Az egész „Ámor ügy” története
Nem engedjük, hogy tönkretegyék a munkánkat!
Tisztelt állatbarátok,
kedves egyesületi tagok, szponzorok és érdeklődök!
Szeretnénk Önöknek/Nektek ez úton Prótár Krisztina rágalmazási kampányának teljes
történetét elbeszélni, melyet az Észak Balatoni Ebmentő Egyesület ellen, tehát ellenünk
irányult...

Így kezdődött:
2010. júliusában Prótár Krisztina mint átmeneti gondozóhely átvette az „Ámor” nevű kutyát.
Prótár K. már előtte szólt arról, hogy az elhelyezés fia iskolai szünidejére, mely szeptember
1-jén fejeződik be, korlátozódik. Az iskola elkezdésekor végződik tehát nála a kutya
elhelyezése. Erre az volt az indoklás, hogy azután már a kutya napközben több órán át
teljesen egyedül és felügyelet nélkül lenne és a család nem igazán tudja a kutyát tartani –
anyagi okok miatt sem.
Prótár K. maga vitte vissza a kutyát a szünidő leteltével Inga Wagnerhez, aki az Észak
Balatoni Ebmentők elnöknője.
A kutya elhelyezése a Prótár családnál állatvédő szemszögből nézve nem igazán volt
optimális, de mégis sokkal jobb, mintha Ámor az egész napot kennelben töltötte volna a
gyűjtőállomáson.
Négy héttel azután, hogy Ámort a Prótár család Wagnerékhez visszavitte, adódott
számunkra – és elsősorban a kutyus számára – egy jó alkalom arra, hogy az állatot egy
tapasztalt német állatvédő egyesület gondozásába átadjuk.
Ámor Németországba „költözésével” órásit nőtt az állat esélye arra, hogy kiközvetítsék,
mindenekelőtt azért is, mert igyekeztünk az állatnak egy elég speciális környezetet találni.
Ámor egy fajtiszta Louisiana Catahoula Leopard Dog, egy eléggé ritka kutyafajta, amely
gazdájával szemben rendkívüli követelményeket támaszt (az interneten bővebbet e
témában). Így utólag felmerül bennünk persze az a kérdés, hogy Prótár K. az egész
felhajtást egy „semmi különös” keverék állatért is megrendezte volna-e?
Mikor néhány nappal később Prótár K. a kutya kiutaztatásáról tudomást szerzett, kitört
nálunk és a Passau-i állatvédőknél a pokol.
Prótár K. minden számára rendelkezésre álló fórumon azt állította, hogy elloptuk tőle és a
fiától a kutyát. A fiára, mint állította, az esemény traumaként hatott és lelkileg teljesen
megtörte. A fiú beteg lett és sírógörcsöktől rázkódva fekszik ágyában, hangzottak az
állítások.
Azonkívül megvádolta az egyesületünket azzal, hogy adományokat hűtlenül kezelünk,
elsikkasztunk. „Bűnbandának” titulált bennünket és nyilvánosan fenyegette a vezetőséget és
az egyesület tagjait. Még rasszista szólamok is elhagyták a száját.
Mindezt nem csupán magyar internet fórumokon hangoztatta, hanem németekben is és
kivált a facebookban. De nem kímélte a Passau-i állatvédő egyesület vendégkönyvét sem.
Meglepő módon Prótár K. gyorsan követőkre talált, akik ügyködését a dolgok mögé
pillantása nélkül támogatták. A Prótár támogatók felháborodott szólamai kezdetüket vették:
adjátok vissza a gyereknek a kutyáját!
De még más „állatvédők” is támadásba lendültek, akiknek volt még valamilyen „elszámolni”
valójuk a Machowetz asszony által vezetett Kelet Bajorországi és Kelet Ausztriai állatvédelmi
mozgalommal. A BILD napilapban is megjelentettek egy közleményt. Bár csak a lap
müncheni kiadásában, de így is fél oldalt töltött meg a cikk. A BILD szerkesztőnője is egy
követ fújt velük, mondván: szegény gyereknek vissza kell adni a kutyát! Az ügy h átterébe
azért nem kívánt betekinteni. A mai napig senki nem vette a fáradságot, hogy tőlünk is
megkérdezze, hogy is történt volt az egész eseménysor. Tisztelt szerkesztőnő, ebben a
témában egy hatalmas újságírói teljesítményt nyújtott! Bedőlt egy rágalmazási kampánynak,
mert nem próbált a történtekről bővebb információt szerezni! De hát kit is érdekel ez ma
már? Nincs annál érdektelenebb dolog, mint egy régi BILD újság!
Mindenesetre ekkor Prótár K. még úgy hitte, hogy minden következmény nélkül lehet

embertársakról hazugságokat terjeszteni. De rosszul hitte, mert mi – az Észak Balatoni
Ebmentő Egyesület – feljelentést tettünk Prótár K. ellen!

