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1% felajÁnlÁS

Hamarosan elérkezik az adóbevallások 
ideje. Ha szeretnénk egy jó ügy szolgála-
tába állítani az adónk azon részét, amiről 
mi rendelkezhetünk, akkor érdemes ala-
posan utánajárni, kinek tudjuk felaján-
lani a működésükhöz nélkülözhetetlen 
összeget.

           Mi az az adó 1+1%?

Az 1 százalékos rendelkezéssel, Ön dönt-
heti el az állam helyett, hogy kinek sze-
retné felajánlani saját adójának fenti 
hányadát. A kedvezményezett egy civil 
(közhasznú) szervezet, továbbá egy elis-
mert egyház lehet. Az 1 százalék összege 
átlagosan 4.423 forintot takar, de sok ki-
csi sokra megy alapon számos civil szer-
vezetnek a túlélést jelentheti.

          Mire költik a kedvezményezett  
          szervezetek az 1%-ot?

Magyarországon a civil szervezetek jelen-
tős hányadának a működés alapját jelen-
ti ez az 1 százalék. 

          Hogyan tehetem meg a felaján-   
          lást?

Az egyéni vállalkozók a könyvelőjüknél 
vagy annál a személynél kérhetik az adó-
juk 1+1 százalékának felajánlását, aki 
készíti nekik a bevallást. Így a feladatuk 
csupán annyi, hogy kérésüket jelezzék 

ennek a személynek, kiemelve, hogy 
a rendelkező nyilatkozat a kiválasztott 
szervezet(ek) megjelölésével kerüljön be 
az adóbevallásukba.

          Mit tehetek, ha az általam 
          támogatott szervezettel szeret- 
          nék később is kapcsolatban
          maradni?

Engedélyezheti, hogy nevét és postai, 
illetve elektronikus levelezési címét a 
kedvezményezett civil szervezet megkap-
hassa. Ezt az engedélyt nem kötelező 
megadnia, de ha megteszi, az Ön által 
választott civil egyesület vagy alapítvány 
visszajelzést tud önnek küldeni az 1 szá-
zalék felajánlások felhasználásáról, vala-
mint első kézből tájékozódhat a szerve-
zet további programjairól, munkájáról.

Forrás és további információ:
http://ado1szazalek.com

Az elmúlt évek statisztikái szerint az adózók közel fele nem rendelkezik sze-
mélyi jövedelemadójának  1 százalékáról, így óriási összegtől, 6-8 milliárd 
forinttól esnek el a civil szervezetek, iskolai és kórházi alapítványok évente. 
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jedésének körforgása folytatódik. Hogyan 
kerül a kutyába parazita? Sokan nem tud-
ják, hogy a Babesia canis nevű parazita, 
amely a betegség kialakulásáért felelős, 
a kullancs nyálmirigyében él. Miközben 
szívja az áldozat vérét, egy időben beleürí-
ti nyálmirigye tartalmát. Így jut a kórokozó 
a kutya szervezetébe. A véráramlattal pár 
nap alatt szétterjed, a vörös vérsejtben 
szaporodik, és méreganyagokat (toxino-
kat) termel. Az elhasznált vörösvérsejtek 
szétesnek, ez számos tünetet okoz. 
Nagyon fontos a következményekről be-
szélni, hiszen a tulajdonos sokszor az 
előbbi folyamatokról semmit sem vesz 
észre, csak már a megfertőződött ál-
lat megváltozott viselkedése tűnik fel. A 
kezdeti stádium általában jellegtelen. 
Kedvencünk bágyadt, étvágytalan, nem 
játszik, egész nap csak fekszik. A levert-

ség az esetek legnagyobb részében a 
magas láztól van, amely végig kíséri a 
betegséget. Sokszor jelentkezik hányás, 
ritkábban idegrendszeri problémák. A 
legjellegzetesebb, ami minden tulajdo-

