kidolgozása és a marketing felület kialakítása lehetőséget 
nyújt, hogy városunk bemutatkozzon külföldi befektetők előtt, feltárja a benne rejlő lehe-
tőségeket az előnyökre és pozitív adottságokra való rávilágításon keresztül.
A program lezárása során ünnepélyes keretek között kiosztásra kerültek a résztvevő tele-
pülések számára az oklevelek, melyek igazolják a „befektetőbarát” jelző elnyerését. Üllő 
városa ezüstfokozatú oklevelet kapott, ezzel elismerve a program során elvégzett eredmé-
nyes munkát.

Az először 2009-ben és másodjára most, 2010-ben lezajlott programban részt vevő tele-
pülések az elmúlt két évet tekintve összesen eddig 554 millió euró értékű beruházás meg-
indításáról tudnak beszámolni.
Reményeink szerint Üllő a jövőben profitálni fog az elvégzett program során szerzett is-
meretekből, és képesek leszünk külföldi befektetőket vonzani számos pozitív adottsággal 
és előnnyel rendelkező városunkba. Kulcsfontosságú szerepe van településünknek abban, 
hogy jövőnkről gondoskodjunk, hiszen évről-évre csökkenő állami támogatással kell Ön-
kormányzatunknak számolni, így a befektetők érdeklődésének felkeltése, a befektetési 
vágy ösztönzése elengedhetetlen a gazdasági fejlődés biztosításának érdekében.

Kissné Szabó Katalin
polgármester
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Ü L É S T E R E M B Ő L  J E L E N T J Ü K

Üllő Város és környéke Iparosok - Vállalkozók - Kereskedők Internetes adatbázisa,
ahol Ön hirdetheti tevékenységét. Keresse városunk iparosait, szolgáltatóit a
www.kabor.hu weboldalon, vagy keresse Zámbori Józsefet: 06-20/971-6282

- Üllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2011. 
január 12-én tartott rendkívüli ülésén a „Téli útkarbantar-
tás 2010. Üllő” közbeszerzési pályázatot eredménytelennek 
nyilvánította ezért a január 20-i rendes üléséig a helyi vállal-
kozóktól kér árajánlatokat a hó eltakarításra vonatkozóan.

Üllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2011. ja-
nuár 20-i rendes ülésén a következő, közérdeklődésre számot 
tartó határozatokat hozta:

 - Módosította az Árpád Fejedelem Általános Iskola Alapító 
Okiratát, mely szerint az eddigi az 1-4 évfolyamok helyett 
csak az 1-3 osztályok évfolyamain biztosít egyes osztályok-
ban egész napos iskolaotthonos oktatást, nevelést. Fenti vál-
toztatást szakmai érvek indokolták, ugyanis a pedagógusok 
tapasztalata szerint a negyedik évfolyamig iskolaotthonos 
oktatásban részesülő diákok a felső tagozatban (ötödikben) 
hátrányban vannak azon társaikkal szemben, akik részére 
már korábban gyakorlattá vált az önálló tanulás (nem is-
kolaotthonos osztályba jártak). Így azonban már a negye-
dik évfolyamtól ezekben az osztályokban is megkezdődik a 
gyermekek önálló tanulásra való szoktatása, felkészítése és 
könnyebben alkalmazkodnak a felső tagozat elvárásaihoz.

- Tudomásul vette, hogy a 2009-es TEUT pályázatoknál a 
Damjanich, Liszt Ferenc u. – Maglódi utca kivitelezése so-
rán olyan plusz munkálatokat végeztetett el az önkormány-
zat (kocsibejáró, padka), amelyek a pályázatban nem voltak 
elszámolhatóak és ezért a megítélt támogatási összeg keve-
sebb lett. 

- Döntött a gyalogátkelők létesítésével kapcsolatban: 
- ez évben az Ócsai és a Pesti úton „Hatházán” kíván pá-
lyázati forrásból gyalogátkelőhelyet megvalósítani, melyhez 
10% önrészt biztosít.
- a Hosszúberek utcai gyalogátkelőhely pályázatának be-
nyújtására felkéri Monor Város Önkormányzatát. A pályá-
zat megnyerése esetén Üllő Város vállalja a szükséges ön-
rész 50%-át.

- Döntött arról, hogy a beérkezett árajánlatok alapján 2011. 
február 1-től 2011. március 15-ig terjedő időszak téli hó el-
takarítási, csúszásmentesítési feladataival a GX-Beton Kft. 
vállalkozást bízza meg, bruttó: 733.333.-Ft/hó összegért.

