A felelős állattartásról és a kóbor állatokkal való teendőkről
kérdeztük Dr. Seregi Antalt, a FeliCaVet állatorvosát.
A kóbor állatokkal kapcsolatban: mit érdemes tenni, mit ne csináljunk, és honnan lehet
észrevenni, ha egy állat beteg/fertőzött?
Talán a legfontosabb: ha valaki nem ért az állatokhoz ne próbálja meg befogni őket. Az
egészségnek és a betegségek is szemmel látható jelei, tünetei vannak. A láthatóan beteg állat
befogása potenciális veszélyt is jelenthet a segítő szándékú, de tapasztalatlan emberre. A
legszerencsésebb dolog szólni a környéken dolgozó ebrendészeti telep munkatárásnak vagy
az állatbefogásban rutinos állatvédő egyesületek munkatársainak.
Mit gondol, érdemes állatokat örökbe fogadni menhelyről? Milyen előnyei, hátrányai
vannak?
Mindenképpen érdemes menhelyről örökbe fogadni, ám menhely és menhely között is van
jelentős különbség. Az jól ápolt, egészséges, ideiglenes befogadónál elhelyezett állatok
örökbe fogadása megszépíti az örökbefogadást és örömöt hoz a családba, az elhanyagolt,
zsúfolt „menhelyről”, beteg állat befogadása viszont nagyon sok problémát jelenthet a
befogadónak az öröm helyett keserűséget okozva…
Az ön praxisa során találkozik hajléktalan állatokkal, és ha igen, mi volt a legnagyobb
kihívást jelentő eset? Sikerült megoldani?
Igen, gyógyítunk mentett állatokat. A legnagyobb kihívás talán Pedró esete volt. A HÉV
megállóban talált, elütött kutyust szerencsére sikerült több műtéttel nemcsak életben
tartani, hanem ismét boldog, egészséges kutyát faragni belőle. Már Németországban él. A
részletek pedig itt olvashatók: www.drseregiantal.hu
Együtt dolgozik menhelyekkel is? Mik a tapasztalatok?
Igen dolgozunk menhelyekkel. Vannak közöttük fanatikusok, laikusok, csalók és van közöttük
- szerencsére egyre többen – közreműködő, reálisan gondolkozó menhelyek is. Ez
utóbbiakkal öröm együtt dolgozni.
Az ügyfeleinek szokta-e ajánlani az ivartalanítást, és miért?
Mindenképpen. Nemcsak a „felesleges” szaporulat megakadályozásában, de több betegség
megelőzésében is fontos szerepe van az ivartalanításnak mind a nőstény, mind a kan állatok
esetében
Hogyan segítheti a felelős állattartás a kóbor állatok számának csökkenését?
A felelős állattartás nem csak az állat szeretetéről szól. Aki állatot fogad magához – és itt
mindegy, hogy vásárol vagy örökbe fogad – több évig tartó kötelezettséget vállal. Ez nem
csak örömmel, hanem néha bánattal is jár. Az állat betegsége nemcsak az állatot, hanem a

gazdát is megviseli, nemcsak érzelmi, hanem anyagi értelemben is. Az állattartás luxus, ezért
ha valaki nem tudja “eltartani” a befogadott állatot, inkább ne vállaljon! Etikátlan, erkölcsileg
nem elfogadható dolognak tartom csak az örömben együtt élni a befogadott, vásárolt
állattal, probléma, baj esetén szerencsésebb esetben menhelyre, rosszabb esetben utcára
tenni őket, áthárítva a probléma megoldásának felelősségét, a gondját.

Idén ünnepli 20. születésnapját a szentendrei Árvácska Állatvédő
Egyesület, mely több mint 4000 állat örökbeadását tette lehetővé.
A menhelyi állatok életéről, az örökbefogadás folyamatáról
kérdeztük Sztakó Editet, az Árvácska Egyesület elnökét.
Az idei év különleges az Árvácska életében, ugyanis a menhely fennállásának 20.
évfordulóját ünnepli. Milyen fordulópontok juttatták el idáig Önöket?
A menhelyet 1997-ben, 13 ember összefogásával alapították, majd a szükséges engedélyek
után Egyesületté nyilvánították. Ugyan nem tartozom az alapító tagok közé, 2001 óta mégis
rendkívül sokat segíthettem abban, hogy menhelyünk valóban közismert örökbefogadó
hellyé válhasson. Fordulópontnak számított a 2006-os év, amikor a pomázi önkormányzat
megadta a használatba vételi engedélyt, miszerint 30 kutya befogadására alkalmas
menhelyet tudunk működtetni. Szerencsére, ez – az állatok befogadásának száma –
folyamatosan növekedett annak köszönhetően, hogy a területünket is kibővítettük, épültek a
kennelek és a kölyök-, illetve macskaházak. Jelenleg 110 kutya befogadására alkalmas az
Árvácska Menhely, de igyekszünk minél több állatot befogadni és örökbe adni – persze a
lehetőségeink nekünk is korlátozottak.
Amikor örökbeadásról beszélünk, milyen számokat mondhatunk? Vannak kiemelt
időszakok, amikor nagyobb az érdeklődés?
Természetesen nem tudjuk hónapról-hónapra lebontani az örökbefogadási arányokat,
ugyanis mindig vannak népszerűbb, vagy éppen pangóbb időszakok. 13 kutyával indultunk,
majd a folyamatos feltöltés után 2008-ban érte el az örökbe fogadási folyamat a csúcsot,
ugyanis abban az évben volt, hogy egy hónap alatt 34 kisállatnak is sikerült gazdára találnia.
Ami a kiemelt időszakokat illeti, februártól májusig a legnagyobb az érdeklődés a menhelyi
állatok iránt. A hozzánk érkező állatok száma eközben jóval magasabb, ugyanis ha egy
kisállatot sikeresen örökbe adunk, akkor szinte biztos, hogy öt másikat szeretnének behozni
a helyükre. Rengeteg a kóbor, megmentésre váró kisállat, és igyekszünk legtöbbjükön
segíteni, de befogadóképességünk és adományaink szűkében nem végtelen a kapacitásunk.
Milyen segítség nyújtható az Árvácskának, és általában a menhelyeknek?
A menhelyi állatok ellátása legtöbbször adományokból támogatott, az Állatok Világnapján,
Karácsonykor szinte hegyekben állnak a konzervek és a száraz tápok a menhely területén,
amiknek különösen örülünk. Ugyanakkor anyagi támogatásra is szükség van, hiszen az