nosnak feltűnik, hogy állatuk sötétbarnát 
vizel. Ez a szétesett vörösvérsejtek követ-
kezménye, mert azok a vesén keresztül a 
vizelettel távoznak. A betegség előreha-
ladtával az eb egyre rosszabbul van, lát-
ható nyálkahártyái besárgulnak, és végül 
már lábra sem áll. Kezelés hiányában a 
kutyák nagy százaléka nem tud felépülni 
a kórból, és végül elpusztul. Az időben 
észrevett és kezelt páciensek jól reagál-
nak a gyógyszerekre, és meggyógyulnak. 
Fontos a kezelés során alkalmazott folya-
dékterápia, mivel a betegség során a ve-
seműködés súlyos fokon terhelt. Ha nem 
kap elegendő mennyiségű intravénás fo-
lyadékpótlást az állat, lehet, hogy a fertő-
zést túléli, de a vesefunkció nagymértékű 
romlása szintén az életébe kerülhet. Van 
a betegségnek még egy árnyoldala. Nem 
egyformán reagálnak a kutyafajták a fer-

tőzésre. Az érzékenyebbek pl. újfundlan-
di, berni pásztor, stb. esetében sokszor 
az immunrendszer tévesen reagál, és a 
kóros vörösvérsejtek pusztítása mellett 
az egészségeseket is megtámadja. Így az 

ÁllatorvoSI rovat

BaBeSIoSIS / BaBézIa:
a kUllancSok Által terjeSztett BetegSég
Biztosak vagyunk benne, hogy nincs olyan 
kutya tulajdonos, aki ne hallott volna már 
a kullancsok fertőző betegségeket közve-
títő szerepéről. 

A tavasz beköszöntével, mi, állatorvosok 
elkezdjük felkészíteni a gazdikat a kör-
nyezet felmelegedésével, így az ízeltlá-
búak (szúnyogok, legyek), valamint a kul-
lancsok megjelenésével járó veszélyekre 
és a meleg évszakok okozta egyéb kihí-
vásokra. A legfontosabb és leggyorsabb 
lefolyású betegség, a babézia, mellyel 
már évek óta küzdünk, egy protozoon, 
egysejtű parazita által okozott betegség. 
Fontos, hogy az ebtartók ismerjék a be-
tegség pontos terjedését, a kórokozót és 
a vektort (hordozót), illetve felismerjék a 
kezdeti tüneteket, hogy időben elvigyék 
kedvencüket állatorvoshoz, ezzel meg-
mentve életét. Magyarországon több kul-
lancsfaj él, de ezek közül csak a Derma-