A képviselő-testület e negyedévi üléseit következő 
napokon tartja, 16 órai kezdettel:

Február 17.: a 2011. évi költségvetés tárgyalása
      Március 24.

Összeállította: 
Vargáné Harmath Ágnes

Bemutatkoznak városunk 
körzeti megbízott rendőrei

Molnár Zsolt rendőr zászlós vagyok. A Vecsési Rendőrőrs ál-
lományában dolgozom, mint Üllő körzeti megbízott.
1997-ben szereltem fel a Magyar Köztársaság Rendőrségé-
nek állományába. 1999-ig dolgoztam Budapesten a Készen-
léti Rendőrségnél, a IV. Bevetési Osztálynál. Ezt követően 
áthelyezésemet kértem a Budapesti Rendőr-főkapitányság-
ra, ahol a X. kerületben dolgoztam két évig, mint gépko-
csizó járőr. A Budapesti Rendőr-főkapitányságról 2001-ben 
kértem ismét áthelyezésemet és jöttem át a Monor Rendőr-
kapitányság – Vecsési Rendőrőrsre, ahol mint járőr teljesí-
tettem szolgálatomat.  2009. óta látom el Üllő Város körzeti 
megbízott feladatait. Telefonszám:+36-20/4896-736
Fogadónap: minden szerdán 08:00 – 12:00 óráig

Józsa István rendőr főtörzsőrmester vagyok. A Magyar Köz-
társaság Rendőrség állományában, illetve a Vecsési rendőr-
őrs állományában 2004. óta teljesítek szolgálatot.
2004-2010-ig Vecsés és Üllő területén láttam el gépkocsizó 
járőr szolgálatot. Ezt követően 2010. év eleje óta Üllő Váro-
sában körzeti megbízotti feladatot végzek.

Hasznos tanácsok 
téli időjárás esetén

• Tároljon otthonában egy hétre elegendő és tartós élelmiszert
   (konzerv, kenyér, tej, liszt, instant élesztő, só) az egész család
    számára.
• Halmozzon fel tartalékokat vízből.
• Legyen otthon a rendszeresen szedett gyógyszerekből 
    szükséges mennyiség, kötszerek, ha csecsemő van a családban
    több napra elegendő tápszer és pelenka!
• Tartson otthonában üzemképes állapotban egy elemről 
    működtethető rádiót és biztosítson hozzá tartalék elemeket.
• Folyamatosan ellenőriztesse tüzelőberendezéseit és kéményét
   az égéstermék visszaáramlásának elkerülése érdekében 
    (szénmonoxid mérő).
• Tájékozódjon a várható időjárásról és útviszonyokról 
    (rádió, TV, internet)

Autóval történő közlekedés esetén csak jó műszaki állapotú és téli 
gumikkal felszerelt gépjárművel induljon útnak!
Havas időszakban az autóban legyen:
• Hólapát, vontatókötél, érdesítő anyag (homok, só)
• Elemlámpa, tartaléküzemanyag
Hosszú téli utazáshoz:
• Hólánc, meleg ruha, takaró, meleg ital, egy napi élelmiszer
• Útközben időben gondoskodjon üzemanyagról!
• Lehetőség szerint nappali utazást tervezzen
• Nagy havazás előtt ne induljon el hosszú útra kisgyermekkel!
• Intenzív havazás esetén a legközelebbi lakott településen 
    helyezze el biztonságban gépjárművét!
• Legyen mindig segélyhívásra alkalmas eszköz, 
    mely üzemképes, feltöltött állapotban van, és a segélyhívó 
    számokról se feledkezzen meg!

104, 105, 107, 112

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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S P O R T

A könyvtár nyitva: Hétfő és Kedd: 1/2 11-18-ig,  Szerda: zárva; 
Csütörtök: 1/2 11-18-ig;   Péntek: 8-16-ig;   Szombat: 8-12-ig;   Vasárnap: zárva

