
Els6sorban a szer6hyebb k6i
riilm6hyek k6z6tt 616 csa-
Ia`dol{ szul{ak,utyainak ivar-, `
talanitasat vallalta mags.ra
a Halasj ^llatotthon,, a-i ak-

::6::#gi,::##,:::lth:rn-'iijr?, K6zben a Magyar Falu

Program kere,teben is pa-
Iyazhatnak az 6tezer f6s'6s \
az alatti teleptil6sek 6nkbr-
manyzatai az orszagos ivar-
talanffasi `program keret6-`
ben a hem- kivant s-zaporula-
tok megel6z6se 6rdek6ben.

Pozsgai Akos
akos.pozsgai@mediaworks.hu
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Halasi Allatotthonban is meg-
telt  a  kennelek  tobbs6ge,  de
rendszeresen 6rkeznek olyan
kutyak 6s macskak, amelyek-

fe6t]v:e##£:;g:Zeq];jeukk`'e:]y-
nem kivapt alomba sztilettek.I-  Evente  mintegy  200-250

kutyanak talalunk .tij gazdat,'
els6'sorban az otthont ahyagi-
lag  tamogat6  Tierheim` Wau-
Mau-Insel  BMT kasseli  szer-
vezete  Segfts696vel  N6metorT
szagban,   €s` kisebb   r6szben
Magyarorszagon - Jmondta el
-£iFapt:-:t¥onMvee]z¥f6:;.aHalasi

-    Ugyanakkor   nehezebb
gazdit talalni a cic5knak, pe-
dig 6k is sokin vannak, k6z-
ttik olyanok is, akik az eg6sz
6lettiket az allatotthon gondo-
zasaban 6lik ler - mutatott rd a
szakember, aki a felel6's allat-
tartas fo\ntossag.ira hivta fel a
figyelmet, ehnek egyik fontos
eszk6ze pedig a hazi kedven-
cek ivartalanifasa.

- Az ivartalanitas nem egy
divath6bort.    Egyetlen   nem
ivartalanitott kutyapar 10 €v
alatt  akar  20¢`milli6  kutya-
k6lyk6t   eredm6nyezhet,  iha
6venk6nt k6tszeri k6lykez6s-
sel,  alkalmank6nt  n6gytagti
alommal s`zamolunk, 6s felt6-
telezzfik, hogy egyenl6' ardny-
ban  sztiletnek  n6'st6nyek  6s
hinek, ,6s  a  nem  ivartalanf-
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A Halasi Allatotthonba is rendszeresen 6fkeznek nem k.rvant aloinba szG[etett kutyak        '  ~.Fot6: P. A.

mar 6rthet6, ha azt,mondjuk,
hogy  a  thlszaporodason,\ `az
utcan k6borl6 kutyak szama- I
nak  cs6kkent6s6n  egyedtil  a
menhelyek vagy a ,j6`,`szand6-L``
•kti  6r6kbefogad6k I nem  Cud-
nak   segfteni.   Kizar6lag   az
ivartalanifas nytijt erre hat6-
konymegoldast,arr6lnembe-
sz6lve, hogy szinos ,megbete-
ged6st61. 6s  a, ttizel6ssel jar6
kellemetlens6gekt6l  is  meg-
6vhatjuk  a kedvenceinket  -
fejtette  ki  a  Halasi  Allatott-
hon vezet6je.  \

Epp ez6rt hirdettek n6ha'ny
6v kihagyas utan ivartalanf- ,
tfsi  akci6t  a  szer6nyebb  k6-
rdlm6nyek  k6z6tt  616  csala-
d6k  kutyai  szamara.  6ssze-
sep  szaz  n6gylabti  iv'artala-
nitasat,  villalja  a 'Halasi  Al-,
latotthon„ Balotaszams,  Kis-
kunhalas,   Kunfeh6rt6,  Har-
kak6t6ny, Pirt6 6s Zsana terq-
let6n. Jelentkezni az allatott-
hon  o6-2o/246-0266-os  te|e,T
fo`n szaman lehet.

Februar elej6n inditotta el a  _
kormany  'az   allatv6delequ`r61

`     ;i           -,

sz616   konzultaci6jat,   az   on-
line   k6I'd6'ivekr,e   tobb   mi.nt
262 ezer Valasz 6rkezett. A ki-
tolt6k 99,6 szazal6ka gondolta
tigy, fogy,az I orszderos iyarta=
lanftasi programnak  kiemelt

§Z2r:Efalft:tc:6¥6kbe°nrt£%tbyeani
EZ6rt a korndny most egy fell
milliard forintos keretosszegti,,

g]%]£:tz:¥8]|e]S6efiti]£ttff|Vfskbb£::
A.hazai alladed6 szervezetck
szamftasai szerint Magyaror-
szagqn rna az ebeknek, csak` a
tiz szazal6ka van ivartalanft-
va,amit'nagysnkev6snekft61-
nek. Ez6rt is 5rtilnek `angak,
hogy van .egy ilyen. pfogram.
A Ma`gyar Falu Prograth here-
t6ben az 5 ezer f6 6s az alat-

:e!Efro;reTea,Tyg:flo,Ezgg`aFear::
tebien most 6sszesen  14 ezer
kutyat vagy macskat tudhak
ivalfalam'fan`i.

- A felel6's allattaftats elb'se-
gftes6`t c6lz6 palyazaton sze-
ietne  indulhi  a  kisszallasi
6nkormanyzat ,is, az ig6nyck

felm6r6s6t  hamarosan  meg-
kezdik  i  mondta  el  6rdek-
16'desfinkre   Rozsnyai   Attila
polgarme.ster.                    `    ,
.r?Az.jivartalarifa_somkfv`th'}a,-,

programhan    szerepel   meg,
hogy azonosft6 csipet kapnak
a  kutyak,  valamint  famoga-
tast `lehet® ig6nyelni az 6llatok
veszetts6g elleni v6d6'oltasara
is. Erre hatezer forintot,  csip
behelyez6s6re   tr'zezer   forin-
tot, ivartalanffasra pedig akar
tobb mint hatvanezer forintot
is  ig6nyelhe`tnek  allatonk6nt
az 6n.korpranyzatck, 6sszesen
legfeljebb masfel milli6 forint
6rt6kben.

Az i`g€nyek felin6r6se 6s az
elegendb' felk6szti,16si id6` biz-
tosftasa 6rdek6ben k6t h6nap
mrilva, j¢nius 19-to'11ehet be-
nytijtdni majd az els6' palya-
zatokat. Az 6nkormanyzatok-
nak  `ha`rminc  napjuk  van  a
v6glegesft6sre,  az' utols6  be-.
nytijtasi hataTid6 jtilius  18-\a.
Az  a  c61,  hogy  a  falvakban
`se-legyen  nem  kivant  allat-
szaporul5t.