centor reticulatus terjeszti a babéziát. A 
többi pl. Ixodes ricinus többek között a Ly-
me-kór kialakulásában játszik szerepet. 
Hol találkozhatunk kullanccsal? Ma-
napság már bárhol, akár a kertben is! 
Természetes előfordulási helye az erdők, 
mezők, vizes, nedves élőhelyek, azonban 
az urbanizáció következtében illetve az 
állatok szállítása miatt (nyaralás, kirándu-
lás) a paraziták egyre nagyobb területen 
bukkannak fel. Fontos ismerni a kullancs 
életciklusát is. A nőstények által, a környe-
zetben lerakott petéből néhány nap múlva 
kikelnek a lárvák, amelyek hasonlítanak 
a felnőtt példányokhoz, de kisebbek és 
csak 3 pár lábuk van. Ezek kisemlősökből 
pl. egér szívnak vért. Azonban néhányszor 
kutyában illetve macska bőrén is fellelhe-
tő a lárva stádiumú egyed. A szívást kö-
vetően a parazita ledobja magát a gazda 
bőréről, és levedlik, hogy ún. nimphává 
alakulhasson. Ekkor már négy pár lábbal 
rendelkezik. A nimpha madarakból és 
kis rágcsálókból szív vért, ami után egy 
ismételt vedlés következik. Ekkor fejlődik 
ki végleges formává. Általában ezen álla-
potában találkozunk vele, és ezek szívnak 
vért kedvenceinkből. Miután ivaréretté 
válnak, a gazdaállaton párosodnak (ilyen-
kor a kutyában szorosan egymás mellett 
találunk egy kisebb és egy nagyobb egye-
det). A nőstény jól megszívva magát vérrel 
lepottyan a gazdaállat bőréről, a környe-
zetbe lerakja petéit, aztán elpusztul. A 
ciklus kezdődik előröl, és a kullancsok ter-
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idő előrehaladtával egy autoimmun vá-
lasz alakul ki, amelynek eredményeként 
a szervezet önmagát pusztítja el. Ebben 
a stádiumban is van remény megfelelő 
gyógyszerek adásával a felépülésre, de 
a siker ekkor már egyáltalán nem garan-
tált. Akkor is hasonló a helyzet, ha az állat 
nem először néz szembe a betegséggel, 
ezért minden esetben a legfontosabb 
teendő, hogy megakadályozzuk a kullan-
csok megtelepedését kutyáinkon.
Többféle kullancs-riasztó/ irtó nyakörv, 
bőrre csepegtetendő oldat (’’spot-on’’), 
spray létezik, de ezek többségükben saj-
nos az évek során elavultak, már nem 
biztosítanak megfelelő védelmet. Egyrészt 
a kullancsokban rezisztencia alakult ki 
a hatóanyagukkal szemben, másrészt 
rá kell jönnünk, hogy alkalmazásuk nem 
megfelelő, egy durva, nagy szőrzettel ren-
delkező állaton máshogy hat a repellens 
nyakörv, mint egy rövid szőrű társán. Ha-
sonló a helyzet a spot-on oldatok felhe-
lyezése esetén, mely egyszerűen nem a 
bőrre kerül felhelyezéskor, hanem szétfut 
a szőrben. Mára az elsődleges választás a 
szájon át adható kullancs-bolhairtó, mely 
kevésbé toxikus, mint korábbi külsőleg al-
kalmazott társai, biztonságosabb, hiszen 
a tulajdonos is könnyedén oda tudja adni 
akár jutalom falatként is az ízletes „kutya 
sütit” kedvencének. Hosszabb hatástarta-
ma miatt elég háromhavonta ismételni a 
beadást, ami szintén megkönnyíti a dol-
gunkat. Az emésztőcsatornából felszívód-
va teljes körű védelmet nyújt kedvencünk 
számára. 
Mit kell tennünk, ha kullancsot találunk 
kutyánkon? Ha képesek vagyunk rá, távo-
lítsuk el magunk, amíg állatorvoshoz jut, 

addig se szívjon vért. Ne kenjük be sem-
milyen szerrel, kenőccsel, mert közben a 
kullancs fuldokolni kezd, és akár idő előtt 
ürítheti a kórokozókat. Ugyanezt érjük el, 
ha összenyomjuk a kullancs testét. Helye-
sen eltávolítani a következőképpen lehet: 
ha már jól megszívta magát a kullancs, óva-
tosan megfogva finoman tekerjük ki a kutya 
bőréből, ha kisebb, használhatunk szemöl-
dökcsipeszt. Forgalomban vannak speciá-
lis kullancs-eltávolító csipeszek, kanalak is. 
Az eltávolított kullancsot vigyük magunkkal, 
és mutassuk meg az állatorvosnak. Az ebet 
mindenféleképpen lássa szakember, mert 
lehet, hogy már enyhe tünetek látszanak a 
kutyán, amit a gazda nem vesz észre. Ha 
a korábban említett betegségre utaló jelek 
közül akár egyet is tapasztalunk (barnás vi-
zelet, láz, elesettség, étvágytalanság), nincs 
idő a késlekedésre: azonnali orvosi ellátás-
ra van szükség! A pontos diagnózishoz vért 
veszünk, mert a vérsejtekben kimutatható 
a babézia. Emellett több vizsgálat (pl. ultra-
hang) is fontos lehet.
Mindent összevetve a legfontosabb, hogy 
a kutya folyamatosan védve legyen a ko-
rábban említett kullancs-bolhairtók hasz-
nálatával kora tavasztól késő őszig. Ha 
nem tudnak dönteni, melyik készítményt 
válasszák, vagy további kérdéseik lenné-
nek a betegséggel kapcsolatban, bátran 
keressék fel állatorvosukat! Kedvencük 
élete múlhat ezen!

dr.  Varga József - http://allatpatika.hu

ajÁnló
A felelős állattartók magazinja

gyógynövényekre IS gondolj,
amIkor védekezel a kUllancSok ellen!

