Tartalmi beszámoló
a 2014-es évről

Az Egyesületet célja, felhívni a közvélemény figyelmét a kulturált és felelős állattartásra, a tiszta
környezet és a természet védelmére. Közelebb hozni a kutyás és nem kutyás társadalmat
egymáshoz. Ennek érdekében a kutyások megítélésének javítása. Állatvédelem támogatása,
gyermek és fiatalok állat -és természetszeretetre történő nevelése.
Az Egyesület feladatai különösen:
− Állatvédelem, természetvédelem, ezen beül:
közösségi fórumok szervezése,
szakmai anyagok elkészítése, konferenciák szervezése
érdekvédelem, érdekképviselet
− Pályázati lehetőségek kihasználása, oktatási, nevelési programok szervezése,
− Kulturális rendezvények, összejövetelek, tájékoztatók szervezése.
− Tapasztalatcsere és egymást segítő együttműködés más egyesületekkel
Visszatekintés a 2014-es évre:
− Január 4-én ünnepélyes keretek között kihelyezésre és átadásra került a két „beszélő”
kutyapiszok gyűjtő, amelynek az anyagi fedezetét még a tavalyi évben a „Lépj – Légy Pécs
Jövője” nyert pályázatból finanszíroztuk. Akik a hangjukat kölcsönözték: Gombos Edina,
Ábel Anita, Maloveczky Miklós, Bűdi Szilárd és Decker Ádám. A környezetünk tisztasága
érdekében további gyűjtők kihelyezésére lenne szükség! Az ünnepségen volt kutyás
bemutató, kürtöskalács, forralt bor, a gyerekeknek tea.
− Januárban részt vettünk az Ökováros-Ökörégió Alapítvány rendezvényén a Plázában, ahol
standot állítottunk és bemutattuk az egyesületünk működését, munkáját.
− A Mosolymanó Egyesület felkérésére tovább folytattuk az általuk létrehozott Lakóközösségi
Információs és Szolgáltató irodában (LISZI-ben) az Állatbarátok Klubját.
− Időközben megszületett egy új projekt gondolata, amiben arra kerestük a megoldást, hogyan
lehetne csökkenteni Pécs város területén a kóbor cicák számát. Kidolgoztam a
„Macskamentő projekt”....avagy a kóbor cicák számának csökkentése programot. Egyetlen
megoldás létezik, a kóbor cicákat ivartalanítani kell!
− Februárban Farsangi Bált rendeztünk, melynek a bevételét az új projektünk előkészítésére
fordítottuk.
− A „Macskamentő projekt kivitelezéséhez pénz, munka és kitartás kellett! Ez a program
egész évben kiemelkedő szerepet töltött be az egyesület életében. Újabb nyert
önkormányzati pályázatból, Csizi Péter alpolgármester támogatásával és adományokból
2014-ben sikerült 51 bársonytalpút ivartalaníttatni. Szükség volt arra, hogy létrehozzunk
egy lábadozó helyet, ahol a műtét után elhelyeztük a pácienseket, így kialakítottuk a
„Cicaházat”, ahol napi két órában (reggel és este) felváltva gondoztuk a lábadozókat. A
lakosság köréből olyan embereket vontam be, akik etetik a cicákat, így könnyebb volt
befogni őket, a lábadozás után ők gondoskodnak tovább róluk. Sok új területről vannak
jelentkezők, akik segíteni szeretnének. Ezekről a cicákról nyilvántartás készül, így a
továbbiakban nyomon tudjuk követni a sorsukat, rendszeresen féregtelenítve vannak, ami
azért nagyon fontos, hogy a férges ürülékükkel ne szennyezzék a gyerekek homokozóját.
Kevesebb kóbor macska, kevesebb feszültség az emberek között! Az ivarzási időszakban
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nem lesz „macskazene”, a kisebb számú kolóniákat lehet, úgymond „kulturáltan” tartani
még gazda nélkül is. Ezt a programot, hogy igazán látszanak az eredmények, feltétlenül
folytatni kell legalább a 2015-ös évben, de lehetőség szerint még tovább.
Április 26-án megtartottuk a hagyományőrző demonstrációnkat, melyet Uránvárosból
indítottunk és a „végállomás” természetesen a Barbakán Kert volt, ahol a „kisfánál”
gyertyagyújtással emlékeztünk az állatkínzás áldozataira.
A 2014. év szintén, említésre méltó, fontos eseménye volt egy gyógyíthatatlan beteg
végakaratának teljesítése, aki megálmodta, hogy rendez egy jótékonysági bált és a
bevételéből támogatja a Baranya Megyei Kórházat, ebben kérte a segítségünket.
Természetesen igent mondtam, de sajnos a bál kitűzött napja előtt egy hónappal meghalt,
előtte megígértette, hogy, ha már Ő nem lesz, az álmát valóra váltjuk. Természetesen
megvalósítottuk és a teljes bevételből három osztálynak vásároltunk olyan eszközöket,
amivel a betegek életminőségét javítani lehet (ez volt a kérése). Ezzel a gesztussal akarta
kifejezni háláját a kórháznak, ahol hónapokat töltött. Május 31-én ünnepélyes keretek között
átadtuk a kórháznak a 300 000 Ft értékben vásárolt eszközöket.
Október 4-én, az Állatok Világnapján rendeztünk Szüreti Bált, majd decemberben Mikulás
Partyt, amelyek bevételéből tudtuk a működésünket fenntartani és a további programjainkat
megvalósítani.
Részt vettünk szervezett szemétszedési akciókban (Tettye túra, Szedd magad...), amelyek a
lakókörnyezet, ill. a természet (Mecsek) megtisztítására irányult.
„Örökbe fogadtunk” a Cicaház környékén egy zöldterületet, amit havi szinten rendben
tartunk.
A téli időszakban, az időjárásra való tekintettel, a „Macskamentő projektünk” úgy működik,
hogy a befogadott kóbor cicákat ivartalaníttatjuk féláron, segítve ezzel a gazdinak.
December végéig 6 befogadott cicát sikerült ivartalanítani.

Ennyiről szólt a 2014-es év.
Azt hiszem, hogy igyekeztünk és tettünk is a kulturált és felelős állattartásért, a tiszta környezetért!
Úgy gondolom, hogy dinamikusan fejlődő egyesület vagyunk.
A megkezdett munkát, programokat tovább folytatjuk a 2015-ös évben is, megteszünk mindent
annak érdekében, hogy a céljaink, terveink megvalósuljanak. Továbbra is merünk nagyot álmodni!
Köszönjük Mindenkinek az eddigi támogatást és kérjük a további segítséget, hogy munkánkat minél
hatékonyabban, sikeresebben tudjuk végezni.
Pécs 2015. március 4.