20 éve vagyok felnőtt háziorvos. Az idők folyamán egy-
re siralmasabbnak látom a hozzám felnövő gyermekek 
helyzetét. Egészségi állapotuk, edzettségük, gondolkodás-
beli közönyük figyelmet érdemel. Ki kell mondani, hogy 
az alkohol, az „energia bombák” és a drogok használata 
döbbenetes mértékben van jelen közöttük. Orvosként, 
magánemberként és anyaként is felelősséget érzek a fel-
növő generáció iránt. A probléma sokrétű, sokfelé vezet, 
de „hozott anyagból” kell dolgozni. A jó szándék ellenére 
sem mindig sikerül. Nem azon szeretnék okoskodni, hogy 
mi-miért van így, hanem segíteni akarok. Hál’ Istennek ez-
zel nem vagyok egyedül! A gyerekek jó irányba terelésének 
egy pici szelete a csapatsport. Azok a fiatalok, akik rend-
szeresen sportolnak, fegyelmet, rendszert tanulnak, fölös 
energiáikat pozitív dolgokban kamatoztatják. Van felada-
tuk, ambícióik és felelősségük a csapattársak iránt. Nagyon 
fontos a sikerélmény, a közös öröm megélése. A pozitív kö-
zösségi szellem, a hovatartozás támogatást ad mindennapi 
életükben.

Az Üllői Diák Sport Egyesület (DSE) 2005. óta foglalkozik 
a 4-16 éves gyerekekkel, 4 szakosztályban, korosztályokra 
bontva. Jelenleg kb. 200 gyerek tagja a DSE-nek és őket 7 
szakmailag kiválóan felkészült edző irányítja. Én december 
elején kerültem a vezetőségbe, gondolom nem véletlenül.
A DSE, mint sok egyesület, komoly bajban van (mondhat-
ni februártól fizetésképtelen). Az Önkormányzati támoga-
tás mellett a tagdíjak nem fedezik a működési költségeket 
(játékengedélyek, bírói-, nevezési-, edzői tiszteletdíjak, fel-
szerelések, bajnoki fordulók rendezési költségei). Vannak 
gyerekek, akik a család anyagi helyzete miatt nem tudnak 
tagdíjat sem fizetni.
Szerintem nem szabad hagyni, hogy tömegsportot képvise-
lő egyesület ne működjön és a sok lelkes gyerek az „utcára” 
kerüljön. 

Pillanatnyilag két módot látok ennek elkerülésére:

1. Az adója 1 %-ról minden dolgozó maga rendelkezik a 
bevallás elkészítésekor.  A DSE nonprofit szervezet. Adó-
száma: 18710546-1-13. A DSE-nek minden fillér számít! 
Ezek a pénzek augusztus körül érkeznek a számlára, így 
egy másik elérhető pénzforrás is szükséges.

2. Már többször bizonyított, segítőkész maroknyi csapa-
tunkkal április elején ismételten megrendezzük a Tavaszi 
Sportbált. A vendégeknek egy laza, jó hangulatú estét, a 
DSE-nek a fennmaradást biztosíthatjuk vele. Az ezzel járó 
munka és felelősség nem kevés, de ha van miért, az Üllőiek 
összefogásában nem kételkedem. Ezúton is tisztelettel ké-
rem a lakosság és az üllői cégek, vállalkozók támogatását, 
akár pártoló jeggyel, akár tombola ajándékkal, illetve a tár-
saságbeli részvételükkel. A rendezvényre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

Dr. Halasi Katalin 

Nyílt levél Üllő lakosaihoz!

Nyílt napot, futsal napot szer-
veztünk (szervezett az Üllői 
Diáksport Egyesület) Üllőn a 
Városi Sportcsarnokban.
A Futsal nap akkor fogalmazó-
dott meg a fejünkben, mikor a 

helyi Üllő FC Cső Montage Csehországban szerepelt egy rangos tor-
nán és egy aranyosan csillogó ezüstérmet hozott haza, valamint erre 
ösztönzött minket a tény, hogy jelen pillanatban közel 200 gyermek 
fiú és lány sportol a DSE-ben. Mindenképpen népszerűsíteni akartuk 
a futsalt Üllőn és a környező településeken, és felhívni a közönség 
figyelmét, hogy egy ilyen nagyszerű csapata van a városnak!  Sok te-
lepülés képviseltette a legjobbjait a futsal napon: Albertirsa, Vecsés, 
Nagykőrös, Péteri, egy pesti csapat, a 100 éves Testvériség SE. Egy első 
osztályú klub is tiszteletét tette a tornán. A Honvéd két korosztályban 
is indult! A rendezvényen közel 200 gyerek vett részt, 4 korosztályban 

