
Kutyamenhely: feljelentést tettek az állatvédık 

Szentes - Rosszak a körülmények, betegek az állatok, zsúfoltak a kennelek – 
állapította meg egy állatvédı szervezet a szentesi teleprıl. Fıállású vezetıt és 
nagyobb szigort szeretnének. 

A Herosz szentesi kutyamenhelye tegnapig kapott 
haladékot, hogy a létszámot 240-rıl a felére 
csökkentse. Az akciót a Budapesti Állatmentık 
kezdeményezték. A szervezet vezetıje, Perédi 
Gergely elmondta: tavaly jutott tudomásukra, hogy a 
Téglagyári úti telepen rendkívüli a zsúfoltság, sok a 
beteg állat. Ezt maguk is ellenırizték, felvételeket 
készítettek a kennelekrıl és a telep környezetérıl. 
Tegnap a helyszínen lévı munkatársaik 
megerısítették: az állatokat nem tartják 
megfelelıen, céljuk az áldatlan állapotok 
megszüntetése. Perédi Gergely bízik abban, hogy a 
jövıben szakszerőbben és átgondoltabban intézik Szentesen a kutyák sorsát. 
 
A telep vezetıje és alapítója, Széchenyiné Csergı Judit úgy érzi, valóban hibát 
követtek el azzal, hogy minden állatot befogadtak. 
 
– Kevés pénzbıl kell gazdálkodnunk, de úgy érezzük, egyik kutyát sem hagyhatjuk 
elveszni, mindegyiken kötelességünk segíteni. A sorsuk szívügyem, úgy vélem, az 
állatvédık nagyon eltúlozzák az itt tapasztaltakat. 
 
Egyetértett a gondolattal a Herosz elnöke, Berei Attila. Igaz, hogy a telep zsúfolt, és 
a helyzetet az ıszi belvíz is rontotta, de szerinte az állatvédık felnagyították a 
problémát. 
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– Juditék kénytelenek befogadni az ide hozott állatokat, ellenkezı esetben a gazdák 
kikötnék a kapu elé, vagy elengednék a környéken – mondta. – Külföldi adományok 
segítségével nemrégiben betonozni kezdtünk, így a belvíz már nem okoz problémát. 
Hamarosan 6 új kennelt kapunk, ezekben megoldjuk az elkülönítést. Ellentétben az 
állatvédık állításaival, a kutyák papírjai mindig rendben voltak. Hozzá kell tenni 
azonban, hogy az állatvédelmet nem kizárólag a menhelyeknek kell megoldani. A 
felelıs állattartás, az ivartalanítás és a kötelezı megjelölés sokat lendítene a 
helyzeten. 
 
– Szigorúan be kellene tartani a maximális létszámot, a telep 120 állat befogadására 
alkalmas – mondta Buzás Károly állatorvos, aki 9 éve kezeli az ebeket. – Az itt 
dolgozóknak ez nehéz, hiszen kötıdnek az állatokhoz, de meg kellene tanulni nemet 
mondani. Nincs mindig megoldva a nemek közötti elkülönítés sem, így a szukák 
gyakran szaporulattal növelik a létszámot. 
 
Péntek�reggel megjelentek a helyszínen az állatvédı szervezetek autói. A 
budapestiek és a szegedi Tappancs Alapítvány, valamint magánszemélyek 
közremőködésével az állatok száma 160-ra csökkent. Információink szerint a telep 
mőködését azzal is próbálják megfelelı mederbe terelni, hogy fıállású veztıt 
keresnek az élére. A fıvárosi állatvédık a menhely vezetıje és egy munkatársa ellen 
állatkínzás miatt feljelentést tettek.  

Az állatvédık szerint zsúfoltak a kennelek a Téglagyári úti kutyamenhelyen.  
A szerzı felvétele

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Embercsempész bőnszervezetet 
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számolt fel a rendırség

Rendvédelmi dolgozók tüntettek a fıvárosban

Örökölhetı lesz az állami nyugdíj?

hirdetés    

Bulgária 1 hét 
50.000 Ft alatt! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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