ÁllatorvoSI rovat

A bolha- és kullancsriasztó nyakörvek rovarirtó kemikáliákkal átitatott anyagok. A bőr-
re cseppentett spot-on készítményekhez hasonlóan ezekből a vegyszer az állat bőrén 
át felszívódik a kutyába. Tehát a 
kutya vérében tartósan jelen lévő 
rovarirtó szer öli meg a kullan-
csot. Ezek a kemikáliák közvet-
lenül nem mérgezőek a kutyára, 
hiszen tesztelt, vizsgált készít-
ményekről van szó, de haszná-
latuk állandó terhelést jelent a 
kutya szervezetére.
Nagyon fontos, hogy amikor bol-
ha- és kullancsirtó nyakörvet 
vagy spot-ont használsz, akkor 
folyamatosan tarts májrege-
neráló és méregtelenítő kúrát 
gyógynövényekkel, különben 
hajlamosabb lesz kutyád az 
allergiás és gyulladásos meg-
betegedésekre. Ennek a „min-
dennapi méregtelenítésnek” 
kiváló eszköze a FitoCanini 
HEPA májregeneráló és a Fi-
toCanini TOXIL méregtelenítő 
gyógynövény-keverék.

További információk:
www.fitocanini.hu

Gyógynövények kutyáknak
című könyv.
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A Spirit of Nature termékcsaláddal a ned-
ves állateledelek egy új kategóriáját te-
remtettük meg. A hipoallergén termékben 
egyesül a szuperprémiumokra jellemző 
minőség és a vevő számára elérhető legjobb 
ár. A Spirit of Nature termékek csirkehús 
és glutén felhasználása nélkül készülnek, 
ezen felül olyan speciális gyógynövény 
keveréket tartalmaznak, amely megszün-
tetheti az eleségintoleranciát, valamint az 
érzékeny emésztést kiváltó okokat.
A keverék 18 féle gyógynövényből áll, me-
lyek az általános immunerősítés mellett 
védik a kutyák szervezetét a környezetben 
található méreganyagokkal szemben, va-
lamint segítenek a mérgek kezelésében, 
ártalmatlanításában és fokozzák azok mi-
előbbi kiürülését a szervezetből. Így az 
állat egészsége és vitalitása sokáig magas 
szinten maradhat gazdája nagy örömére.

A termékeket az alábbi ízekben gyártjuk: 
st rucch ús és édesburgonya, vaddisznó, la-
zac és tonhal, bárány és nyúlhús. Az ele-
ségben tökéletes egyensúlyban van a mi-
nőségi alapanyagokból rendelkezésre álló 
energia és az emésztési problémákkal küz-
dő kisállatok szempontjából nagyon fontos 
könnyen emészthető összetétel.

A Spirit  of Nature termékcsaládot nem csak 
azoknak a kisállatoknak ajánljuk, akik ele-
ségintoleranciával vagy érzékeny emész-
téssel küzdenek, hanem minden olyan 
kutya és macsk a számára, akiket gazdái 
szeretnének magas színvonalon, kiváló mi-
nőségű termékkel táplálni. A termékben a 
válogatott, kiváló minőségű húsalapanya-
gok mellett megtalálhatóak még különfé-
le gyümölcsök, zöldségek, barna és fehér 
rizs, édesburgonya és vörös áfonya.

FRUITS

GLUCOSAMINE
CHONDROITIN

ANTIOXIDANTS

CHICORY

CRANBERRY

CHICKEN
FREE

OMEGA 3 &
OMEGA 6

GLUTEN
FREE

IMMUNE
STIMULATORS

A Spirit  of Nature nem tartalmaz szóját, 
mest erséges ízfokozót, színezéket, valamint 

tartósítószert és aromát sem.

