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Béla története

admin, 2011 május 15 vasárnap - 09:16:01

2011. április 24. emlékezetes dátum marad az alapítványunk, és még sok sok ember számára. Április 24....
Húsvét.... György napja.... Vasárnap. Bélánk új élete ezen a több szempontból is nevezetes napon kezdQdött. Na de
ne szaladjunk ennyire elQre....

Béla egy bullmasztiff. Két éves, jelenleg gazdátlan. Amikor még gazdis volt, Bélánk úgy döntött, a házQrzést
lecseréli egy izgalmasabb erdei túrára a pajtásával. A pajtás megunva a játékot hazafelé vette az irányt, Bélánk
viszont legjobb szándéka ellenére sem tudta ezt utánacsinálni. Mindebben megakadályozta ugyanis a nyakára akadt hurok,
amit valaki (természetesen nem legális!) vadszerzés céljából helyezett ki a bokrok közé.

A cikk megrázó képeket tartalmaz, megtekintését csak erQs idegzetqeknek javasoljuk!

Elképzelésünk - és a kutya sérülései alapján- Béla szabadulni próbált, aminek eredménye sajnos egy igen
súlyos, szinte légcsövet és nyaki ütQereket érQ hatalmas seb lett. Teltek a napok, a kutya eleinte vergQdött a
csapdában, aztán a tetemes vérveszteség, az éhség és a szomjúság két hét alatt passzívvá tette mindennel
szemben. A kutyára szinte az utolsó pillanatban talált rá Virág Ferenc úr (utólag is nagy köszönet a segítségéért), aki
a helyi polgárQr szervezet oszlopos tagja. Virág úr megitatta a félig már eszméletlen kutyát, majd azonnal értesítette a
rendQrséget, akik pedig állatvédQ szervezeteket (Gazdit és Otthont Alapítvány, GazdikeresQ Alapítvány) és egy
állatorvost (Dr. Bartos Loránd). A doktor úr azonnal kiment a helyszínre, ahol megállapította, hogy a kutya nyakát szinte
kettészelte a hurok, a vérveszteség jelentQs, a kutya kiszáradt, apatikus állapotban van. A saját autójával azonnal
beszállította a Salgótarjáni Állatgyógyászati Centrumba, ahol asszisztensével megkezdték a kutya sokktalanítását, a
fájdalomcsillapítást, a nyaki sérülés ellátását. Ekkor még azt sem lehetett tudni, hogy a kutya túléli-e ezt a sikeresnek egyáltalán nem nevezhetQ- kalandot. Bartos doktor a kezelések eredményességét látva asszisztense
segítségével 14 órán keresztül dolgozott azért, hogy a kutya nyakán lévQ sebet kitisztítsa, az elhalt részeket
eltávolítsa, és egy úgynevezett dréncsQ behelyezésével az ott felgyülemlQ váladékot folyamatosan el tudja
távolítani a csQ gyakori átmosásával. Hajnali fél ötkor a doktor úr úgy látta, ennél többet már nem tudnak Bélának
segíteni, innen már neki is "dolgoznia" kell azért, hogy életben maradhasson. És Béla megkezdte küzdelmes, fájdalmas
munkáját az életben maradásért. A Gazdit és Otthont Alapítványtól (Bátonyterenye) kapott egy szép ketrecet
(köszönet érte Csontosné Icukának), ami elQkelQ helyet kapott a rendelQ mqtQ-részegének sarkában, ott, ahonnan
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minden és mindenki szemmel tartható. Béla ezzel a lehetQséggel élt is, gyakorlatilag mindent és mindenkit szemmel tartott,
cserébe csak azt kérte (volna), hogy Qt "ne tartsák szemmel", mert az neki néha fáj, meg tulajdonképpen fél is. De a
doktor urak kérlelhetetlenek voltak, minden nap - többször is- "szemmel tartották" Bélát, óvatosan, de határozottan
dolgoztak azon, hogy a kutya minden nap megkapja a gyógyszeradagját, nyakának tisztítását is kénytelenek voltak
többször megcsinálni a nap folyamán. Természetesen Bélánk a tortúrák után finom falatokkal vigasztalódhatott, amihez
szigorúan csak akkor nyúlt, amikor már az éhsége legyQzte a sértettségét. Béla így napról napra gyarapodott mind
kilóban, mind tapasztalatban, ugyanis az eltelt idQ folyamán rájött, hogy itt senki nem akarja bántani.

A kutya sorsa ez idQ alatt a világhálón is alakult. Általunk sohasem látott mértékq érdeklQdés irányult Béla - és
ezáltal alapítványunk- felé. Jöttek a biztatások, a felajánlások (kezdQ alapítvány lévén szinte semmink nem volt az
alapítványi kasszában,amibQl finanszírozni tudtuk volna a kutya kezelését, ezért is fordultunk az állatszeretQ
emberek felé), a tömeges érdeklQdés a kutya hogyléte felQl. Számunkra (pozitív értelemben) megdöbbentQ volt, ami
az emberekbQl áradt az esemény hatására.

És mintha ezt Béla is érezte volna, egyre szebb lett a nyaka, egyre többet evett, egyre többször jött elQ a ketrecébQl
(amit kis idQ elteltével lecseréltünk egy nagyobbra, amiért utólag is nagy köszönet illeti Zana Mónikát). A Jelenlegi
helyzet alapján az alábbiakat állapítottuk meg:

- Béla egy tünemény, kedves, bújós, bár nagyon félénk (fQleg a férfiaktól fél), egyenlQre nem szeret sétálni, nem
akar játszani, nem akar nagy felhajtást maga körül (szerencsére neki fogalma sincs arról, hogy ez az igénye már rég
odaveszett)

- Állatorvosaink megint azonnal a segítségünkre voltak, ünnepre, hétvégére, éjszakára való tekintet nélkül,
bevállalván a bizonytalanságot, hogy vajon lesz-e mibQl kifizetnünk a kutya kezelését és mqtétjét

- Vannak még segítQ szándékú emberek, akik bár sokszor szabadkoztak az adományuk csekélységén , de
ezúton is üzenjük nekik, hogy nélkülük nem itt tartanánk. Itt nincs olyan, hogy kevés, itt nincs olyan, hogy kicsi &.. itt
érzések vannak, lelkiismeretek vannak, önzetlen emberek vannak. Ez MINDENNÉL TÖBBET ÉR A MAI VILÁGBAN!

- A segítség az, ami meg is érkezik

- Vannak emberek, akik a segítséget másképp értelmezik, mint ahogy azt a kutya állapota, kezelése, alapítványunk
helyzete megkívánná

- Vannak emberek, akik saját érzéseiket (nem feltétlenül rossz szándékból) érzelmeiket a kutyáé elé helyezik,
ezáltal rosszul értelmezik a segítségnyújtás fogalmát

- Vannak bizalmatlan emberek. Ez így van rendjén, mindig is voltak. A mi lelkiismeretünk nyugodt, mert a bizalmatlanságra okot
még sosem adtunk, a Bélával történteket naprakészen vezetjük, az Qt érdeklQk elé tárjuk.
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- Alapítványunk tagjai ismét tanultak valamit, többek között azt, hogy igenis volt értelme folytatni a munkánkat, volt
értelme ebbe így, eddig és ezekkel az feltételekkel, adottságokkal, emberekkel belevágni a Béla egészsége utáni
küzdelembe. És még valami &.. az emberek, akik valóban segítettek, bíztak bennünk. Ez megtanított minket arra, hogy
érdemesek vagyunk a bizalomra, tehát nekünk is bíznunk kell magunkban.

Hát hajrá Béla, hajrá Befogad-Lak!
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