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  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 2016-os évre: 

 

  A rendezvényeink sorát idén is a Farsangi bállal indítottuk, amit követett még 3 

jótékonysági est: Nyárköszöntő, Szüreti Bál, majd év végén a Mikulás Party! Ezeknek a 

bevételét mind a cicák ivartalanítására és gyógyítására fordítottuk! 

 

  Természetesen megtartottuk a Hagyományőrző kutyás felvonulásunkat Pécs belvárosában, 

idén is gyújtottunk gyertyát a Barbakán kerti „kisfánk” -nál, ahol a gyertya fényénél 

emlékeztünk az állatkínzás áldozataira! 

 

  A jó idő beálltával folytattuk a három évvel ezelőtt indított ivartalanítási programunkat, 

melynek keretében 76 cica ivartalanítására került sor! A terveink szerint 100 bársonytalpút 

szerettünk volna ivartalaníttatni, de a befogadott kölyökcicák körében felütötte  a fejét egy 

agresszív gombás fertőzés, mely miatt nem tudtuk a piciket örökbe adni, így nem volt se 

helyünk, se anyagi forrásunk az ivartalanítást a terveinknek megfelelően működtetni, minden 

pénzünket elvitt a betegek gyógyíttatása és gondozása! Sajnos nagyon nehezen ment az 

örökbe adás is, mert nagyon sok kóbor cica várt gazdára, így két kicsi, akik nálunk nőttek fel, 

maradtak „cicaházas kóborkák”!  Nagyon nehéz a lakossággal megértetni, hogy nem 

vagyunk se menhely, se cicaotthon....a fő profilunk az ivartalanítás és az azt követő 

lábadoztatás! Sokszor kellett a megkeresésekre nemet mondani, mert nem volt hová tenni a 

cicákat! Szerencsére találtam két ideiglenes befogadó támogatót, akiknél tudtuk lábadoztatni 

a műtött cicákat, így nem került veszélybe a „Macskamentő” projekt!  

 

  A másik nagy problémát jelentette az anyagi források előteremtése! Az önkormányzattól 

támogatásként kaptunk két képviselő költségkeretéből 130 000 Ft -ot, amivel be is fejeződött 

a központi támogatás! Az összes többi, működésünkhöz szükséges pénzösszeget mi 

teremtettük elő, a jótékonysági rendezvényeinkből, gyűjtésből valamint felajánlott licit 

könyvekből! Idén is kaptunk felajánlást  Sohonyai Attilától, valamint Márton Attilától, Nagy 

Bandó Andrástól, akik egy-egy saját kötetüket ajánlották licitre és Olasz Iréntől is egy 

értékes könyvet.  

  A több helyen kihelyezett gyűjtőládákat havi rendszerességgel bontottuk és nagyon örültünk 

a „talált” pénznek! A „sok kicsi sokra megy” elvet követve idén is kértem a jóérzésű, 

állatszerető embereket, hogy „egy kávé árával” támogassák a programjainkat! 



  Nagy segítséget jelentett, hogy jogosulttá váltunk az adó 1 %-ra, 39 fő szavazott nekünk 

bizalmat! 

 

A „saját” (cicaházas) és ivartalanított cicákon kívül, az anyagi nehézségeink ellenére, sok 

utcai, beteg cicát gyógyíttattunk az év folyamán! Ezen kívül feltérképeztük a Pécsi 

Köztemetőben élő macskapopulációt, közülük is számos egyed ivartalanításra került sor, sőt 

a kölyköket igyekeztünk örökbe adni. 2017 tavaszán tervezzük a még ivaros nőstények és 

kandúrok ivartalaníttatását! 

 

A 2013 őszén megálmodott és 2014 tavaszán elindított „Macskamentő” projekt kapcsán 

eddig 215 bársonytalpú ivartalanítására került sor, amivel megakadályoztuk több ezer kiscica 

halálra születését, megakadályozva a kóborkák számának növekedését! A megkezdett 

programot még hosszú éveken keresztül kell folytatni ahhoz, hogy látványos eredménye 

legyen, bár már most is tapasztalható, hogy egy-egy helyen kevesebb a kóbor cicák száma! 

Ez a már a szisztematikus, kitartó munkánk eredménye!  

 

Mint az eddigi évek során, idén is volt egy „nem állatos” Jótékonysági Estünk, amikor 

„Egy kerekesszékes pécsi lányért báloztunk” A rendezvény teljes bevételét (kipótoltuk 100 

000 Ft-ra) Kiss Ilona rehabilitációs kezelésére ajánlottuk fel! 

 

Évek óta, így idén is részt vettünk a Mosolymanó Egyesület rendezvényein, ahol a 

gyerekeket szórakoztattuk, szerveztünk számukra képkereső játékot, tanítottuk őket 

„kutyául”, a nagyobbaknak komolyabb 13+1 totót állítottunk össze. Az egyik rendezvényen 

kutyás bemutatóra is sor került! Örömünkre szolgál, hogy nagyon jó a kapcsolat a két 

egyesület között. 

 

Novemberben új (saját) Cicaházba költöztünk! <3 Sajnos a rossz idő korán beköszöntött, 

így az udvar rendbetételének nagy része a következő év tavaszára tevődik, de a Cicaház 

szigetelése, téliesítése megtörtént, kóborkáink biztonságos, kényelmes otthont kaptak! <3 

 

A teljesség igénye nélkül, erről szólt röviden a 2016-os év. 

  

Azt hiszem, hogy igyekeztünk és tettünk is a kulturált és felelős állattartásért, a tiszta 

környezetért! . 

A megkezdett munkát, programokat tovább folytatjuk a 2017-es évben is! Megteszünk 

mindent annak érdekében, hogy a céljaink, terveink megvalósuljanak. Úgy gondolom, hogy a 

megkezdett ivartalanítási programunkat még hosszú évekig kiemelten kezeljük, hisz eddig 

csak töredékét sikerült ivartalaníttatni az utcán élő kóbor cicáknak! Továbbra is merünk 

nagyot álmodni! 

Köszönjük Mindenkinek az eddigi támogatást és kérjük a további segítséget, hogy 

munkánkat minél hatékonyabban, sikeresebben tudjuk végezni. 

 

Pécs 2016. december 31. 

 

 

Korner Zsuzsanna 

         elnök 

 


