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 megtaláltam a 
helyemet a világban" "

Útkeresés
A szüleim mindketten egyetemet végzett embe-
rek, valahogy egyértelmű volt, hogy én sem állok 
meg a középsulis végzettségnél. Jó tanuló voltam, 
nem jelentett problémát az egyetemi felvételi. 
Villamosmérnök-hallgatóként kezdtem a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, 
majd a biomérnöki pálya gondolatával is kacér-
kodtam, de rá kellett jönnöm, hogy valójában 
egyik sem igazán nekem való. 

Hatlábúvá válni
Mindig szerettem az állatokat, de elég későn, né-
hány évvel ezelőtt „kutyásodtam be”. Rémes idő-
szakból próbáltam kilábalni, amikor a családom 
biztatására úgy döntöttem: örökbe fogadok egy 
kutyát. Természetesen menhelyről – ez az első 
pillanattól kezdve egyértelmű volt. Szerintem 
nem is én választottam, hanem a kutyus, aki azóta 
a társammá vált. 
Kami jóval több egy átlagos házi kedvencnél! 
A segítségével megnyílt előttem a világ, új em-
bereket ismertem meg, új, addig meg nem élt 
szituációkba keveredtem. Rengeteget változtam 
az ő hatására. Többek között megtanultam hatá-
rozottan fellépni, de ami még ennél is fontosabb, 
hogy sokkal türelmesebbé váltam. 
Szerettem volna a lehető legjobb gazdija lenni, 
úgyhogy kutyasuliba jártunk, aztán úgy döntöt-
tem, komolyabban is elkezdek foglalkozni ezzel 
a témával. Elvégeztem egy kutyakozmetikus 
sulit, majd kutyakiképző vizsgát is tettem. Meg-
elégedhettem volna ennyivel, de nem tettem, 
mert annyira megtetszett ez a világ. Ahogy egyre 
mélyebbre ástam magam benne, éreztem, hogy 
valójában ez az a pálya, amit egész eddigi éle-
temben kerestem. Tanulni akartam, kerestem az 
utamat, és végül az örökbe fogadott kutyám segí-
tett, hogy rátaláljak: hamarosan felvételt nyertem 
a Szegedi Tudományegyetemre, ahol jelenleg is 
biológushallgató vagyok.

Suli mellett meló
Szerettem volna valamit dolgozni az egyetem 
mellett, hogy a családomra a lehető legkevesebb 
terhet rakjam a továbbtanulásom miatt.  Fővárosi 
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Állat-
egészségügyi Szolgálata –  - vagy ahogy mindenki 
ismeri Illatos úti gyepmesteri telep – ritkán keres 
munkaerőt, ám amikor az álláshirdetéseket 
bújtam, épp megjelent egy ajánlatuk. Rögtön 
jelentkeztem, és már az első pillanatban eldőlt, 

hogy megtaláltam a tökéletes melót. Egyrészt 
kutyákkal kell foglalkoznom, ami már alapból 
is szuper dolog, másrészt a munkám során ren-
geteg gyakorlati tapasztalatot gyűjtök, ami az 
egyetemen szerzett elméleti tudással együtt már 
nagyon komoly ügy.

Kemény munka
A munkám persze nem szigorúan csak a kutyákkal 
való foglalkozásból áll, hiszen amellett, hogy 
etetem, gondozom, tanítgatom, és ha szükséges, 
rehabilitálom őket, a kenneltakarítás is a fel-
adataim közé tartozik. Ez persze egyáltalán nem 
esik nehezemre, hiszen annyi sikerélményben 
van részem, hogy azok bőven kárpótolnak min-
denért. Sok kutyus kerül be rémes állapotban – 
ezalatt nem csak a fizikai állapotukat értem. Van, 
amelyiket leadják, mert már megunták, vagy azt 
állítják, hogy emberre támadtak, kezelhetetle-
nekké váltak, és sajnos sok olyan is akad, amelyik 
retteg tőlünk, emberektől. Mi mindenkit alaposan 
megfigyelünk, kivizsgálunk, igyekszünk a szá-
mukra legmegfelelőbb kennelbe helyezni, és 
amennyire az időnk engedi, nevelgetjük is őket. 
Ezalatt persze nagyon a szívünkhöz nőnek. Óriási 
öröm látni, hogy fejlődnek, tanulnak, újra bíznak 
bennünk, és amikor új gazdijuk oldalán elhagyják 
az Illatost, mindig magukkal visznek egy kis da-
rabot a szívünkből. Nem ritka, hogy elpityeregjük 
magunkat örömünkben – még a legnagyobb férfi 
kutyagondozóval is előfordul ilyesmi!

