
2014. Március Kunhegyesi Híradó 7

Közhasznú egyesületünk nem hivatalosan 2011 februárjában tûnik, mivel nem tudunk minden kutyát azonnal befogni, csak 
indult.  Bíróság által bejegyezve ugyanebben az évben, novem- ahogy felszabadul egy-egy hely. Ebben segítenek és segíthetnek 
ber hónapban lettünk. A helyi gyepmesteri telepet vettük át, nagyon sokat az ide-
alakítottuk, fejlesztettük az önkormányzat és civil segítõk köz- iglenes befogadók, 
remûködésével. A telep a régi GAMESZ udvar (Tûzoltóság) vé- akik egy-egy kutyust 
gében található. Egyesületünk tagjai társadalmi munkaként vég- magukhoz vesznek 
zi az állatok mentését, befogadását, ellátását, ki a munka, ki a ta- addig, amíg nem lesz 
nulás mellett. Kutyusainkat igyekszünk minél jobban ki- rá érdeklõdõ. Igény 
ismerni, hogy késõbb akár személyre szabottan is segíthessük a szerint segítünk az 
leendõ gazdikat a választásban. élelemben, minden 

2011-ben a közremûködésünkkel több, mint 130 árva négylá- olyan dologban, ami 
bú költözött új gazdához, többek között Terry Black is ebben az szükséges egy állat 
évben fogadott örökbe egy keverék pincsit Kunhegyesrõl. Októ- ellá tásához.  Cicák 
berben örökbefogadói napot tartottunk, melyre elfogadta meg- ideiglenes befogadá-
hívásunkat a Barátok közt címû sorozat két színésze is, Kis sához is folyamato-
Ramóna és Bozsek Márk. Ebben az évben sikerült kerítést építe- san keressük azokat 
ni a telepen abból a célból, hogy kutyusainkat mindennap kien- az embereket, akik 
gedhessük a kenneleikbõl egy kis mozgásra. Valamint bõvíteni magukhoz tudnának 
is tudtunk plusz 7 kennellel, mellyel máris jelentõsen növeltük a átmene til eg venni 
telep befogadóképességét.  A hideg téli hónapokban adomá- egy-egy árvát, mivel 
nyokból kapott meleg szõnyegekkel fedtük be a bentlakóink a telep macskatartás-
kenneljeit, hogy egy kicsit komfortosabban érezzék magukat. ra egyáltalán nem al-
Hálával tartozunk városunk két praktizáló állatorvosának is, kalmas. 
amiért lelkiismeretesen segítik a munkánkat. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek alatt több, mint 400 

2012-ben ahogy egyre jobban megismerték az emberek a kóborkát sikerült befogni, befogadni és gazdit találni nekik. Eb-
munkánkat, fõleg az Internet segítségével további 150 kutyus- ben a rideg világban melegséggel tölti el szívünket, mikor egy-
nak sikerült megtalálni a leendõ otthonát. Áprilisban ismét örök- egy boldog gazdis négylábú szemébe nézve látjuk az örömöt és 
befogadói napot tartottunk, ahová még Pestrõl is érkeztek hoz- hálát.
zánk „állatvédõ társak”. Ebben az évben az önkormányzat segít- 2014-ben már mi is kaphatunk adó 1%-ot, amire nagy szüksé-
ségével be lett vezetve az áram, jelentõsen megkönnyítve ezzel günk is van, hiszen folyamatosan telt házzal üzemelünk, az álla-
munkánkat a kennel építésénél, javításnál és az egyéb munkála- tok orvosi ellátása, élelmezése nagy anyagi terhekkel jár. Min-
toknál. denkinek köszönjük, aki az adóbevallása készítésekor gondol a 
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gyon sok négylábú barátunk költözhetett boldog családhoz kül-
földre. A kiutazott kutyusok további életérõl természetesen 
információt, sõt sokszor képeket, videókat is kapunk a német ba-
rátainktól. Az Õk és az önkormányzat segítségével a telepünk 
duplájára nõtt, és már a bõvített rész elválasztó kerítése is elké-
szült. A plusz férõhelyek tervezése és építése folyamatban van. 
Német barátaink segítségével minden kennelbe új, szigetelt óla-
kat készíttettünk, valamint folyamatos gyûjtést szerveznek a 
kunhegyesi árva ebek javára. Ebben az évben került bekötésre 
az ivóvíz is, szintén az önkormányzat közremûködésével. 2013 
év elejétõl az új törvények szerint minden kutyát már kizárólag 
chip és veszettség elleni oltás beadása után adhatunk ki az új gaz-
dához. Ezzel a törvénnyel sajnos jelentõsen csökkent az örökbe-
fogadási kedv, viszont így biztosabb, hogy egy-egy kiadott ku-
tyussal nem fogunk találkozni az utcán kóborolva. Sajnos az a 
tapasztalat, hogy városunkban nagyon sok a felelõtlen, nemtö-
rõdöm gazda, akik miatt a szerencsétlen négylábúak folyamato-
san az utcákat járják. Sokszor a mi munkák is kilátástalannak 
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A helyi kultúra fél évszázada…

Az Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központ 1964 au-
gusztus 20-án kezdete meg mûködését jelenlegi épületében. 
Mûködésének 50 éve során számos közösségnek adott helyet, se-
gítette azok mûködését, tette emlékezetessé az itt élõk ünnepeit, 
õrizte meg a helyi szokásokat, kulturális értékeket, indított el ha-
gyományokat. Bizonyára sokak tudnak felidézni olyan 
élményt, emléket mely a Mûvelõdési Központhoz kapcsolódik 
és megosztanák másokkal is. 

A jubileum évében szeretnénk megjelentetni egy könyvet 
melyben a sok kép mellett visszaemlékezéseket, a dolgozók ál-
tal megélt eseményeket idézhet fel az olvasó „Az én 
kultúrházam” címmel.

Az írásokat a Mûvelõdési Központba várjuk akár különleges 
fotókkal kiegészítve.

A kiadvány megjelenésének tervezett idõpontja november hó-
nap.

A Kunhegyesi Állatvédõ Egyesület eddigi tevékenységérõl


