
240 kutya szorong 90 férıhelyen  

Szentes - Hatalmas kutyahad fogadja az embert a szentesi állatmenhelyen, ahol 
90 férıhelyen 240 kutyát látnak el a Hermann Ottó Állatvédı Egyesület 
önkéntesei. 

A szentesi Hermann Ottó Állatvédı Egyesület Téglagyári 
úti menhelyén az önkéntes gondozók alig gyızik ellátni 
a napról napra gyarapodó falkát. A múlt hét egyik 
délelıttjén 19 eb került a telepre – hármat odahoztak, 
a többit az elkerülı út mentén szedték össze az 
állatvédık. Most 240 kutyát gondoznak a 90 férıhelyes 
menhelyen, amit tíz éve hoztak létre. A helyzet tavaly 
fajult el: tavasszal már kitehették volna a megtelt 
táblát, de nem tették, a kutyákat meg csak hozták, 
otthagyták, zsákban vagy dobozban, anélkül, hogy 
legalább a nevüket leírták volna egy cetlire egykori 
gazdáik. 
 

 
– Hiába jelezzük, hogy nem fér több kutya, azt mondják, akkor is itt hagyják, vagy 
kidobják ıket valahol az út mentén – meséli keserő tapasztalatait Insperger Gáborné, 
azon 2–3 önkéntes egyike, akik naponta 4–5 órát dolgoznak a menhelyen. Már egy 
férfit is felvett állásba a civilszervezet, annyi a teendı a telepen. Napi másfél-két 
mázsa ételt kell szétosztaniuk, vizet adni, kitakarítani a kenneleket és az udvart, s 
nem mellesleg kicsit megsétáltatni mindegyik menhelylakót. – Pénzzel és eledellel, 
hála az adományozóknak, még bírjuk, de a kutyák szeretetéhségét ennyien nem 
tudjuk csillapítani, ezért további önkéntesekre lenne szükségünk. Egy kis sétáltatás, 
törıdés mindegyik kutyusra ráférne még – mondja a nyugdíjas asszony. 
 
Több fajtatiszta eb is került már hozzájuk, nekik talán könnyebb gazdát találni. A 
legtöbb állat azonban ottragad a menhelyen, így nem véletlen, hogy nem egy kutyus 
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A szentesi menhelyen áldatlan állapotok uralkodnak – önkéntesek dolgoznak. 
A szerzı felvétele
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

Page 1 of 2Szeged - delmagyar.hu

"NetSzemle Archívum"http://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2...



  

már 10 éve itt él. – Roppant felelıtlenek és gonoszak az emberek: azt hajtogatják, 
hogy megszakad a szívük az állatokért, közben nem ivartalanítják a kutyákat, nem 
keresik ıket, ha elkóborolnak. Pedig egy telefonszám a nyakörvön rengeteget 
segítene – véli Insperger Gáborné. Annak érdekében, hogy változzon a hozzáállás, 
december 13-án nyílt napot tartanak a menhelyen, abban bízva, elgondolkodtatja, 
segítségnyújtásra készteti az embereket a kutyahad látványa.  
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