2010. évi beszámoló
Állatvédő Egyesület Veszprém

2010-ben – hasonlóan az elmúlt évekhez – sikerült teljesíteni a tervezett és
vállalt feladatokat: nevezetesen: a gyepmesteri telepről gyakorlatilag majdnem
minden menthető és jobb sorsra érdemes kutyát sikerült kimenteni és új
gazdához juttatni. Az altatások száma valamivel 20 alatt van, de ezek a kutyák
vagy nagyon betegek vagy agresszívek voltak, így felelősséggel átvenni nem
lehetett őket. Ez nem azt jelenti, hogy nem vettünk át idős kutyát, most is van 10
év feletti állatunk, középkorú pedig szép számmal akadt.
Az állatvédelmi helyzet nem változott látványosan, tehát nem tapasztaljuk, hogy
a felelős állattartás terén javulás állt volna be. Még több volt a kidobott alom,
elhagyott kutya, a gyepmesteri telepre begyűjtött ebeket pedig a gazdák a
legritkább esetben váltják ki. Olyan is előfordul, hogy a gazda az
önkormányzaton eljárva vissza akarja kapni a kutyáját, de a kiváltás díját nem
tudja kifizetni, ezért ott hagyja a telepen.
Mini menhelyünkön rekord számú kutya tartózkodott ideiglenesen, a gazdához
kerülésig. Örökbe adott kutyák száma a menhelyről 150, ehhez hozzá kell
számítani a gyepmesteri telepről közvetlenül kiközvetített állatokat, ami kb. még
20 és a gazdáktól új gazdához segített kutyákat, ami plusz még kb. 50. A
megsegített macskák száma is gyarapodott, a menhelyen is tartottunk
folyamatosan, a rossz idő beálltáig egy-két macskát, így kb. a támogatott
macskák száma 55. Ebből 35-öt folyamatosan támogatunk táppal, ezek
ivartalanított kolóniák. Alkalmanként is adtunk tápot (Nemesvámosra,
Veszprémbe a Kinizsi, Endrődi, Móricz Zsigmond utcákba, valamint
Devecserbe, az iszap-katasztrófa sújtotta helyekre) további 32 macskának.
Segítettünk ivartalanításban, ha jelezték az igényt erre. A menhelyről kikerülő
felnőtt kutyák ivartalanítását 100 %-ban támogattuk és elvégeztettük, ha
csavargásra hajlamos kan kutya került hozzánk, akkor az ő ivartalaníttatását is
leszerveztük.
A menhelyen tartózkodó kölyök kutyák szigorú protokoll szerint kapják a
védőoltásokat, ennek, valamint a dolgozónk és önkéntes segítője precíz
munkájának köszönhetően 2010-ben nem volt parvovírusos vagy egyéb járvány
egyesületünknél.
A menhelyen pontos nyilvántartást vezetünk az örökbe adásokról és a bekerülő
kutyákról, azok védőoltásairól, parazitamentesítésről, egyéb orvosi kezelésekről.
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A menhely állagmegóvási munkálatait elvégeztük, a konténer ház tetejének
szigetelését, illetve új, könnyen kezelhető kapu készült, valamint terep rendezés
történt, a faház optimálisabb elhelyezése és a kennelek közötti murvás rész
felújítása tekintetében. Az almozás továbbra is fa forgáccsal történik, melyet
adományként kaptunk és kapunk, csak a szállítást kell megoldanunk Felsőörs –
Veszprém viszonylatában.
17 esetben jártunk el különböző helyszíneken bejelentés alapján, megtekintettük
a bejelentések valóságtartalmát (Dörgicsén szamár, Nagyvázsonyban lovak,
Felső-Perén,
Balatonalmádiban
két
helyen,
Felsőörsön,
Úrkúton,
Szentkirályszabadján, Balatonfüreden, Csopakon, Szentjakabfán, Borzaváron,
Eplényben, Jutas-pusztán, Vilonyán, Veszprémben, Várpalotán) a legtöbb
esetben a segítség felajánlást választottuk, úgy mint ivartalaníttatást,

gyógykezeltetést, kutyaól kihelyezést, kiközvetítésben segítség nyújtást, stb. Pár
esetben nem találtunk az állattartásnál semmi kivetnivalót, csupán rosszindulatú
szomszéd, illetve rokoni bejelentésről volt szó.
Extra feladatokat rótt ránk a Devecser-Kolontár térségében történt vörösiszapkatasztrófa. Közvetlen mentéssel –(kutya, macska, baromfi), táp szállítással, a
bajba
jutottak
állatainak
ideiglenes
panzióztatásával,
állatkórházi
gyógykezeltetésével, majd visszaszállításával segítettünk a lakosságnak.
Nagyon magas állatkórházi, közel egy millió forintos költség keletkezett,
melynek kifizetésében segített az Otthont az Állatoknak alapítvány 300.000,-Fttal, a Noé Állatotthon 300.000,-Ft-tal és egyesületünk a lakossági és céges
felajánlásokból fedezett. Sok táp adomány is érkezett, melyet a MÁTSZ
koordinált, illetve gyógy krémek, kenőcsök, gyógyszerek formájában is érkezett
segítség cégektől és magánszemélyektől egyaránt. Mi a későbbiekben ebből
támogattuk a devecseri rászorulókat és az ajkai gyepmesteri telepre bekerülő
állatokat is.
Számos esetben kaptunk köszönő szavakat és elismerést a munkánkért.
Az év folyamán segítséget kaptunk az Alcoa Köfém dolgozóitól is, a menhely
környezetét tettük rendbe együtt, illetve a faház beforgatását segítették, ezen
kívül pénz adománnyal is támogattak minket. Augusztus 21-én Felsőörsön ismét
Állatvédelmi Napot szerveztek önkénteseink, táp-, illetve egyéb adományok
fejében a gyerekek lovagolhattak ingyen tagtársaink póni lovaival. 360 kg táp és
pénz adomány folyt be.
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Június közepétől sikerült megoldani végre régi problémánkat, a telefonos
szolgálat folyamatosságát, illetve a honlap szerkesztés, valamint az internetes
levelezés napra készségét. Ennek köszönhetően az önkénteseink száma
ugrásszerűen megnövekedett, ami a menhelyen elhelyezett kutyák életminőségét
jelentősen emelte.
Tervek: az állatorvosi kiadások egy állatra vetített költségét lejjebb kell
szorítani, hogy ugyanennyi pénzért több kutyának, macskának tudjunk segíteni.
Az egyesület marketingjén erősíteni kell az 1 %-os kampány tekintetében is,
valamint több lehetőséget kell megtalálni újság cikkekben és egyéb módon is
tevékenységünk, eredményeink közzétételére.
Az ismeretterjesztő előadások iskolai megszervezésével nagyobb részt kell
vállalnunk a felelős állattartás népszerűsítésében.

Veszprém, 2011. február 25.
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