Tartalmi beszámoló a 2013-as évről
A Kulturált Állattartásért és Tiszta Környezetért Egyesület 2013. február 8-án 10 alapító taggal
megtartotta alakuló Közgyűlését. A Pécsi Törvényszék 2013. március 12-én 3365 nyilvántartási
számon elrendelte az Egyesületet nyilvántartásba vételét, mely 2013. április 4. napján jogerőre
emelkedett.
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 2013-as évre:
A Civil Társaságként meghirdetett programokat az Egyesület folytatta:
 meghirdettük a „100 kutya ingyen chipelése” programot, melyben 130 kutyát sikerült az
azonosítóval ellátni. Akciónkkal igyekeztünk olyan gazdikon segíteni, akiknek anyagilag
megterhelő lett volna ez a kiadás (nagyon indokolt esetben természetesen nem zárkózunk el
további ebek chipelésétől). A programot két állatorvos közreműködésével, a város 4
különböző pontján bonyolítottuk le, igyekeztünk mindenkit a lakóhelyéhez legközelebb eső
rendelőbe irányítani. A gazdiktól jelképesen 250 Ft/eb hozzájárulást kértünk. Az akció
eléggé elhúzódott, mert nehéz volt összegyűjteni a szükséges 450 000 Ft-ot, de végül is
sikerült a teljes összeget adományokból összeszedni! Az akció meghirdetésekor
megkerestem az önkormányzatot, támogatást kérve, de pénzhiányra hivatkozva
elutasítottak!
 Április 6-án délelőtt hagyományőrző felvonulás a kulturált állattartás jegyében.....idén a
Domus parkolóból indultunk, figyelemfelkeltő táblákkal, kutyákkal vonultunk a Széchenyi
teret érintve......a Barbakán Kertben a tavaly ültetett „kisfánál” gyertyagyújtással
emlékeztünk az állatkínzás áldozataira! A borongós, esős idő ellenére szép számmal
megjelentek a kutyás és kutya nélküli felvonulók! A hagyományt természetesen folytatjuk,
jövő évben a tervek szerint Uránvárosból fogunk indulni, hirdetve a kulturált és felelős
állattartást, ügyelve a környezet tisztaságára!
 Ugyanezen a napon este 18 órakor megtartottuk I. Jótékonysági Estünket a Slyven
Rendezvényközpontban! Kiemelt cél volt egy pécsváradi vak fiú vakvezető kutyájának
képzéséhez a támogatás. Felléptek Nagy Bandó András, Brillante vonósnégyes, Pécsi
Bordalnokok, a Villányi Halasi Pincészet borkóstolóval növelte az est színvonalát.
Megtisztelte rendezvényünket Weisz Fanni, Pécs Arca, az est védnöke Dr. Páva Zsolt Pécs
polgármestere volt. A vak fiú, Kopa Marcell verset szavalt és eljött a rendezvényre a
„Vigyázó Szemek” Egyesület elnöke is, Ők képzik Maxot! A bevétel felét a „chipes”
projektre fordítottuk. Természetesen volt tombolasorsolás is, az est színvonalához illő
értékes, exkluzív nyeremények találtak gazdára. A megjelenteket svédasztalos vacsorával
kínáltuk, ami különleges és finom volt. Köszönet a Rendezvényközpontnak.

