
Las vegasi kutyát mőtenek 

Szentes - Szentesre hozta mőttetni megvakult kutyáját egy Las Vegasban élı 
házaspár, mert az amerikai állatorvosok nem vállalták a beavatkozást. Belzy ismét 
lát. A rendelı alapítója, Dobos András egy autóbaleset után, kényszerőségbıl 
kezdett szemészettel foglalkozni. Ma már Németországból is fogad beteg 
kutyákat. 

– Amikor 3 évesen hozzánk került, Belzy nem értette a 
magyar utasításokat, viszont gyorsan tanult. Nagyon a 
szívünkhöz nıtt – meséli a Kiséri Állatorvosi Rendelı 
betegvárójában a Las Vegas-i motorkereskedı, 
Káposzta László Tibor. – Képzelheti, mennyire 
elkeseredtünk a feleségemmel, amikor egy vasárnap a 
parkban észrevettük, hogy keresgél minket, de nem lát. 
 
– Belzy úgy talált oda hozzánk, hogy folyamatosan 
hívtuk. A második állatorvos, akinél jártunk, egy 
számítógépes vizsgálat után megmondta – 800 dollárért 
–, hogy a mopszoknál ez a betegség gyakori, genetikai 
probléma. A kutyánk megvakult – meséli Káposzta László Tibor. 
 
A házaspár ebbe nem akart belenyugodni. László a neten keresgélve bukkant rá a dr. 
Dobos Andrással készített interjúra. Levelezni kezdett a szentesi állatorvossal, aki így 
elmagyarázta amerikai kollégájának, mit kellene tenni, de az nem vállalta a 
beavatkozást. – Nyilván azért, mert Amerikában nemzeti sport a pereskedés. Az 
állatorvosok is félnek a mőhibapertıl, így ami rizikós, abba bele se kezdenek – véli 
László. – Mi viszont döntöttünk: utazunk haza, édesanyámhoz, Hódmezıvásárhelyre, 
hozzuk a kutyát Szentesre, és addig nem térünk vissza, amíg kezelni kell. Nem 
bántam meg, hogy így határoztam. 
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Belzynek glaukómája van. Kis híján szétszakadt mindkét szemgolyója, akkora volt 
már benne a nyomás. Az egyik oldalt már megmőtötték a Kiséri Állatorvosi 
Rendelıben, a másikra hétfın kerül sor. Nem lesz olyan éles a szeme, mint 
eredetileg, de máris lát, és ez az állapot még javítható. A rendelı fogadott már 
beteget Németországból, Ausztriából, a szegvári vak pár, Magyarék vezetıkutyáit is 
itt mőtötték. A rendelı állatorvosa Czabarka János, Berényi Adrienn doktorandusz 
segíti a munkát. Az alapító és tulajdonos, Dobos András pedig oktatja azt a szakmát, 
amelynek rajtuk kívül még nincs sok képviselıje. 
 
András lelkesen mutat meg minden eszközt és speciális anyagot, amit használnak, a 
tőt és a cérnát mikroszkóp alatt lehet csak látni. Szeretné minél több kollégájának 
átadni tapasztalatát. Az állattartási kultúra nálunk is változik, erre a speciális 
szakmára lesz igény, és sok gazda ki tud fizetni egy szem mőtétjéért 100 ezer 
forintot. – Fontos, hogy a kollégákkal ne történjen meg az, ami a fejlettebb világban 
már rég lejátszódott. Ahol sok a mőszer, az állatorvos is hajlamos arra, hogy 
elfelejtse: az agya és a két keze a legfontosabb eszköz. Én alkotó gyógyászatot 
tanultam, ezt adom tovább. Az állatokat sokszor nehezebb meggyógyítani, mint az 
embert, a kutyák szemmőtéte például négyemberes feladat. És persze vizsgálat 
közben nem is tudják elmagyarázni, mit éreznek. Viszont mindig ıszinték. Ha az 
ember rászánja az idıt, mindent megtud róluk, amit kell, szavak nélkül is. 
 
Súlyos autóbalesete volt 
 
Dobos András elıször kényszerőségbıl kezdett szemészettel foglalkozni. Volt egy 
súlyos autóbalesete. – Mégpedig 2003. július 13-án, pénteken – mondta András. – 
Sokáig eszméletlen voltam, kis híján le kellett vágni a lábam. Nehezen jöttem 
rendbe, és hosszú ideig most sem tudok állni. Csak ülve dolgozhattam. Dr. Gyenes 
Ágota szemész segített, azzal, hogy elkezdett tanítani, és biztatott. A vágóhídról 
hozott disznószemeken gyakoroltam, aztán apránként fölszereltük a rendelıt.  

Kontrollvizsgálat a kiséri rendelıben. Dobos András oktat, Berényi Adrienn vizsgál, Belzy tőr, a 
gazdi segít. Fotó: Tésik Attila
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