Tartalmi beszámoló a 2017-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 2017-es 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 négy évvel ezelőtt indított ivartalanítási programunkat,
melynek keretében 63 cica ivartalanítására került sor saját erőforrásból (szeptember
végéig)! Nagy megtiszteltetés érte az Egyesületünket, támogatást kaptunk a svájci
SUST – Alapítványtól 100 cica ivartalanítására, kb. 900 000 Ft értékben! Ennél
nagyobb segítség nem is érkezhetett volna! Ez a program 2018. december közepéig
tart! Ezzel a segítséggel még 44 cica lett ivartalanítva az év végéig! A 2017-es év
végeredménye 107 bársonytalpú ivartalanítása!
A 2013 őszén megálmodott és 2014 tavaszán elindított „Macskamentő” projekt
kapcsán eddig 322 cica 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!

Szokásunkhoz híven, idén is volt „emberes” programunk is! Gyűjtést szerveztünk
egy 24 éves tüdő transzplantált fiatalember felépülésének segítésére!
Nagy előrelépés volt Egyesületünk életében, hogy sikerült egy megosztott nagy
kennelt felállítani, így sok cicánk kerülhetett tavasztól őszig a friss levegőre!
A jövő évben tervezünk bővítést az ivartalanítottak lábadoztatására, a jelenlegi 6n2
nagyon kicsi, legalább a duplájára lenne szükség!
A „saját” (cicaházas) és ivartalanított cicákon kívül, az anyagi nehézségeink
ellenére, sok utcai, beteg cicát gyógyíttattunk az év folyamán! Pártfogásba vettük a
„temetős” cicákat, folytattuk az ivartalanításukat, rendszeresen etetjük őket!
Probléma esetén orvosi kezelést kapnak! Közülük többet sikeresen gazdásítottunk!
Belefogtunk 2 nagy kolónia mentésébe, már többeket ivartalaníttattunk, sőt
gazdihoz juttattuk őket!
A teljesség igénye nélkül, erről szólt röviden a 2017-ess év.
Azt hiszem, hogy igyekeztünk és tettünk is a kulturált és felelős állattartásért, a tiszta
környezetért! .
A megkezdett munkát, programokat tovább folytatjuk a 2018 -as 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 2017. december 31.
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