 Április 17-én és 20-án részt vettünk a kertvárosi új kutyafuttató építésében és a megnyitó
lebonyolításában a Mosolymanó Egyesülettel kötött együttműködési szerződés keretében.
Első nap a tartó oszlopokat betonoztuk le, majd 20-án a kerítésdrót kihúzására került sor.
Sokan vettek részt a munkálatokban, legtöbben mind a két nap kivették a részüket a
munkából. Az önkénteseknek szedviccsel, üdítővel kedveskedtünk, a Mosolymanó
Egyesület frissen sütött langalót ajánlott fel. A megnyitóra meghívtuk az Ebtanoda
kutyaiskolát, volt táncoló kutya és arcfestés a gyerekek örömére. A kutyusok is birtokba
vették a futtatót!
 Augusztus 10-én került sor a II. Állatbarátok Napjára, ami szintén hagyomány lesz az
Egyesület életében. A rendezvénynek helyet adott a KÉK Egyesület a Melinda Parkban. A
hagyományokhoz híven volt kutyaszépségverseny, rajzverseny, játékos gyerekprogramok,
valamint mazsorett csoport szórakoztatta a szép számú közönséget. A Komlói Állatvédő
Egyesület örökbe fogadható kutyákat hozott a rendezvényre. Délután az állatorvos adott
tanácsot az érdeklődő gazdiknak. Természetesen nem maradhattak el a kutyás bemutatók
sem. Az Ebtanoda mellett bemutatkozott a Camelot KSE kaposvári kutyaiskola is. Erre az
eseményre is nagyon sok tombolafelajánlást kaptunk. A reggeli esőzés ellenére nagyon jól
sikerült nap volt!
 Már őszbe fordult az idő, amikor a felnőttek szórakozására megrendeztük a II. Jótékonysági
Estünket október 12-én Batyus Bál formájában a Klub 74-ben. „Eszel, iszol, amit hozol”
hirdették a plakátok! Rövid műsorral kezdődött a bál: egy versenytáncos pár (Jelesics
Nikolett és Gácsi Norbert)tartott bemutatót, majd Pataki Violetta és Nagy-Kovács Máté
Norman operett és musical dalokkal szórakoztatta a közönséget! A talpalávalót a Póker
zenekar szolgáltatta. A bevétel egy részével támogattuk a Szemem fénye Alapítvány Dóri
Házának működését. Mindenki nagyon jól érezte magát, a vendégek hajnali 4-ig ropták a
táncot.
 Közkívánatra folytatódott a jótékonysági bál sorozat ( III. estünk), december 7-én
vacsorával egybekötött Mikulás Partyt szerveztünk a Slyven Rendezvényközpontban. Az est
ismét műsorral kezdődött, felléptek a Hanife hastánc stúdió táncosai, elkápráztatva a
közönséget. Ezután szolgálták fel a vacsorát, a vendégek 3 menüből választhattak,
desszertként elfogyasztottak egy adag somlói galuskát! Ezután az est fénypontja
következett, felléptek Fertály Kata és Götz Attila a Pécsi Nemzeti Színház művészei.
Csodálatos élményben volt részünk! A vendégek a vacsora és műsor alatt felkészültek a
táncra, ropták is hajnalig a Póker-zenekar muzsikájára. A nyilvános rendezvénysorozatunk
erre az évre befejeződött!
 Decemberben felkérést kaptunk a Mosolymanó Egyesülettől, hogy az általuk létrehozott
Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Irodában (LISZI-ben) vezessük az Állatbarátok
Klubját. Örömmel tettünk eleget a kérésnek, minden pénteken 16-17 óra között tartjuk a
foglalkozásokat. Decemberi témáink: Hogyan válasszunk házi kedvencet? A kulturált és
felelős állattartás. Állataink felkészítése a petárdázásra. A foglalkozások előadásokról,
interaktív beszélgetésekről, tanácsadásokról szólnak.
Amit még a 2013-as évben érdemes megemlíteni, hogy júniusban indultunk a „Lépj – Légy Pécs
jövője” önkormányzati pályázaton „Élj velük” kategóriában, melyet megnyertünk! Eredeti tervünk
az volt, hogy a tavasszal megépített kutyafuttatót fogjuk bővíteni olyan formában, hogy a kis
termetű kutyáknak legyen külön futtatójuk. Sajnos ezt technikai okok miatt nem tudtuk
megvalósítani, mert kiderült, hogy egy gázvezeték van éppen azon a részen a földben. Nagy
költséggel járt volna az e-on szakvélemény, amit az egyesület szűkös anyagi lehetőségei miatt
bevállalni nem tudott. Értekezve az illetékesekkel, elfogadtuk a javaslatot, hogy helyezzünk ki 2 db
kutyapiszok gyűjtő edényt a Nevelési Központ alatt elhelyezkedő zöld területen az óvoda és iskola
között. Ezek az edények árban 80 – és 160 ezer forint körül mozognak! Ekkor Kozák Viktória (az
egyik vezetőségi tagunk) felvetette, hogy mi lenne, ha egyedi tervezésű kukákat gyártatnánk,
amelyek „beszélnek”? Első hallásra kissé bizarnak tűnt az ötlet, de már a megvalósításon

gondolkodtunk. Sikerült megtalálni a megoldást, már csak az volt vissza, hogy kik fognak
„beszélni”? Olyan ismert embereket kerestünk, akik köztudottan állatbarátok és hajlandók segíteni,
részt venni a programban. Vikiék ráálltak a témára, mentek, jöttek az e-mailek és december
közepére összeállt a projekt és december 28-án készen volt a két „beszélő” kuka. Akik a hangjukat
kölcsönözték: Gombos Edina, Ábel Anita, Maloveczky Miklós, Bűdi Szilárd és Decker Ádám.
Nagyon nagy köszönet nekik! Az átadásra 2014 január 4-én kerül majd sor ünnepélyes keretek
között.
Novemberben megszületett egy új projekt gondolata, amiben arra kerestük a megoldást, hogyan
lehetne csökkenteni Pécs város területén a kóbor cicák számát? A gondolatot tett követte,
kidolgoztam a „Macskamentő projekt”.....avagy a kóbor macskák számának csökkentése
programot. Egyetlen megoldás létezik, a kóbor cicákat ivartalanítani kell!
Ez egy évekig tartó, nagyon kemény munkával, szervezéssel járó program, az eredmény nem lesz
látványos és nem azonnal jelentkezik, de hosszú távon csökkenni fog a kóborló bársonytalpúak
száma.
Befogjuk a kóbor cicákat, ivartalaníttatjuk őket, majd a lábadozás után visszahelyezzük az eredeti
környezetükbe. Ez így nagyon egyszerűnek tűnik, de nem az.....
Első és legfontosabb a pénz kérdése, miből fogjuk finanszírozni?
Első körben természetesen megkerestem az önkormányzatot, hogy anyagi támogatást kapjak. Még
választ nem kaptam. Nincsenek nagy reményeim ezen a téren, tehát jön a „B” terv, ami már a
chipezésnél bevált, a gyűjtés. Elindítottam egy felhívást a napijótett.hu oldalon, illetve a Facebook
közösségi portálon, kérve Mindenkit hogy 250 Ft-al, egy kávé árával támogassa a programunk
sikerét.
Következő lépés volt, hogy helyet kellett találni a cicáknak a gyógyulási időszakra, a nőstényeknek
kb. 10 nap, a kandúroknak 2-3 nap a lábadozási időszak. Ez is megoldódni látszik....
A jó idő beálltával, március vége felé fogjuk indítani a projektet.
Ennyiről szólt a 2013-as év. Azt hiszem, hogy igyekeztünk és tettünk is a kulturált és felelős
állattartásért, a tiszta környezetért!
A megkezdett munkát, programokat tovább folytatjuk a 2014-es 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.
2013. december 31.

Korner Zsuzsanna
az egyesület elnöke

