
Telt ház az állatmenhelyeken 

Hódmezıvásárhely - Egyre több kutya és macska kerül utcára, mert a gazdasági 
válság miatt nem tudják tovább etetni ıket a gazdáik. A szentesi állatvédık most 
160, míg vásárhelyi társaik 90 ebrıl gondoskodnak – egyre nehezebb körülmények 
között.  

Nem csupán az embereket, de a háziállatokat is 
keményen sújtja a gazdasági válság: a magyarországi 
menhelyeken az elmúlt hónapokban megduplázódott a 
gazdára váró kutyák és macskák száma. Az állatvédık 
szerint egyre több olyan gazdi van, aki nem tudja 
eltartani kedvenceit, ezért inkább úgy dönt, 
megszabadul tılük. Sokan egyszerően kirakják ıket az 
utcára, vagy jobb esetben beviszik azokat egy 
menhelyre. Kíváncsiak voltunk, hogy Csongrád 
megyében mi a helyzet – szentesi és hódmezıvásárhelyi 
állatvédıket kérdeztünk. 
 
- A héten már 8 kutyát hoztak hozzánk. Az ok pedig mindig ugyanaz volt: nem tudják 
tovább etetni a család kedvencét. A válság kezdete óta ugyanis sokan elvesztették a 
munkahelyüket, és nıtt a szegénység – árulta el tapasztalatait Insperger Gáborné 
Zsóka, a Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédı Egyesület (Herosz) 
szentesi szervezetének egyik oszlopos tagja. – A menhelyet tíz évvel ezelıtt 57 
négylábú számára tervezték, most 160-ról gondoskodunk – folytatta Zsóka. – Ha 
elvisznek egy ebet, 15-20-at hoznak helyette. Legutóbb egy csau-csaut vittek el 
tılünk, amelyet nem sokkal késıbb vissza is hoztak, mert a család szorult anyagi 
helyzetbe került – tette hozzá az állatvédı. 
 
A 600 négyzetméteres, önkormányzati tulajdonú, körülkerített területen 36 kennelt 
találunk, ezeket 2-3 kutya számára alakították ki, de most 8-10 állat kénytelen 
osztozkodni egyen. A tervek között szerepel ezek bıvítése. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
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Insperger Gáborné Zsóka elmondta: az ebek etetése a nyár végéig megoldottnak 
látszik. Egy férfi folyamatosan hoz nekik ételt Szarvasról, ezért ráadásul pénzt sem 
kér. Emellett több vendéglıtıl, magánszemélytıl és intézménytıl kapnak 
ételmaradékot, de természetesen ık is vásárolnak eledelt. Külföldrıl is sok segítség 
érkezik: német és osztrák állatvédı szervezetek küldenek száraztápot a Kurca-parti 
menhelyre. 
 
A hódmezıvásárhelyi Konrád Lorenz Természet- és Állatvédı Egyesület mártélyi út 
mellett lévı telepe, a Bogáncs tanya is teltházzal üzemel. Jelenleg 90 gazdátlan 
kutyát és 30 macskát gondoznak itt, miközben a menhelyet eredetileg 65 eb számára 
alakították ki. 
 
- Hetente 3-4 olyan gazdi telefonál, aki azért kér segítséget tılünk, mert nem tudja 
tovább etetni a kedvencét – tudtuk meg Marton Eleonórától, az egyesület egyik 
tagjától. – Mivel több négylábút már nem tudunk befogadni, várólistát készítettünk. 
Az ezen szereplı állatokat lefotóztuk, majd a képeket felraktuk az internetre, így 
próbálva új gazdit találni nekik. Ha pedig beteg a jószág vagy szaporulat van, 
igyekszünk biztosítani az orvosi kezelést, és élelemmel is segítünk. 
 
A vásárhelyi állatvédık egyelıre nem tudják, hogyan vészelik majd át a következı 
hónapokat. Hamarosan itt a nyári szünet, az óvodák és az iskolák bezárnak, így onnan 
szeptemberig nem kapnak majd ételmaradékot. Németországból ugyan érkezik 300 
kilogramm eledel, de ez legfeljebb csak egy hétre elegendı, naponta ugyanis 40 
kilogramm táp fogy a Bogáncs tanyán. 
 
Marton Eleonóra hozzátette: a közeljövıben újabb eledelgyőjtést szerveznek, de míg 
korábban 280-300 kilogramm győlt össze egy-egy alkalommal, addig az elmúlt 
hónapokban már csupán 140 kilogramm. Az emberek szívesen segítenének, de egyre 
kevesebb pénzbıl gazdálkodnak ık is.  
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