És ekkor jött a bosszú akciósorozat tetőpontja!
Az illetékes ügyészségnél több névtelen feljelentés érkezett be. Erre vizsgálat indult ellenünk
„adománycsalás” és „kutyakereskedelem” ügyében.
Könyvelésünket átvizsgálták, kihallgatások történtek az ügyészségen, gyűjtőállomásunkat
megtekintették és véleményezték, még a Wagner család magán helyiségeit is
„meglátogatták”.
Ezek a hetek és hónapok számunkra nagyon idegőrlők és nyomasztóak voltak. Hiszen a
napi szintű állatvédő tevékenységeken kívül még jó néhány időponton is meg kellett jelenni,
iratokat összekészíteni, kikérdezésekre válaszolni, űrlapokat kitölteni.

De teljesítettük!
Minden vádat alaptalanként el kellett ejteni. Az összes hivatal és hatóság által lefolytatott
vizsgálat úgy zárult, hogy semmi kivetnivalót, netalán büntetendő cselekményt nem találtak.
Épp ellenkezőleg! A gyűjtőállomásunkat dicsérték, egyesületi munkánkat csodálták és
természetesen továbbra is közhasznúként elismerték. Könyvelésünk és pénzügyi ügyeink
helyesen vezetettnek és kifogástalannak lettek elismerve.

Tiszták vagyunk! Államilag vizsgáltak!
2011. február 22-én folyt le a magyarországi Veszprém Megyei Bíróság tárgyalása: a vádlott
Prótár Krisztina volt, mégpedig személyiségi jogok megsértéséért és egyebek (vádaskodás,
rágalmazás) miatt.
Ezzel a tárgyalással bennünket csupáncsak az a szándék vezetett, hogy jó hírnevünket
helyreállítsuk. Már a tárgyalást megelőzően lemondtunk mindennemű pénzbeli kártérítésről
Prótár K. részéről, kizárólag és csakis jó hírünk visszaállítását kívántuk elérni. Mindannak
ellenére, amit ez a hölgy tett, nem kívántuk kártérítési igényekkel a Prótár családot anyagilag
nehéz helyzetbe hozni!

És most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
közhírré tehetjük:
Prótár Krisztina asszony azokat a rágalmakat, amiket ellenünk terjesztett, visszavonta és
beismerte, hogy azok hazugságok voltak!
Kedves egyesületi barátaink,
szeretnénk mindannyiotoknak teljes szívből köszönetet mondani azért, hogy ezekben a
nehéz időkben mellettünk álltatok.
Közületek, akik már hosszú évek óta barátaink és támogatóink vagytok, egyetlen egy sem
fordított nekünk hátat. Mindig bíztatok bennünk, és kitartottatok mellettünk.

Köszönjük! Igaz Barátok Vagytok!
Ezen az úton szeretnénk még egyszer külön is szívből megköszönni Gerda Machowetz
asszonynak (a Kelet Bajorországi és Kelet Ausztriai Állatvédelmi Mozgalom 1. elnöknőjének)
és csapatának az irántunk és munkánk iránt tanúsított bizalmát.
Kedves Machowetz asszony, igen jó érzés volt Önt a mi oldalunkon tudni.
Ezen kívül szeretnénk még elmondani, hogy „Ámor” egy igen különleges otthonra talált.
Csodálatos emberek lettek a gazdik, akik a mi fiunkat úgy szeretik, ahogy van. Akik
tréningeznek az állattal és képességeit fejlesztik, és nem esnek egyik ámulatból a másikba,
amikor az állat először egy 2,50 méter magas fára felmászott. Már maga ez a tény a
legnagyobb jutalom nekünk, mert egy dolg az egész herce-hurca folyamán szinte feledésbe
merült... az ugyanis, hogy az állat sorsán segítsünk!

Hát ez volt az egész „Ámor ügy” története.
Nem szeretnénk megtartóztatni magunkat néhány intő szótól, amiket minden résztvevő felé
intézünk, akik minket még csak nem is ismernek, és mi sem őket, tehát:
Valószinüleg az Önök esetében olyan emberekről van szó, akik magányosak,
megkeseredettek, irigyek és rosszindulatúak, akik veszekedés nélkül nem tudnak létezni.
Önök nem állatvédők! Önök emberellenesek, akik kedvüket lelik abban, hogy más emberek
életét megkeserítsék. Szegényes, szánalmas állapot ez.
Mi, az Észak Balatoni Ebmentő Egyesület csapata, időközben újra normális
mindennapjainkat éljük. Emelt fővel végezzük munkánkat.
Az Észak Balatoni Ebmentő Egyesület lányai üdvözletüket küldik!
Inga Wagner (1. elnöknő)
Jutta Servatius (2. elnöknő)
Julia Fischer (felügyelő bizottsági tag)
Dr. Éva Schneider (felügyelő bizottsági tag)

