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Példaértékű összefo-
gásnak lehetünk tanúi a 
Jeruzsálemi Szent János 
Szuverén Máltai Lovag-
rend Autonóm Perjelsé-
gek Szövetsége (KMFAP) 
által alapított Orphans 
for Animal Rescue 
(OAR) – Árva gyerme-
kek az állatvédelemért 
nemzetközi program 
keretében, amelyhez 
elsőként csatlakozott a 
Szuverén Ciprusi Rend, 
az IBSSA és az IAPA. A 
gyermekek, a felnőttek 
és a kutyusok közös 
örömére idén nyáron 
két alkalommal, július 
16-án és augusztus 26-
án tartottak lovagi és 
testőr családi pikniket 
az állatok javára Török-
bálinton, a Zöld Sziget 
Állatvédő Egyesület által 
működtetett állatmen-
helyen.

„A kutya az 
ember leg-
jobb barát-
ja” – tartja 

a közmondás. Ezzel az ál-
lítással nem is lehet vitat-
kozni annak láttán, ahogy 
a gyermekek és a kutyusok 
azonnal kiválasztották egy-
mást, és egymás játszópaj-
tásaivá váltak. A résztvevők-
nek köszönhetően a menhe-
lyen lakó közel 100 kutyus 
szinte mindegyike része-
sülhetett végre a szabadté-
ren való séta és futkározás 
örömében. A vendégek, a 
felnőttek és a környék gyer-
mekintézményeinek árva és 
hátrányos helyzetű kis lakói 
szüntelenül játszottak velük 
és szeretgették őket. Jó volt 
látni, hogy néhány nehezen 
kezelhető gyermeket meny-
nyire megváltoztatott ez az 
élmény, s milyen kitartóan 
foglalkoztak a szeretetre 

éhes és gazdára vágyó ku-
tyusokkal. Az egyik nagy 
tapasztalatú pedagóguskí-
sérő felhívta a figyelmet a 
kutyaterápia mindkét oldal 
részére gyakorolt jótékony 
hatására és egyre szélesebb 
körben felismert jelentősé-
gére.

A nyári rendezvényeinket 
tovább színesítette a KMFAP 
humanitárius szervezete, a 
Femeraid International – 
Budapesti Egység tagjainak 
jelenléte, akik miután a jú-
liusi pikniket megelőző haj-
nalban kimentettek egy ful-
dokló férfit a Velencei-tóból 
– az EFOTT-rendezvényen 
–, fáradhatatlan lelkese-
déssel és szakszerű ma-
gyarázatokkal mutatták be 
a katasztrófaelhárításban 
használt korszerű eszkö-
zeiket. Az egyenruhás ön-
kéntes segítők olyan fontos 
információkat is megosztot-

tak a résztvevőkkel mint: 
hogyan kell cselekedni ka-
tasztrófa esetén, vagy egy 
baleset láttán. Tevékenysé-
gük évek óta például szol-
gál az IBSSA és a lovagrend 
tagjainak, partnerszerveze-
teinknek és a gyermekeknek 
is.

A júliusi piknik kutya-
szépségversenyén felvo-
nultatott „jelöltek” osz-
tatlan tetszést arattak és 
az eredményhirdetéskor 
a kicsi gyermekekből álló 
zsűri tagjai a felnőtteket 
megszégyenítő bölcsesség-
ről tettek tanúbizonyságot: 
„minden kutya szép, ezért 
minden kutya győztes eb-
ben a versenyben” – hang-
zott salamoni döntésük. Az 
estig tartó rendezvényeken 
finom ételekből sem volt hi-
ány: a szürkemarha-pörkölt, 
a grillezett húsok, a csirke-
paprikás, a töltött káposzta 
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és a környék lakosai által 
készített óriási mennyiségű 
házi palacsinta, a nyári hő-
ségben felszolgált frissítő 
italok, a vendégek barátsá-
gos beszélgetései a nagyré-
ten felállított sátrak alatt és 
természetesen a főszerep-
lők, a kutyusok jelenléte 
sajátos piknik hangulatot 
teremtettek.

A júliusi rendezvény ze-
nei produkcióját a Jeruzsá-
lemi Oroszlános Rend tehet-
séges énekesei, a karaoke 
világbajnokság dobogósai 
és Chris Rudi szolgáltatták, 
s ez összehozta az embere-
ket és a kutyusokat, s a nap 
végére új barátságok szü-
lettek. A közös ügy közös-
séget formált, s a második 
pikniken már a korábban 
ismeretlenek is szívélyesen 
köszöntötték egymást.

