
Felkarolt szentesi kutyamenhely 

Szentes - Az áprilisi állatvédı akció óta sok minden megváltozott a szentesi 
kutyamenhelyen. Az ebadó hatását már érzik, de több helyrıl kaptak segítséget; 
néhány állat Németországban talál új gazdát. 

Sokat javult a helyzet április óta a szentesi Herosz 
kutyamenhelyen. Ahogy akkor megírtuk, a 120 
férıhelyen 240 állat szorongott, de a hosszú ideig 
tartó belvizes idıszak is nehezítette az ellátást. A 
körülményekre állatvédı szervezetek is felfigyeltek, 
és többtucatnyi kutyát hoztak el a Téglagyári úti 
befogadóhelyrıl, illetve a szentesi Berekben 
letelepedett német Arche-Canis Alapítvány is 
felajánlotta a segítségét. A menhely élére akkor 
fıállású vezetıt neveztek ki Deák Ferenc 
személyében, a feladatok ellátására pedig két 
alkalmazottat vettek föl.  
 
– A napokban 7 tonna prémium minıségő eledelt kaptunk ajándékba: a németek 
finanszírozzák a kutyáink élelmezését, az orvosi ellátást és az ivartalanítást – 
tájékoztatott a telepvezetı. – Aggregátort, szivattyút kaptunk tılük, és abban is 
segítenek, hogy ha kell, az interneten keresztül külföldi gazdát találjunk az 
állatainknak. Ebben az évben mintegy 60 jószág került így befogadó családhoz. A 
támogatásukkal 20 új kennelt építettünk, de folyamatosan állítunk fel újabbakat. 
Arra is vigyázunk, hogy az ivartalanításig nemek szerint elkülönítsük a négylábúakat. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Deák Ferenctıl megtudtuk, hogy a mőködésüket évi 150 ezer forinttal segíti az 
önkormányzat, az ebek ellátására, sétáltatásra pedig önkéntes jelentkezık is 
akadnak.  
 
– A jövı évi ebadó hatását már érzékeljük, sok állatot tesznek az utcára – folytatta. – 
Szívesen segítünk a hozzánk fordulóknak, ellátjuk ıket tanáccsal, hogy milyen 
körülmények közé melyik lakónkat vigyék haza. Arra is nyitottak vagyunk, ha 
visszajönnek a gazdák: igazoljuk utólag, hogy tılünk vitték el a kedvencüket, mert 
így felmentést kapnak jövıre az adófizetés alól.  

Új kennelekben várják a kutyák leendı gazdáikat, mutatja Deák Ferenc.  
A szerzı felvétele

A rovat legfrissebb cikkei 

Búcsúznak a burgenlandi határtól 
az osztrák katonák

A nyitóoldal témái 

Novemberi szárazságrekord 

Tajvani ajándékot kaptak a szegedi nyugdíjasok

2. oldal, összesen: 3Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2253395



Munkaerıhiány Ausztriában - Jó szakácsot, pincért, 
takarítót is keresnek

Két ember megölése a vád - Januárban kezdıdik a 26 éves 
férfi pere

Adókikerülés: így csinálják a magyar cégek

hirdetés 

Jótékonysági akció 
a daganatos 
gyermekekért 
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