állatorvosi vizsgálatokat, az oltásokat, a konzervekből származó hulladék elszállítását, és a
különböző ellátási díjakat, az alkalmazottakat is ki kell fizetni.
A menhelyi munkaerő utánpótlása is nagy gondot jelent számunkra, ugyanis szeretnénk
lassan a fiatalabbakra bízni számos olyan munkafolyamatot (akár a menhely vezetését is),
amiért nem csak a kisállatok, de mi is rendkívül hálásak lennénk. 72 éves vagyok, és nem
leszek fiatalabb. A felelősséget azonban nehezen vállalják fel az utánunk következő
generációk tagjai.
Mit üzen a kisállatra vágyóknak? Miért válasszanak inkább menhelyről, mint
tenyésztőktől?
Az állatszerető ember lényegében meg akarja menteni a rácsoktól ezeket az állatokat,
emellett pedig az anyagi oldala sem elhanyagolható az örökbefogadási folyamat
preferálásának. A tenyésztők árai magasabbak, valamint úgy vélem, a menhelyi állatoknak
jobb az ellenálló képességük, hiszen rengeteg mindent kellett átélniük felmenőiknek, vagy
akár a hozzánk került árváknak is. Az a célunk, hogy az itteni állatok állapotát
immunerősítőkkel, vitaminokkal, védőoltásokkal és persze rengeteg szeretettel javítsuk,
hiszen szeretnénk, ha minden kutya és macska a lehető legjobb állapotban kerülne ki tőlünk,
és találna gazdára.
Hogyan fogadhatunk örökbe?
A mentett állatok ingyen vannak, azonban az állatorvosi kezelések költségének egy részét
adomány formájában átvállalják az örökbefogadók. Amikor valaki örökbefogadási céllal
érkezik hozzánk, a faggatózás az első feladatunk. Milyen célból tartanának állatot? Mennyit
tartózkodik a kutya egyedül? A kutya kifejezetten társas lény, de a macskáknak szintén
hatalmas szükségük van a törődésre és a figyelemre, ezért számunkra is nagyon fontos, hogy
megfelelő kezekbe kerüljenek menhelyi kedvenceink. Hagyunk időt, hogy az örökbefogadó
megismerkedhessen kiválasztottjával, és nekünk is látnunk kell, hogy valóban ,,megvan
köztük a kémia”. Az örökbefogadási bizonylat aláírásával tulajdonképpen feljogosítjuk arra,
hogy gazdává váljon, ugyanakkor az Árvácska ellenőrei ellenőrizhetik az állattartás
minőségét.
Mi a teendő akkor, amikor kóbor állattal találkozunk? Hogyan tudunk segíteni?
Amikor egy állatot örökbe adunk, chipjéről származó adatokat a PetVetData országos
adatbázisába vezetjük be, így ha a kisállat elveszik, gyorsabban tudjuk megtalálni a gazdáját
az adatok segítéségével. Hívjunk egy állatorvost vagy egy önkéntest, aki chipleolvasóval
rendelkezik és segíthet abban, hogy az elkóborolt állatok hazataláljanak. Ha nem
rendelkeznek ilyen azonosítóval, tulajdonképpen ideiglenesen befogadó szállások is
segítséget nyújthatnak, tehát alapvető fontosságú, hogy az elszállásolásukat biztosítsuk
valamilyen formában. A menhelyek biztonságos alternatívát jelentenek a gyepmesteri
telepekkel szemben (ahol akár már 14 nap után altathatják az állatokat), de a menhelyek
befogadóképessége korlátozott. Az alapelv az, hogy állatokat nem altatunk, ezért el kell
kerülni a gyepmesteri telepekre való kerülésüket, ez viszont csak úgy működhet, ha az
állatbarátok is segítenek nekünk.

