
RÓLUNK 
dióhéjban 

 
A SÁRVÁR ÉS KEMENESALJA MENTETT KUTYÁIÉRT ALAPÍTVÁNY egy civil 

közösségből alakult 2016 novemberében, bár alapítója, Minárcsik Sándor, már több 
évtizede menti a segítségre szoruló állatokat. Célunk a Sárvár és Kemenesalja 

kistérségben befogott, megmentett, gyepmesteri telepre került állatok életminőségének 
javítása, rehabilitációja és gazdihoz juttatása. Küldetésünknek tartjuk továbbá az 

állatvédelemmel és a felelős állattartással kapcsolatos ismeretterjesztést, oktatást is.  
 
 

Hitvallásunk szerint a professzionális 
állatvédelem elsődleges célja és egyben 

eszköze a segítő szándékú felvilágosítás és a 
kézzelfogható segítségnyújtás - ez állat és 

ember közös érdeke.  
 



 

KÜLDETÉSÜNK 
 
 

Magyarországon mára tarthatatlanná vált az állatok helyzete: másfél-kétmillió gazdátlan kutya, ennél 
is több macska, folyamatosan teltházas gyepmesteri telepek, helyhiány miatt elaltatott állatok, 

túlterhelt állatvédők, napi szintű brutális állatkínzások vagy „csak” embertelen, borzalmas 
körülmények között tartott állatok tömkelege szerte az országban. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hisszük, hogy ezen a helyzeten mindenekelőtt oktatással, ismeretterjesztéssel lehet változtatni, ez 
pedig akkor a leghatékonyabb, ha már az egész kicsi gyerekeket is elkezdjük jó irányba terelgetni.  

Hisszük, hogy az életkoruknak megfelelően minden gyerekben tudatosítani kell a felelős állattartás 
mibenlétét, az ivartalanítás fontosságát,  az állatokhoz való humánus, szeretetteljes hozzáállást, s 
annak ismeretét, hogy az állatkínzókból előbb vagy utóbb – de szinte biztosan – „emberkínzók” 

válnak. 
 

Az állatok mentésén kívül ez tehát a másik fontos küldetésünk, ezen ismeretek terjesztését szeretnénk 
ellenszolgáltatás nélkül végezni – osztályfőnöki órán, projekt napon vagy bármely más iskolai, óvodai 

rendezvényen.  
 

 
 



 
OKTATÁSI PROGRAMUNK 

 

Az általunk ajánlott program három részből tevődik össze, de ezek egymástól függetlenül, külön is 
kérhetők.  

1. Állatvédelmi oktatás 
2. Kutyás bemutató 

3. Osztrák állatvédők által kidolgozott állatvédelmi program (PäT – Kinder helfen Tieren) 
 

Az egyes részek kicsit részletesebben:  
 

1. Állatvédelmi oktatás:  
 

Igény szerint bármilyen állatokkal illetve állatvédelemmel kapcsolatos témát szívesen bemutatunk, 
például:  

A megfelelő házi kedvencek kiválasztása és szakszerű gondozása, egészségük megőrzése 
Felelős állattartás, törvényi szabályozás, gyepmesteri rendszer 

Állatvédelem mint a környezetvédelem része 
Védett állatok itthon s a világban  

Vadon élő állatok helyzete itthon s a világban 
Haszonállatok, szaporítás, nagyüzemi állattartás és állatkísérletek 

Állatok a szórakoztatóiparban és a tradíciókban 
 

Térben, időben, témaválasztásban alkalmazkodunk az intézmény és a gyerekek igényeihez, életkori 
sajátosságaihoz.  

Az egyes témák tovább bonthatók, kombinálhatók, bővíthetők, egyszóval rugalmasak vagyunk!  
 

 



2. Kutyás bemutató 

 
Interaktív, beszélgetős előadásainkat nemcsak prezentációkkal, fotókkal, videókkal, játékos 

feladatokkal, hanem kutyás bemutatókkal tesszük izgalmassá és emlékezetessé.   

 



 

3. Osztrák állatvédők által kidolgozott állatvédelmi program:  

„Pät – Kinder helfen Tieren” 

 
Itt szükség van a gyerekek és a pedagógusok közreműködésére is. A csatolt forgatókönyvek 

alapján a pedagógus segítségével a gyerekek betanulják a színdarabot illetve a pantomim előadást, 
amit aztán egy előadás keretében közönség előtt (pl. szülők) előadják. Ez egy fantasztikus módszer 

arra, hogy a gyerekeket érzékenyítsük az állatok szenvedései, problémái iránt.  
A program további része, hogy a gyerekek kapnak egy 2 hetes időkeretet, amelyen belül 

információkat gyűjthetnek a környezetükben esetleg rossz körülmények között élő állatokról. 
Ezeket az eseteket a pedagógusok összesítik, majd a PäT önkéntesei – amennyiben valósnak 

bizonyul a probléma – ezeket a családokat, házakat felkeresik s igyekeznek segítséget nyújtani, pl. 
kutyaházzal, futólánccal, táppal, stb. Nagyon fontos, hogy a cél a segítségnyújtás és a jobbító 

szándékú felvilágosítás! 
Az előadás, majd a kézzelfogható, tényleges segítségnyújtás nagy lépést jelenthet afelé, hogy a 

programban részt vevő gyerekek igazán felelős és empatikus felnőttekké váljanak – nemcsak az 
állattartás terén.  

 

 

 A betanulandó előadások 
forgatókönyvét kérésre 

elküldjük.  



Meghívásukat előre is köszönjük! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Minárcsik Sándor       &  Czeiner Réka 
  Alapító     Kuratórium elnöke 

                 +36 70 220-5600                  +36 20 973-1607 

www.kemenesaljakutyai.hu 
E-mail: info@kemenesaljakutyai.hu 

 
https://www.facebook.com/Sárvár-és-Kemenesalja-Mentett-Kutyáiért-Alapítvány-1548494982123906 

 
„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az 

állatokkal bánik.„  
Mahatma Gandhi 

 


