
Az Élethang Alapítvány 2018-as éve  
 
2018-ban 65 kutya és macska volt fizikailag is az alapítványi gondozásunkban, 
akiknek elhelyezéséről, orvosi ellátásáról, etetéséről és szocializációjáról 
gondoskodtunk. További 56 állatnak eledellel, vagy orvosi ellátással esetleg 
befogással és hazajuttatással segítettünk. 
 31 kutyával és cicával kezdtük az évet és 34 új védencünk lett 2018-ban.......  
2018-ban 34 olyan állat került a gondozásunkba, akiket a gyepmesteri telepről, 
vagy utcáról, gazdától mentettünk. Ebből 8 súlyos, hosszabb kórházi ellátást 
igénylő állapotban. 16 kutyát fogtunk be a gyáli utcákon kóborolva és juttatunk 
vissza a családjukhoz a chip vagy a hirdetés segítéségével. A gondozásunkba 
került állatok minden esetben megkapták az állapotuknak és életkoruknak 
megfelelő orvosi ellátást, gondoskodtunk az elhelyezésükről, élelmezésükről, 
szocializációjukról, ivartalanításról, parazitamentesítésről. 
Gyáli székhelyű szervezetként továbbra is vállaljuk minden magánszemély 
befogadó által a gyáli gyepmesteri telepről kihozott kutya ingyenes 
ivartalanítását, illetve a helyi rászoruló családok számára ebben az évben is 
biztosítottuk az ingyenes nőstény macska ivartalanítási lehetőséget.  
Az ivartalanítási akciónk keretén belül 11 nőstény macskát, és 4, a gyáli 
gyepmesteri telepről magánszemély által kihozott kutyát sikerült 
ivartalanítanunk. 
Továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy se kölyök, se sérült állat 
ne kerüljön a gyáli gyepmesteri telepre, így a 2018-ban mentett kutyák közül 13 
utcára kidobott kölyökként került hozzánk, elkerülve a gyepmesteri telepet. A 
telepre került kutyákat továbbra is fotóztuk, hirdettük, a fajtatiszták esetében 
pedig igyekeztünk helyet találni számukra a fajtamentő szervezeteknél. 
2018-ban 27 védencünk számára találtunk végleges otthont, akiket életkoruknak 
megfelelő oltásokkal, chippel ellátva, ivartalanítva, a természetüknek megfelelő 
gazdit és otthont kiválasztva igyekeztünk elhelyezni szerződéssel és után 
követéssel. 
Ebben az évben is jelentkeztek hozzánk önkéntes munkára diákok, és az 
önkéntes munka keretein túl is voltak vállalkozó szellemű diák segítőink. 
Fontosnak tartjuk a fiatalok szemléletformálását, állatvédelmi törekvéseikben 
való támogatását. Köszönjük állandó diák segítőinknek Eszternek, Barbinak és 
Kittinek az egész éves segítséget.  
Ahogy minden évben, 2018-ban is sokszor fordul elő, hogy menni kellett, vinni 
kellett, hozni kellett…..reggel, hétvégén, este, de akár éjjel is. Köszönjük Makai 
Zsuzsinak, Éberling Ibolyának, Erdiczky Áginak és Király Edinának, Cs-Sild 
Zsanettnek hogy szükség esetén azonnal a segítségünkre voltak védenceink 
fuvarozásában, állatorvoshoz, panzióba vagy gazdihoz juttatásában. 
2018-ban is sokszor töltöttük az estéket, hétvégéket állatorvosi várókban ülve, 
védenceinkért izgulva, vagy csak a kötelező orvosi vizsgálatra, oltásra várva. 
Munkánkat nagymértékben megkönnyíti, hogy olyan állatorvosi rendelőkkel, 
orvosokkal, asszisztensekkel dolgozhatunk együtt, akikre mindig számíthatunk. 
Köszönjük a Pestimrei Kisállat Központnak és a Non Stop Állatorvosi rendelőnek, 
a Gyógyír Állatorvosi Rendelőnek és a Chiru-vet állatorvosi szakrendelőnek hogy 



szakértelmükkel és támogatásukkal segítették védenceink gyógyulását, 
biztosították számukra a megfelelő orvosi ellátást. 
Állatorvosi beavatkozásaink számokban: 26 chip, 87 oltás, 106 féreghajtás, 28 
műtéti beavatkozás, 12 laborvizsgálat, 16 szívféreg vizsgálat, 11 ultrahang és 
röntgen, 97 külső élősködők elleni kezelés, 6 parvós eset, 11 antibiotikumos 
kezelés, 7 giardia kezelés, 23 fülatkás eset ellátása, 2 babéziás eset, 1 bőrféreg és 
1 súlyos szívférges eset, 3 FIV/FELV teszt, 3 synoquin kúra, 1 altatás, 2 
hamvasztás. 
Mivel továbbra sem rendelkezünk menhellyel, a gondozásunkba került állatokat 
alapítványi tagjainknál, ideiglenes befogadóknál, panziókban helyezzük el. 
Sajnos az ideiglenes befogadók száma tovább csökkent az elmúlt években, ami 
jelentősen korlátozza a befogadható, gondozásunkba vehető állatok számát is. A 
Dog Holiday Kutyapanzió, a Hotel Vau kutyapanziónak és a Touche-eyed 

kutyapanziónak és Strázsa Kutyaiskola és Panziónak (2018-ban utoljára) 
köszönhetjük védenceink szakszerű, biztonságos elhelyezését. 
Állami, önkormányzati támogatást nem kaptunk, pályázat útján elnyert 
támogatásban nem részesültünk. Az alapítvány kuratóriumának tagjai ebben az 
évben sem részesültek semmiféle díjazásban, költségtérítésben. 
2018 tehát egy aktív, mentésekben gazdag évünk volt, sok felemelő, megható, 
embert próbáló pillanattal, hálás, gyógyult, gazdihoz került állatokkal, de sajnos 
az eddigi legszomorúbb évünk is egyben. 2018 november 22-én hosszan tartó 
súlyos betegséget követően elveszítettük Szalai Zsuzsannát egyik alapító 
tagunkat, barátunkat, alapítványunk egyik oszlopos tagját. Személye, munkája, 
kitartása pótolhatatlan, de a vele együtt képviselt szellemiséggel, kitartással és 
odaadással igyekszünk folytatni az együtt elkezdett munkát. 
Köszönjük Mindenkinek az elmúlt évben nyújtott anyagi, fizikai, lelki támogatást! 

Reméljük 2019-ben is számíthatunk Rátok! 
 