Az Illatos
Az intézménynek régóta rossz volt a híre, az em-
berek egy horrorisztikus vesztőhelyként emleget-
ték, de a valóság ettől nagyon távol áll. Az utóbbi 
négy évben egyáltalán nem altattunk helyhiány 
miatt! Ha az optimálisnál magasabb a létszám, 
igyekszünk az egymással jól kijövőket közös 
kennelbe helyezni, és felhívni az emberek figyel-
mét a gazdikeresőinkre. Rengeteget dolgozunk 
azon, hogy minden hozzánk bekerülő állatnak 
megfelelő helyet biztosítsunk, és legalább ennyi 
energiát fektetünk abba is, hogy mielőbb új csa-
ládba juttassuk őket. 

Utolsó út
Olyan sajnos előfordult, hogy egy gyógyíthatatlan 
beteg kutyust szabadítottunk meg a szenvedésé-
től az eutanáziával. Sosem fogom elfelejteni az 
alkalmat, amikor először asszisztáltam egy ilyen-
nél. Bár tudtam, hogy az állat számára megváltás 

a halál, mégis nagyon megviselt. A telepen dol-
gozó állatorvosok kiválóak, óriási tapasztalattal 
rendelkeznek, de őket is felkavarja, ha nekik kell 
átsegíteniük a szivárványhídon a kutyusokat.

Minden a helyére került
Hihetetlenül szerencsésnek érzem magam, 
hiszen kevés ember mondhatja el magáról, 
hogy mindennap azzal foglalkozhat, amit sze-
ret. Szerintem ez a boldogság egyik kulcsa. Így 
egyáltalán nem érzem tehernek, ha időnként 
keményebb fizikai munkát kell végeznem, vagy 
ha próbára tesz egy problémásabb kutyus. Amiatt 
is szerencsés vagyok, hogy mindig számíthattam 
a szüleim támogatására. Semmit sem akartak rám 
kényszeríteni, csak bátorítottak, hogy keresgéljek, 
és amikor látszott, hogy megvan a hivatás, amire 
felteszem az életemet, boldogan álltak mellém. 
Azt hiszem, megtaláltam a helyemet a világban.

Emlékezetes kutya az Illatoson 
Fifi, az 50 kilós gyilkológép kau-német juhász ke-
verék. Harapással került be, és mindenkit gyűlölt. 
Mindenkit – engem kivéve. Nem tudom, mivel érde-
meltem ki a szeretetét, de rengeteget foglalkoztam 
vele, hogy mentálisan olyan állapotba kerüljön, hogy 
legalább egy szervezetnek ki tudjuk adni. Az alatt a 
pár hónap alatt, amíg bent volt, az egész telepnek 
remegett a bugyija, hogy Fifike mikor fog engem 
megenni reggelire, de neki esze ágában sem volt ilyet 
tenni. Bizalmatlan volt mindenkivel, látszott rajta, 
hogy nehezen alakít ki kapcsolatot. Egyszer eljött a 
pillanat, amit aki kicsit is kutyás, egy ilyen bizalmat-
lan kutyánál értékelni tud: Fifike a „rehab” futtatón 
hanyatt feküdt előttem, hogy a pociját is vakarjam 
meg. Családi kutyusoknál ez mindennapos jelenség, 
de akkor ott felém a bizalom egyértelmű és lehető 
legnagyobb jele volt.
Fifi azóta Ausztriában lakik egy menhelyen, ahol egy 
nagyszerű szakember rehabilitálja, könnyen lehet, 
hogy már ott fogja leélni az életét, de szereti a gon-
dozóját, és már nem akar mindenkit kivégezni. :) 

my real life my real life my real life my real life my real life my real life my real life my real life my real life my real life my real life my real life

Biztos az idegeidre mennek már a felnőttek, akik neked szegezik a kérdést: „mi leszel, ha nagy leszel?” egyáltalán 
nem Biztos, hogy már most tudod, mivel szeretnél foglalkozni, és nincs is ezzel semmi Baj, amíg mindent meg-

teszel azért, hogy rátalálj a neked való hivatásra. vékony kata, állatgondozóként dolgozó Biológushallgató is 
ezt tette. eBBen a hónapBan ő meséli el nektek az élete történetét.
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