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Állateledelgyűjtő akció az INTERSPAR áruházakban 
A SPAR Magyarország az Országos Állatvédőrség Alapítvány szakmai koordinálásával 2021. 
május 15-16-án „Mancs a bajban!” névvel állateledelgyűjtő akciót szervez a kijelölt 
INTERSPAR hipermarketekben. A kezdeményezés támogatásával a vállalat a vásárlóit 
bevonva segíti a bajba jutott állatokat, és a társadalom figyelmét védelmük, illetve az 
állatvédő civil szervezetek munkájának fontosságára irányítja.  

„Szakmai partnerünkkel, az Országos Állatvédőrség Alapítvánnyal idén május közepén olyan 
állateledelgyűjtő akciót szervezünk, amelyhez első alkalommal csatlakoznak országosan a 
hipermarket üzleteink. A programot az idei évben az INTERSPAR áruházainkban bonyolítjuk le, 
majd a későbbiekben szeretnénk hagyományt teremteni a gyűjtésből, és évről évre 
kiterjeszteni a kampányban részt vevő üzletek és állatvédelmi szervezetek körét. A 
közösségteremtő kezdeményezéssel kiállunk a nehéz sorsú kisállatok mellett, példát 
mutatunk másoknak, és számítunk a vásárlóink hagyományosan erős együttműködő 
aktivitására” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. 

A „Mancs a bajban!” állateledel-gyűjtés célja, hogy a vásárlókat bevonva, a vállalat közös 
erővel segítsen a bajba jutott négylábúakon. A kezdeményezés felhívja a figyelmet az 
állatvédelem és a felelős állattartás fontosságára, illetve országosan támogatást nyújt az 
állatok megsegítéséért dolgozó civil állatmentő és gondozó szervezeteknek. 

Az INTERSPAR áruházakban 2021. május 15-16-án (szombaton és vasárnap) megvalósuló 
gyűjtőakció során a részt vevő szervezetek kitelepülnek a hipermarketekbe. A civil szervezetek 
önkéntesei jellemzően a kasszazóna közelében fogadják a vevőket, akik a fizetés után adhatják 
át az üzletben megvásárolt adományukat. Az aktivisták főleg állateledelt – száraz tápot, 
konzervet, kutyaszalámit, alumínium tasakos nedves eledelt, jutalomfalatot – gyűjtenek a 
menhelyeken élő kutyák, macskák ellátásához, de állatfelszerelések és tisztítószerek is 
leadhatók a gyűjtőpontokon. Az aktivitás két napja során mindenhol 10 és 16 óra között várják 
a felajánlásokat.  

Az akcióban közreműködő állatvédelmi szervezetek listája, illetve a helyszínt biztosító 5 
budapesti és 28 vidéki áruház elérhetősége megtalálható a 



www.sparafenntarthatojovoert.hu/mancsabajban weboldalon. Az érdeklődők itt információt 
kaphatnak arról, hogy hol adhatják oda az adományaikat, amelyekkel 35 állatvédő szervezet 
valamelyikének védenceit és munkáját támogathatják. 

A SPAR több mint tíz éve segíti adományokkal a hazai menhelyek, állat- és vadasparkok 
gondozó-munkáját. 2011-től az áruházakban feleslegessé váló, kereskedelmi forgalomba nem 
hozható vagy onnan kivont termékeket ezeknek a szervezeteknek ajánlja fel. A vállalat 2013 
óta működik együtt az Országos Állatvédőrség Alapítvánnyal, amely a partnerszervezeteivel 
havi rendszerességgel szervez állateledel-gyűjtéseket a SPAR üzleteiben. Tavaly 19 szervezet 
húsz helyszínen 56 alkalommal fogadta a felajánlásokat, aminek keretében a kutyáknak 8046 
kilogramm száraz tápot, 4507 darab konzervet és 259 darab szalámit, a macskáknak 1361 
kilogramm száraz tápot és 7415 darab konzervet adományoztak a vásárlók a járványhelyzet 
ellenére. Ez azért is jelent nagy segítséget a részt vevő szervezeteknek, mert a támogatásnak 
köszönhetően orvosi ellátásra, eszközvásárlásra és telephelyfejlesztésre is maradhat forrásuk. 

Az Országos Állatvédőrség Alapítvány napi szinten, országszerte támogatja a rendőrök, 
tűzoltók és a jegyzők munkáját. Az elmúlt évek során nemcsak az állatkínzásos esetek kapcsán 
nyújtott segítséget a hatóságoknak és több civil szervezetnek, hanem a magyar állatvédelem 
jobbításában, a civil állatvédelemben való résztvevők munkájának könnyítésében is szerepet 
vállalt. Tevékenységének egyik meghatározó része az eledelgyűjtés.  

Az akcióban részt vevő INTERSPAR üzletek listája elérhető a 
www.sparafenntarthatojovoert.hu/mancsabajban weboldalon. 
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