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Fotópályázat a Hontalan Állatok Világnapja alkalmából 

Fotópályázatot hirdet az Országos Állatvédelmi Alapítvány a Hontalan Állatok Világnapja 

alkalmából. Bárki beküldheti kedvence fényképét, akinek utcáról befogadott, vagy 

menhelyről, állatotthonból örökbe fogadott kutyája, cicája vagy egyéb házi kedvence van. 

Fotópályázattal hívja fel a figyelmet a Hontalan Állatok Világnapjára az Országos Állatvédelmi 

Alapítvány. Ma Magyarországon még mindig nagy problémát jelent, hogy sok állat kóborol az 

utcákon. Ez leginkább a fölös szaporulat, valamint a prevenció hiánya miatt van. A hosszú 

távú megoldást az ivartalanítás jelentheti, az alapítvány elsődleges célja hogy a többi között 

erre is kiemelt figyelmet fordítson.  

A fotópályázatra bárki beküldheti házi kedvence fényképét, az egyetlen feltétel az, hogy az 

állat utcáról befogadott, illetve menhelyről, állatotthonból örökbe fogadott legyen. A 

szervezet azt kéri továbbá, hogy a fotó mellé mindenki írja meg kedvence történetét, hogyan 

került a családhoz, illetve a gazdihoz, és hogy melyik volt a legkedvesebb emléke idáig, ami 

az állatához köthető. Emellett a pályázók küldjék el nevüket, címüket és telefonszámukat is, 

hiszen egy szerencsés meglepetés ajándékcsomagot is kap. A beérkezett fotókat emellett 

közzé is teszik az alapítvány honlapján illetve Facebook oldalán. 

A képeket és történeteket 2017. augusztus 20-ig várja a szervezet az 

info@orszagosallatvedo.hu címre, illetve Facebookon is, privát üzenetben, a sorsolás 2017. 

augusztus 25-én, pénteken lesz.  

A Hontalan Állatok Világnapját egyébként 1992 óta tartják meg. Az Amerikai Egyesült 

Államokból indult kezdeményezést eredetileg minden év augusztusának harmadik 

szombatján rendezték meg, csak később tették át augusztus 16-ára. A világnap célja, hogy 

felhívja a közvélemény és a hatóságok figyelmét a hontalan, kóbor állatok problémájára és 

hogy sürgősen megoldást kell erre találni. Ennek egyik eleme lehet az ivartalanítás, tehát a 

nem kívánt szaporulat megakadályozása, a másik pedig hogy a menhelyek és állatotthonok 

hatékonyabban örökbeadási rendszert működtessenek.   

 