versenyeztek a csapatok. 7 évesek korosztályában a Honvéd nyerte a 
tornát, második Ülllő, harmadik Albertirsa csapata lett. Ezután a 9 
évesek versenyeztek, itt is a nagy múltú Honvéd csapata lett az első, 
második Vecsés, harmadik Üllő csapata lett. Utánuk következett a 11 
éves korosztály, itt a szomszéd település Vecsés diadalmaskodott, má-
sodik Üllő, harmadik Albertirsa. A  legvégén a 16 éves korosztály mér-
te össze a tudását: a 100 éves Testvériség SE és Ülllő csapata. Sikerült 
megajándékozunk minden gyereket kupával, éremmel, oklevéllel, és 
megvendégeltük őket süteménnyel, ásványvízzel, ropival. Ez a torna 
meghívásos alapon jött létre, vagyis nem volt nevezési díj a résztvevő 
csapatoknak. Az anyagi hátteret Üllő Város Önkormányzata (terem-
bérleti díj), a technikai hátteret pedig Dienes András, a Városi Sport-
csarnok igazgatója és  néhány lelkes szülő biztosította, akik segítettek 
mindenben. Szeretnénk külön köszönetet mondani Horváth György 
foci edzőnek a bíráskodásért, a Boda Szódavíz Kft-nek, Boda Móni-
kának és családjának, Kis Sándornak, Dienes Andrásnak, Darányi 
Dórának, a Győztesek Boltjának és Üllő Város  Önkormányzatának, 
hogy támogatták ezt a rendezvényt. Nélkülük nem jöhetett volna lét-
re ez a torna. Végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti a Williams 
TV-t, hogy közvetítéseik által népszerűsítik az Üllői Diáksport Egye-
sületet. 

Kérjük, idén is támogassák törekvéseinket adójuk 1%-ával,
adószámunk: 18710546-1-13 Üllői Diák Sport Egyesület.

Köszönettel: Erős Ildikó, Katona Tamás - ÜLLŐ DSE

Beszámoló a 2011. január 22-i 
DSE Futsal napról
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T Á J É K O Z T A T Ó

Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület • 2225 Üllő, Malom u. 2., Pf.: 50 
Telefon: 06/29 522-360 • Telefax: 06/29 320-005

Pál apostol: 
A szeretet himnusza

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén
ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok
vagy pengő cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem,
ismerhetem az összes titkokat és mind 
a tudományokat,
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,
odaadhatom a testemet is égő áldozatul,
ha szeretet nincs bennem,
mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha.
A prófétálás véget ér,
a nyelvek elhallgatnak,
a tudomány elenyészik.
Most megismerésünk csak töredékes,
és töredékes a prófétálásunk is.
Ha azonban elérkezik a tökéletes,
ami töredékes az véget ér.
Gyermekkoromban úgy beszéltem, 
mint a gyermek,
úgy gondolkoztam, mint a gyermek,
úgy ítéltem, mint a gyermek.
De amikor elértem a férfikort,
elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben homályosan látunk,
akkor majd színről színre.
Most még csak töredékes a tudásom,
akkor majd úgy ismerek mindent,
ahogy most engem ismernek.
Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez 
a három, de közülük legnagyobb a SZERETET.

(Szent Pál Korintusiaknak írt 1. levele 13.)