A kezdeményezés elin-
dítója és a rendezvény fő-
szponzora a Máltai Lovag-
rend (KMFAP), amely így az 
állatmenhelyen történő fo-
lyamatos fejlesztések finan-
szírozásához is hozzájárul. 
A lovagrend humanitárius 
tevékenységében kiemelt 
szerepet kap az árva gyer-
mekek tanulmányainak, 

képzésének támogatása és 
az állatvédelem. Ennek is 
köszönhetően egyre javul a 
Zöld Sziget Állatvédő Egye-
sület befogadóhelyének 
színvonala: a kutyusok tiszta 
és rendezett körülmények 
között élhetnek, szeretettel-
jes gondoskodást és megfe-
lelő táplálást kapnak, orvosi 
ellátásban részesülnek, de 
ennek ellenére nagyon vár-
ják leendő gazdájukat, mert 
az jelenti számukra az igazi 
életet.

Az összefogásban fon-
tos szerepet játszott Tö-
rökbálint önkormányzata 
és polgármesteri hivatala, 
az IBSSA, és a Nemzetközi 
Polgárőr Szövetség (IAPA) is.

Prof. Popper György, 
az IBSSA elnöke, a KMFAP 
magyar nagyperjele a pik-
niken köszönetet mondott 
mindazoknak, akik valami-
lyen módon hozzájárultak 
ehhez a nemes kezdemé-
nyezéshez, amely mára 
mozgalommá nőtte ki ma-
gát. Kiemelte továbbá a 
gyermekek állatvédelmi 
munkába való bevonásának 
fontosságát, hiszen ezek a 
találkozások nemcsak az ő 
érzelmi életükre vannak jó 

hatással és segítenek a fe-
lelősségtudat kialakításá-
ban, hanem a kutyáknak is 
nagy szükségük van rá. Az 
augusztusi eseményen Tö-
rökbálint város önkormány-
zatát Holló Zsuzsa, környe-
zetvédelmi osztályvezető 
képviselte, akiről köztu-
dott, hogy nagy barátja és 
védelmezője az állatoknak. 
Kincses Imre, a Zöld Sziget 
Állatvédő Egyesület vezető-
je és csapata mellett a helyi 
Cigány Önkormányzat kép-
viselője is jelen volt a júliusi 
találkozón. A menhely veze-
tőjének és munkatársainak 
odaadó és nagyon hatékony 
munkájának köszönhetően 
évente több mint 500 ku-
tyust mentenek meg, akik 
az ő segítségük nélkül nem 
élnék túl a gazdátlanságot, 
az elhanyagoltságot, a fe-
leslegessé válást, az utcára 
kerülést és kóborlást, az 
éhezést, a betegségeket 
vagy a durva bánásmódot, 
sőt az embertelen kínzáso-
kat, amiben sajnos gyakran 
van részük a kutyusoknak és 
más állatoknak is.

Az Árva gyermekek az ál-
latvédelemért humanitárius 
célú nemzetközi programot 

a közelmúltban indította el 
a KMFAP, de már számos 
szervezet jelezte csatlakozá-
si szándékát ehhez a társa-
dalmi szempontból is hasz-
nos és az emberek szívéhez 
nagyon közelálló kezdemé-
nyezéshez Magyarorszá-
gon is, ahol évente sajnos 
több mint 25 ezer kutyust 
altatnak el az egyébként is 
túlzsúfolt és komoly anya-
gi nehézségekkel küszködő 
állatmenhelyeken.

A lovagi és testőr csalá-
di piknik rendezvényeken 
megjelent lovagtársak és 
IBSSA-tagok újabb támo-
gatásokat ajánlottak fel a 
menhely számára. Emellett 
külön örömünkre szolgált az 
is, hogy a júliusi piknik alatt 
két kiskutya szerető gazdára 
és otthonra talált. Reméljük 
mások is kedvet kaptak és 
fontolgatják az örökbefo-
gadást. Nagyon nehéz sza-
vakkal kifejezni azt a hálát 
és feltétlen szeretetet, amit 
egy befogadott kutya nyújt 
az embernek.

Szeretnénk mindenkit 
erre biztatni, mert kutya 
nélkül lehet élni, csak nem 
érdemes.

p. a.–v. n. j.


