
Nem gondoltuk 
volna, hogy lelkileg ilyen 

hamar rehabilitálódik, mégis, 
úgy tûnik igen: Milos szombaton 

megy varratszedésre, kontrollra, 
chipezésre és kombinált oltásra, utána várja 

az udvarlókat! Jellemzése kész, itt olvashatod. A 
képek pedig ma készültek: játszanak a gyerekek.  Segítséget 

szeretnék kérni egy lakli, kedves nagytestû kamasz kutya  szállításához 
Esztergomból március 29-én! Reggel 9:30-ig kellene megérkeznie a Minivet Állator-

vosi Rendelôbe (XVI. ker Szlovák u. 108), de reggel 8-tól átveszik már! Õ az, akin segíteni 
kellene. Több hónapig élt ellátatlan lábbal, mielôtt hozzánk került. Örökbefogadója is 

lenne - a hölgy, akinél elhelyeztük, de mûtétjét nem tudja vállalni anyagilag, és felhoza-
ta- lát sem. A mûtétet mi intéznénk, de a felhozatal gond! Ha tudsz, segíts, kérlek! 

(Kata) Ma elvittem Bojtit orthopédushoz. Korábban valószínûleg törött volt, vagy 
fejlôdési rendellenesség következtében: görbe a sípcsontja. Mivel pillantnyilag 

még csak pontozgat(kímél, nem terhel rá, és kapkodja fel, de nem fájdítja a lábát, 
nem javasol mûtétet.). Így oltást és chipet kapott, mûtéti idôpontot nem. inat ér 
Ripacs hazaköltözött az Állatorvosi Egyetemrôl, jókedvûek, laborleleteik rendben, 
sebük szép. Bundás (alias Kopasztörpi Törpördög) már elvész a sokfekete 
kutya között (ti. teljesen beszôrösödött, így nem szürke már, 
hanem fekete! Megvolt a környezettanul- mány  hogy 
Mati süket.  Maffia leendõ német családjánál. 

Eredménye tökéletes, így 
Maffia május 1-jén utazik afgán 

agár barátnôjéhez..  akar sajnos 
napról-napra rosszab- bul van. Holnap 

viszem röntgenre és vérvételre. a 
törzs-specifikus antibioti- kumra nem reagál. 

Holnap három kutyánk kap látogatót: Alicia, 
Asterix és Tücsök.

www.allatesember.hu 

Számlaszámunk: 12010453-01006150-00100004 

IBAN: HU68 1201 0453 0100 6150 0010 0004 

“Á
lla

t é
s Ember”

Állat- és Természetvédô, Szabadidô és Kulturális Egyesület 

Állatvédelmi munkánkat  család és munka mellett végezzük, szabadidônket és anyagi lehetôségeinket rá szánva 
nem munkaviszonyban, és nem díjazás ellenében. Azaz konyhapénzbôl gazdálkodunk. Az egész országból  mentjük 
a halmozottan sérült, illetve a legnagyobb bajban lévô, - legtöbb esetben napokon, órákon - belül lealtatásra kijelölt 
állatokat. Telepünk, menhelyünk nincs, nem is tervezünk ilyet létrehozni: ideiglenes befogadói rendszerben illetve 
panziót igénybe véve dolgozunk.
A gondozásunkba vett állatokat minden esetben két hétig karanténozzuk, s ha ez alatt betegséget nem tapasztalunk 
náluk, állatorvosi felmérés, és legtöbb esetben: azonnali ivartalanítás után befogadó családhoz költöznek, testi-
lelki rehabilitációjuk ott történik. 
Ez a rehabilitációt és az örökbefogadáskor új családjukba történô beilleszkedésüket sokkal zökkenô-mentesebbé 
teszi: az új gazdi jól szocializált, jól ápolt, egészséges új családtagot kap. 
2010-ben 105 állatot adtunk örökbe, figyelemmel arra, hogy a legszerencsétlenebbeken igyekszünk segíteni, így 
évente körülbelül 10 vak állatnak is gazdát találunk, ami úgy gondoljuk, szép eredmény. Kizárólag saját erônkbôl 
egyidejûleg 60-70 fôs állományról gondoskodunk.
A korábban általunk gondozott állatok örökbefogadóival folyamatos kapcsolatban, baráti viszonyban vagyunk, 
kölcsönösen segítjük egymást, igen sokan közülük támogatnak bennünket, de többen tagként, befogadóként is csat-
lakoztak hozzánk.
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