BELVÍZ ÜLLŐN
Üllő Város közigazgatási területén, mint ahogy az egész országban 
2010. évben és 2011. év elején a szokásosnál több csapadék hullott. A 
mérések szerint, a csapadék mennyisége az előző éviekhez képest az 
átlagos érték mintegy kétszeresét is meghaladta. A csapadék vízzel te-
lítődött talajban ez a rendkívüli mennyiség a megszokott módon nem 
tudott elszivárogni.
Az alacsonyabban fekvő területeken,( pl: Kenderes utca, Zsaróka utca, 
Zug utca, Árvácska utca, Gyár utca eleje) a pincékben és kertekben 
megjelent a belvíz. A  belvizet a meglévő csatornarendszer nem képes 
levezetni. 
A belvíz elszikkadását  az agyagos rétegek nem engedik, a felettük lévő 
talajrétegek teljes mértékben vízzel telítődik, a felszínen megjelenik a 
csapadékvíz, mely magasabban lévő csatornák felé természetes úton 
nem tud elfolyni.  A belvízi károk enyhítésére az Önkormányzat több 
belvízzel elöntött területen  a Tűzoltóság segítségével szivattyúzta a 
vizet a meglévő csatornarendszerekbe, a gyáli 1-es csatornába, illetve 
a 105-ös csatornába. 
A lakosok a pincéből az értékek mentése érdekében a talajvizet szi-
vattyúzással távolítják el. Ezek a szivattyúzások azonban ideiglenes 
vízszint csökkenést eredményeznek és hónapokig is eltarthatnak 
mindaddig, míg a talajvíz szintje természetes úton nem csökken. A 
pincében lévő víz szivattyúzásának  káros következménye is lehet. A 
szivattyúzott víz hordalékként magával viheti a talaj laza szemcséinek 
jelentős részét, így megtörténhet, hogy a ház alapja alól kimosódik a 
talaj egy része. Ennek következtében az épület alapja eltörhet, meg-
süllyedhet, ezáltal komoly épületkárok keletkezhetnek. Az ilyen jel-
legű épületkárok kijavítása utólag igen költséges és körülményes. Ha 
a pince padozata szilárd burkolatú és az ép, akkor az, a szivattyúzás 
során szűrőként szolgál és kisebb az esély arra, hogy a vízzel együtt a 
talajszemcséket is szivattyúzzuk.
Javaslom, hogy mindenki felelősséggel gondolja át, hogy a szivattyú-
zás mellett dönt-e, vagy más módon igyekszik értékeit, ingóságait men-
teni.

Stári Gábor
építéshatósági irodavezető

A gyógyszertárak ügyeleti rendje megegyezik 
az orvosi ügyelet rendjével!

Tehát a nyitva tartások:
Hétköznap: 19.00 – 20.00 óráig

Hétvégén a szombat délelőtti nyitva tartás után
az alábbiak szerint alakul:

Hétvégén: szombaton: 17.00 – 18.00 óráig
vasárnap: 08.00 – 12.00 óráig és 17.00 – 18.00 óráig.

A három patika az alábbiak szerint 
osztotta meg az ügyeleti rendjét:

Február 14-20-ig: Szent Ilona Gyógyszertár
Február 21-27-ig: Csillag Patika

Február 28-március 6-ig: Szent Ilona Gyógyszertár
Március 7-13-ig: Szent Ilona Gyógyszertár

Tájékoztató a gyógyszertárak 
ügyeleti rendjéről
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P R O G R A M O K

Üllői Közösségi Ház • 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
Tel.: 06 - 29 / 321 - 933 • Üzemeltető: Colore 2000 Bt. • E-mail: colore@monornet.hu

A Sportcsarnok januári programja

Február 14-én 19:00 órakor:  
ÜLLŐ FC CSŐ - SZEGED futsal edző meccs
Március 7-én 20:20 órakor: 
FTC - ÜLLŐ FC CSŐ NBI futsal bajnoki mérkőzés 
a MAFC csarnokban 
Március 14-én 19:30 órakor: 
ÜLLŐ FC CSŐ--HUSZÁROK NBI futsal bajnoki m.
Február 19-én 09:00-17:00 óráig:  
Öregfiúk teremfoci torna, résztvevők: 
ÜLLŐ,  ALBERTIRSA,  PILIS,  MAGLÓD,  BUGYI

Március 12-én 13:00 órakor: 
ÜLLŐ VKSK---DUNAHARASZTI férfi kézilabda 
bajnoki mérkőzés, előtte 11 órakor ifi mérkőzés!

Február 26.  SZÜLŐK BÁLJA!

Március 11-én 20:00 órakor: 
MAGNA CUM LAUDE koncert!
Diákjegy: 1800 Ft, Felnőttjegy: 2500 Ft

Április 9. Szlovénia Varázsa: 
Ptuj vára és római kori emlékei

Ptujskagora búcsújáró temploma
Május 7. Stájer Kastélyok Útja I.: Hartberg  barokk 
városa, Kelet-Stájerország gyöngye: Pöllau apátsága

Június 4. Barangolás Burgenlandban I.,
A Burgenlandi Kastélyok Útja I.:

Stadschlaining-Városszalónak vára és városa
Máriasdorf –Máriafalva gótikus temploma

Bernstein-Borostyánkő vár és Bányászati  Múzeum-
Jelentkezés: Dr. Lőréné Rónaszéki Beátánál 

