
Milyen édes kicsi,
gyámolításra szo-
ruló, amikor ma-

gunkhoz vesszük, és milyen
gyámolításra szoruló ismét,
mielõtt elengedjük õt utolsó út-
jára, fájó szívvel.

Szerencsés esetben akár ti-
zenhat, vagy több évet is e-
gyütt tölthetünk vele egész-
ségben, boldogságban, játék-
kal, dorombolással teli pillana-
tokkal, s ha szükségünk van rá,
a vígaszt nyújtó odabújásukkal.

Érthetõ igény, ha szeret-
nénk megadni neki is a vég-
tisztességet, hiszen éveken át õ
is a család tagja volt.

A szeretett kedvenc elvesz-
tése mindig fájdalmas, érzel-
mileg nagyon nehéz életsza-
kasz. Sok gazdinak nincs le-
hetõsége arra, hogy saját kert-
jében, esetleg az állat kedvenc
helyén temesse el õt, de nincs
szíve csak úgy, egyszerûen ott-
hagyni az állatorvosi rendelõ-
ben a tetemet.

Az állatotthonban a jogsza-
bályok szigorú elõírásai eddig
megkötötték a kezünket és fá-
jó szívvel, de el kellett enged-
nünk a védenceink élettelen
testét, a szigorú szabályok sze-
rinti megsemmisítésre. Senki-
nek nem kívánom, hogy meg-
tapasztalja milyen érzés a köny-
nyeinktõl átitatott élettelen
kistestet ott hagyni a hideg ál-
latorvosi vizsgálóasztalon, vagy
látni, ahogy egy erre használa-
tos zsákban elszállítják és re-
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ménykedni, hogy a minimális
tiszteletet megkapják még a
megsemmisítés elõtt. 

Mi nagyon is át tudjuk érez-
ni a gazdik fájdalmát és gond-

ját, ezért kínáljuk fel az állat-
otthunkban mûködõ kegyeleti
kisállat-hamvasztót a gazdik-
nak, hogy humánus módon,
hamvasztással vehessenek bú-

csút kedvencüktõl, legyen az
kutya, macska, nyúl, rágcsáló,
madár vagy hüllõ.

A hamvasztás a Noé Állat-
otthon területén lévõ kremató-
riumban zajlik nyugodt körül-
mények között, szép környe-
zetben. A hamvasztás meg-
várható, a kedvenc hamvai-
nak urnába helyezéséig végig
ott lehet a gazdi.

A kisállat és a gazdi hoz-
zánk való kijutásáról, egyez-
tetés után gondoskodunk.

A hamvasztás 1–2 órát
vesz igénybe, súlytól illetve
termettõl függõen. Zárt tér-
ben, füst, szag és levegõ-
szennyezés nélkül üzemelõ
berendezés, kizárólag kegye-
leti célzattal van használva.

Elérhetõségeink:
Noé Állatotthon területe
Budapest XVII. kerület,

Csordakút út,  (138634/1 hrsz.)
Telefon (éjjel-nappal):

06-20-479-01-11
E-mail: 

kedvenchamvaszto@gmail.com

a  macska  2013. május-június 61

Szivárványhíd

ÉS MEGHALUNK


