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Több mint száz állatnak segí-
tett gazdát találni Angyalosi 
Beáta kolozsvári fényképész, 
aki lencsevégre kapja a kutyá-
kat, a világhálón népszerű-
síti a fotókat, és így próbálja 
örökbefogadásra ösztönözni az 
embereket. A fi atal önkéntes a 
sikeres kezdeményezésről, em-
ber-állat kapcsolatról beszélt a 
Krónikának.

 » BEDE LAURA

A fotók révén próbálom a ku-
tyák szerethető oldalát meg-
mutatni, mert az emberek 

sokszor nem tudják elképzelni, 
hogy valójában mi rejlik abban az 
állatban – vallja Angyalosi Beáta. 
A kolozsvári fényképész érdeklődé-
sünkre elmondta, sokan a kóbor ku-
tyákat csak mocskos, kócos korcs-
nak tekintik, de igazából ezek az 
ebek sokkal többé válhatnak. „Az 
emberekben tudatosulnia kellene, 
hogy egy állat milyen nagymérték-
ben tud változni. Ha eteted, gon-
dozod, szereted, bármilyen kutya 
csodálatos lehet. Óriási változás 
fedezhető fel az állatokon, miután 
gazdát találnak” – fogalmazott a fi -
atal fotós, aki eddig több mint száz 
állatot kapott lencsevégre, személy 
szerint pedig 23 kutyát és 5 macskát 
talált, gondozott és mentett meg.

Beáta az elmúlt években több ál-
latvédő egyesületnél is dolgozott, 
jelenleg a kincses városi Sirius Ani-
mal Rescue és iCare szervezeteknek 
segít. A menhelyeken akár napi 
20–30 kutyát is lefényképez, a fotók 
világhálón, többek között a Pawso-
me Facebook-oldalon való népsze-
rűsítésével pedig örökbefogadásra 
ösztönzi az embereket. „Véletlen-
szerűen találok rá az állatokra, saj-

nos akármerre utazom az ország-
ban, mindenhol látok kóbor kutyát. 
Azt javaslom az embereknek, hogy 
semmiképpen se vásároljanak ku-
tyát, mert szerintem amíg naponta 
több száz állat pusztul el Romániá-
ban, elég nagy butaság ebet venni” 
– mutatott rá az önkéntes. Kifejtet-
te, az elszaporodás megelőzésében 
a sterilizálás játssza a legfontosabb 
szerepet; a törvény értelmében azo-
kat a kutyákat, amelyek nem törzs-
könyvezettek, nem fajtiszták, kö-
telezően ivartalanítani kell. Ennek 
érdekében állatokat ábrázoló nap-
tárakkal és képeslapokkal gyűjtött 
pénzt ivartalanítási kampányokra, 
vagy adományért cserében fotózott 
kutyákat. Utóbbi egy #dogshare-
family elnevezésű, szabadtéri ren-
dezvény volt, ahol a gazdát és házi 
kedvencét kapta lencsevégre, a be-
folyó összeget pedig az egyesületek 
kapták.

Angyalosi Beáta arról is beszá-
molt lapunknak, hogy Kolozsváron 
egyetlen állami menhely működik, 
ezenkívül a városhoz közeli Apahi-
dán, Válaszúton, Kapuson vannak 
ilyen jellegű intézetek. „Van olyan 
menhely, ahol siralmas körülmények 
uralkodnak, de olyan is, ahol a ku-
tyák szabadon vannak, vagy sétál-
tatják, gondozzák őket. Ilyen például 
a Sirius, ez egy olyan hely, ahonnan 
mindig mosolyogva megyek haza” – 
részletezte az állatvédő. Hozzátette, 
az örökbefogadásnál alá kell írni egy 
szerződést, amelyben a gazda bele-
egyezik abba, hogy gondját viseli a 
kutyának, beoltja, sterilizálja, nem 
köti láncra, olyan körülményeket te-
remt, amelyre szüksége van egy állat-
nak. Ezáltal ellenőrzik az örökbefo-
gadót, és ha valami probléma adódik 
a kutyával, akkor bármikor vissza-
vehető, így nem kerül ki az utcára. 
„Én az utcára kidobva találtam meg 

ANGYALOSI BEÁTA SZERINT AMÍG NAPONTA TÖBB SZÁZ ÁLLAT PUSZTUL EL ROMÁNIÁBAN, ELÉG NAGY BUTASÁG KUTYÁT VÁSÁROLNI

Kóbor négylábúak útja a kamerától a gazdáig
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a saját kutyámat, Fickót, és annyira 
megszerettem, hogy nem tudtam 
továbbadni. Nagyon mozgásigé-
nyes, hiperaktív, eleinte nagyon so-
kat kellett takarítani utána, és sokat 
idegeskedtem miatta. De most már 
inkább feladom a saját kényelmem, 
mintsem, hogy az utcán hagyjak 
egy kutyát” – mondta Beáta. Ki-
fejtette, szerinte egy állat minden-
képpen jó hatással van az ember 
életmódjára, közérzetére, kiviszi a 
házból, megnyugtatja.