06 20 38 38 194 
   Munkahely: 06 29 322 002, 

Munkahely, lakás: 06 29 320 033.
E-mail: sztilona@monornet.hu

TKM Üllői Egyesületének 2011. év 
első féléves programja
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F E L H Í V Á S

Üllői Mecénás Művészeti Klub
2225  Üllő, Kistemető u. 1.  www.ulloimecenas.hu

2010/2011. évi Moderntánc Kupasorozat 
második fordulóján a Tánciskolából 

4 csoportunk is színpadra lépett. 
A Smaragd csoport első versenyén nagy izgalom-
mal vett részt, ahol jól dolgoztak és klasszul tán-
coltak a lányok, bronzéremmel térhettek haza. Az 
Angels csoport tagjai új disco táncukat adták elő a 
versenyen és első helyezettek lettek, aranyéremmel 
büszkélkedhetnek. A két versenycsoport legújabb 
produkcióikkal indultak a versenyen. A Csillag ver-
senycsoport lendületes és látványos afro táncával 
a gyerek kategóriában aranyérmes lett. A Deziré 
csoport egy gyönyörű modern tánccal indult és a 
serdülő korcsoport show kategóriát meg is nyerte, 
övék lett az aranykupa. 
Gratulálunk nekik!

Felhívás a Mirabell Táncklub Tagjainak!

Kedves Gyerekek, Szülők!
A Mirabell Táncegyesület

2011. március 11-én 18-22 óráig
Farsangi Bulit tart!

Minden növendéket szeretettel várunk.
Öltözz jelmezbe!

Zene, tánc és jókedv!

Fantasztikus eredményekkel indult a Mira-
bell Táncegyesület számára ez az év. 

A Csicsergő tagóvoda meghívja Önt 
a Csicsergő Tavaszköszöntő 

Jótékonysági Bálra,

melyet 2011. március 19-én 19 órától 
a Közösségi Házban tartunk!

 
Jegyek 3500 Ft-ért az óvodában 

február 17-től vásárolhatók.

Meghívó!

Eboltás

Tájékoztatás ebek veszettség elleni 
immunizálásának helyzetéről

A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Igazgatóság Monori Kerületi Állategészségügyi és Élel-
miszer Ellenőrző Hivatalának lakossági tájékoztatója

Tájékoztatom Önöket, hogy a monori állategészségügyi kerületben, 
amely 31 önkormányzati települést foglal magában, az elmúlt évek-
ben jelentősen nőtt a veszettségre nem oltott ebek száma. Egyes tele-
püléseken ez az oltatlanság eléri az oltásra kötelezett kutyapopuláció 
15-40 %-át. 
A fenti probléma tovább halmozódik azzal, hogy ezek a kutyák jó ré-
sze már több éve oltatlan, nem szerepelnek sem önkormányzati, sem 
állatorvosi nyilvántartásban és sokszor a tulajdonviszonyuk is tisztá-
zatlan. 
Közös célunk, hogy minden kutya a tényleges tartási helyét tükrözve 
jelenjenek meg valamilyen egységes nyilvántartásban; jelentősen javul-
jon a kutyatartók oltási fegyelme, lehetőség szerint minél több kutya 
legyen oltva elektronikus azonosító transponderrel (mikrochip) meg-
jelölve és ezzel együtt egy egyesített adatbázisban nyilvántartva.
Annak érdekében, hogy javuljon a kutyák veszettség elleni oltottsága, 
hatóságunk a jövőben határozottan fel kíván lépni az oltatlan kutyák 
tulajdonosaival szemben. Minden ilyen esetben hivatalból indított köz-
igazgatási eljárás keretében szankcióval kívánunk élni és állatonként 
30.000 forint élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabását kezdeményez-
zük. Ezen felül az ebtartót terheli a 14 napos hatósági megfigyeléssel 
elrendelt microchipes megjelölés, valamint a veszettség elleni oltás pót-
lásának költsége is.

Célunk nem a lakosság anyagi terheinek további növelése, illetve mi-
nél több bírság kiszabása! Ezért szükségesnek tartom, hogy a lakosság 
megértse, hogy a kutyáik veszettséggel szembeni oltatlansága, a ku-
tyák nem megfelelően zárt tartása az emberek, főképpen a gyermekek 
és az idősek fokozott egészségügyi veszélyeztetésével jár.

Dr. Rudó József
kerületi főállatorvos



Hirdessen 
az Üllői Hírmondóban!

06-20-364-9298
garanyomda@gmail.com

Hirdetésfelvétel!








