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A legtöbb probléma 
vidéki környezetben van 

Ami a konkrét eseteket illeti, arra 
voltunk kíváncsik, hogy milyen ese-
tekkel találkozik egy állatvédő vagy 
egy állatorvos. Erre az egyik legille-
tékesebb a Csíkszeredában 1996-ban 
Orendi Éva alapította Pro Animalia 
Alapítvány, a kezdeményező akkor 
már több éve gondoskodott magán-
személyként a városban élő kóbor ku-
tyákról. Egyre több esetben fordultak 
hozzá segítségért, abban a formában 
már nem tudott megbirkózni a kiala-
kult helyzettel és néhány barátjával 
közösen létrehozta az alapítványt, 
amely az egyik legrégebbi állatvé-
delmi szervezet nemcsak Székelyföl-
dön, hanem az országban is. Ennek 
köszönhetően Csíkszeredában már 
akkor volt állatmenhely, amikor erről 
semmilyen törvény nem rendelke-
zett, a menhely azóta is a régió egyik 
legnagyobb ilyen jellegű létesítmé-
nye. Tizenkét évvel ezelőtt sikerült 
szoros együttműködést kialakítani 
a németországi Freundeskreis Bruno 
Pet állatvédelmi szervezettel, segítsé-
gükkel tudják működtetni ma is a 260 
férőhelyes menhelyet.  

„A szervezet anyagi támoga-
tásának köszönhető, hogy évente 
500-600 kutyát tudunk fogadni, 6-7 
helyi embernek tudunk munkát ad-

ni, és olyan körülményeket tudunk 
biztosítani, amelyek sok romániai 
menhelyen nem adottak” – hang-
súlyozza Száva Emese, aki 2016 óta 
az alapítvány ügyvezető igazgatója, 
hozzátéve, hogy a német alapítvány 
segítsége révén a bekerülő kutyák 
nagy részét Németországba adják 
örökbeadni, ahol biztosabbak lehe-
tünk abban, hogy az állatok megbe-
csült tagjai lesznek egy családnak, 
kutyához méltó életet fognak élni, 
nem pedig visszakerülnek ugyano-
lyan körülmények közé, mint ahon-
nan mentettük őket. 

Az igazgató véleménye szerint 
Romániában az állatvédelem bizo-
nyos értelemben még mindig gye-
rekcipőben jár: civil szervezetek 
végzik a tényleges munkát az erre 
kijelölt állami intézmények helyett, 
sokféle törvény és szabályozás szü-
letett az elmúlt húsz évben. Az Eu-
rópai Uniónak, a világ szemének 
megfelelni kénytelen látszattör-
vények születtek, melyek azáltal 
váltak haszontalanná, hogy azok, 
akiknek tisztük lenne alkalmazni, 
egyáltalán nem alkalmazzák, nem 
ellenőrzik és nem büntetik a be nem 
tartásukat. Évek óta olyan hely-
zet áll fenn a gazdátlan állatokat 
illetően, amit csakis valódi tenni 
akarással, összehangolt, követke-
zetes országos stratégiával lehetne 

megváltoztatni, mérsékelni vagy 
megszüntetni. Száva Emese szerint  
az érintettek karöltve szegik meg 
a törvényt, visszaélnek a helyze-
tükkel és nyerészkednek a kóbor 
kutyákon, az állampolgárok pedig 
büntetlenül termelik folyamatosan 
az ehhez szükséges állatokat.

A kisvárosi és falusi közösségek 
mentalitása („Az csak egy kutya”) 
mellett a közösségi média minden-
napokat átszövő térhódításának 
köszönhetően az állatvédelem be-
került az emberek látószögébe, hi-
szen nagyon sok kép és videó jut el 
az emberekhez, és sokan követik 
az ezzel foglalkozó civil szerveze-
tek  tevékenységét. Ennek bizonyos 
értelemben lehet és van mentalitás-
formáló ereje, de a legtöbb probléma 
vidéki környezetben van, ahol az 
emberek egy része a mai napig kö-
zépkori mentalitással viszonyul a 
haszonállatokhoz, a háziállatokhoz 
és ebben a székelyföldi települések 
sem kivételek.

– Félméteres láncon, a csűr olda-
lának támasztott deszkadarab „ház-
zal”, gyenge koszton hosszú éveken 
át tengődő kutyákkal találkozha-
tunk nagyon sok székelyföldi portán 
– mondja Száva Emese, aki szerint a 
felelőtlen kutyatartás egyik legalap-
vetőbb oka a végtelen mennyiségű 
kutya. – Ezerszámra születnek a 

nem kívánt kiskutyák, ezeket bün-
tetlenül ki lehet dobni akár újszü-
lötten erdőre, mezőre, patakba vagy 
csak belefojtani a trágyadombba. Ez 
faluhelyen bevett szokás, az a bo-

lond és nevetség tárgya, aki elviszi a 
menhelyre a kutyát, vagy a kölyke-
it, ha nem tud megbirkózni az adott 
helyzettel. Amíg ez így lesz, amíg a 
megvetés nem az állatkínzót illeti, 
hanem az állatszeretőt, addig na-
gyon nagy változásokra nem számít-
hatunk – teszi hozzá az igazgató, aki 
szerint sikereiket csak a megmentett 
állatokkal mérhetik, nem nagyon 
van más elégtételük, eredményük. 

– Mi ezeket az állatokat évez-
redekkel ezelőtt megszelídítettük 
azért, hogy a társaink legyenek, 
hogy bennünket segítsenek cseré-
ben a gondoskodásunkért. Ők mai 
napig hűségesek ehhez a szövetség-
hez, ösztönükké vált, szükségük van 
ránk. Mi, emberek számtalanszor 
megszegjük ezt az egyezséget min-
den egyes pusztulásra ítélt, magára 
hagyott, gazdátlanná vált kutyával. 
A mi vállalásunk az, hogy ezeket a 
magára hagyott, kiszolgáltatott, nél-
külöző állatokat megfelelő életkörül-
ményekhez juttassuk. A felelősség 
azt jelenti, hogy tíz-tizenöt évig része 
lehet az életemnek, akkor is, ha az 
valamilyen okból kifolyólag megvál-
tozik. Azt jelenti, hogy van megfelelő 
helyem, elég időm és elég pénzem 
(a legkevésbé sem elhanyagolható 
szempont!) egy kutya, macska tartá-
sára. A kutyavállalás nem kizárólag 
érzelmi alapon kellene történjen és 
nem is kizárólag gyakorlatias meg-
fontolásból, hanem mindkettőből – 
zárta a beszélgetést Száva Emese.

Mi, emberek okozzuk a kutyák szenvedését

Száva Emese, az alapítvány jelenlegi igazgatója
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