„Azt szoktam mondani, hogy 
ahogy a kutya örül az embernek, 
úgy nem örül senki. Nagyon jó ér-
zés, hogy amikor hazaérsz, boldo-
gan várnak. Továbbá sokkal jobb 
lesz a fi zikai állapotod, a cukorbe-
tegeknek is szokták ajánlani, sőt 
külföldön az orvosok elég sok el-
hízott embernek javasolják, hogy 
tartsanak kutyát” – fogalmazott 
a fényképész, akinek a kamerája 
többek között őzeket, medvéket is 
megörökített már. Bevallása szerint 
mindig is szeretett állatokat fotóz-
ni, csak nem volt meg rá a lehető-
sége, felszerelése. „Mivel Fickóval 
rengeteget járok ki a természetbe, 
akarva akaratlanul találkozom a 
vadonban élő állatokkal. Ezeket 
a fotókat inkább magamnak készí-
tem, ez a megnyugvás a fotózás-
ban. Munka, önkéntesség, kihívás 
és megnyugvás részre szoktam 
osztani a fényképezést” – hang-
súlyozta Angyalosi Beáta, akinek 
2015-ben felkerült a National Geog-
raphic honlapjára munkája, amely 
egy Fehér megyei falu, Remete ut-
cáján készült. Mint arról korábban 
beszámoltunk, Beáta egy fotós mű-
helymunkában vett részt éppen, a 
téma pedig szinte az utcán hevert, 
hiszen egyszer csak szembejött a 
néni a teheneivel, ő pedig rögzí-
tette a pillanatot. A képet a Travel 
Photo elnevezésű verseny kereté-
ben választották ki.

 » A fi atal 
állatvédő szerint 
az elszaporodás 
megelőzésében 
a sterilizálás 
játssza a legfon-
tosabb szerepet; 
a törvény értel-
mében azokat a 
kutyákat, amelyek 
nem törzskönyve-
zettek, fajtiszták, 
kötelezően ivarta-
lanítani kell. 

Felemelő „gazdiszeretet”. Angyalosi Beáta az utcára kidobva találta meg saját kutyáját, Fickót

 » BÍRÓ BLANKA

A Bihar megyei Micskéről érkezett 
Időutazók nevű csapat nyerte a 

Négy határon át elnevezésű vetélkedő 
erdélyi döntőjét, amelyet a hétvégén 
rendeztek Sepsiszentgyörgyön. A Kár-
pát-medencei honismereti versenyben 
tizenhárom csapat méretkezett meg, a 
második helyen végzett a Köllő Miklós 
utódai nevű csapat Gyergyócsomafal-
váról, a harmadik lett a gyergyóditrói 
Székelyhármas. A három nyertes csa-
pat április 27-én száll ismét versenybe 
a lakiteleki döntőn. Rajtuk kívül di-
cséretben részesült a micskei Hatodi-
kos Tündérlányok csapata, különdíjjal 
jutalmazták a gyergyószentmiklósi Fa-
vágókat a helyi kézművessel készített 
riportfi lmjükért. A második különdíj 
is Gyergyószentmiklósra vándorolt, a 
Szent Miklós csapatának tagjai a leg-
jobb érték felterjesztésének elkészíté-
sével, az angadzsabor örmény levessel 
érdemelték ki az elismerést. Lezsák 
Sándor József Attila-díjas magyar köl-

tő, tanár, a Magyar Országgyűlés alel-
nöke elmondta, jövő évben a vetélke-
dőt átcsoportosítva, három korosztály 
számára szervezik meg, lehetőséget 
biztosítva a kilencedikes és tizedikes 
osztályok számára is. Széman Péter, az 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sület elnöke, az Erdélyi Értéktár Bi-
zottság tagja felkérte a versenyzőket 
és az őket felkészítő pedagógusokat a 
felterjesztett értékek továbbküldésére 
az Erdélyi Értéktár Bizottság számára.

A Kovászna Megyei Értéktár Bizott-
ság az Erdélyi Értéktár Bizottsággal, 
az NMI Művelődési Intézettel és a 
Kárpát-medencei Közművelődési Ke-
rekasztal alapítóival hirdette meg a 
vetélkedőt értékeink témában általá-
nos iskolások számára. A diákok az 
elmúlt hónapokban három fordulón 
keresztül versengtek a regionális dön-
tőbe való jutásért. Az interaktív, honis-
mereti, többfordulós Kárpát-medencei 
vetélkedő célja a külhoni értékek meg-
ismertetése és őrzése, valamint az ér-
téktárak bővítése.

Micskei diákok nyerték a honismereti vetélkedő erdélyi döntőjét

Egy lépéssel előrébb. A micskei Időutazók teljesítettek a legjobban a vetélkedő regionális fordulójában