A kedvenceik ragadozó 
életmódjához tökéletesen 
igazodik a húsgombócok 

kiemelkedően magas, 
75%-os húst artalma.
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krIStóf éS özge -
elvÁlaSzthatatlan tÁrSak

 Hogyan jött az életedbe a ku- 
 tyatartás? Mindig volt  kutyá- 
 tok vagy Özge az első?

Kisgyerekkorom óta sok állat vett körül, 
kutyám szinte mindig volt. Szüleimmel 
kertes házban laktunk, volt, hogy három 
kutyánk is volt egyszerre. De nem csak 
kutya, hanem egyéb állatunk is, macska, 
kacsa például. Bár előtte is volt kutyám, de 

Özge az első olyan, akivel szorosabban kö-
tődünk egymáshoz. Folyamatosan együtt 
vagyunk és el sem tudom képzelni nélküle 
a létezést. 

 Sokan általad ismerték meg  
 ezt a fajtát, mikor megjelen- 
 tetek először a képernyőn.  
 Özge tudatos választás ered- 
 ménye, vagy csak véletlen,  
 hogy ez a fajta került melléd?

13 évvel ezelőtt kaptam Őt az akkori pá-
romtól születésnapomra. De olyan szinten 
tudatos választás volt, hogy én akartam 
egy kínai meztelen kutyát, mert egyik is-
merősömnek volt egy, amire sokszor vi-

Ha azt mondom kopasz meztelen kutya, akkor Magyarországon sokan azon-
nal rávágják, hogy Özge. Ő talán a legismertebb nálunk ebből a fajtából, 
ami köszönhető gazdijának, Kristófnak. Róla köztudott az is, hogy a vegán 
étrend híve és gyakorlója, könyvében bevezeti az olvasót a vegán konyha 
rejtelmeibe is.

Steiner Kristóffal beszélgettünk kicsit.

gyáztam, és a fajta viselkedése nagyon 
passzolt az én életmódomhoz. Ragaszko-
dó, de nagyon jólnevelt fajta. Még színház-
ba is el lehet vele menni. Egyetlen dolog, 
amit más kutyákkal ellentétben nem lehet 
vele csinálni, hogy egyedül hagyom ott-
hon. Nem hajlandó egyedül maradni sem-
milyen szinten. Ezek miatt döntöttem úgy, 
hogy akarok egy kínai meztelent. 

 Volna valami érdekes törté- 
 net, amin keresztül be tudod  
 mutatni a jellemét, illetve a  
 köztetek lévő kapcsolatot?

Amit kiemeltem az imént, az rá is jellemző. 
Hogy nem szeret egyedül maradni és ez 
annyira fontos számára, hogy lehet akár 
-15 fok vagy nagy hőség, akkor is inkább 
velem jön, minthogy például a kanapén 
heverésszen. (kép) Ami még nagyon Özgés 
dolog, hogy hozzám hasonlóan ő is a ve-
gán étrendet követi. Már 4 éve nem eszik 
húst és teljesen rá van pörögve a vegán 
kajákra. Amikor főzök otthon, két lábon 
állva könyörög az apró vegán falatokért. 
Amíg kaja van körülötte addig nem is tud 
másra koncentrálni.

 Te vezetted rá a vegán élet- 
 módra, vagy magától döntötte  
 el, hogy nem kér húst?

Nekem nagyon visszatetsző volt, hogy 
hozok egy tudatos döntést, hogy nem ve-
szek részt az állat felhasználás semmilyen 
formájában. Aztán elmegyek az állatele-
del  boltba és veszek valamit, amiben ki 
tudja milyen húsfeldolgozásból visszama-
radt maradékok vannak. Ráadásul volt 
egy komoly betegsége, egy bőrallergiával 
járó immunbetegség és Tel Avivban az 
állatorvos javasolta, hogy próbáljuk meg 

kerülni az állati eredetű dolgokat. Ezután 
kezdtünk el neki főzni rizst, lencsét, sárga-
répát, uborkát, cukkinit. Mindenféle ilyen 
finomságot eszik. Így sikerült a táplálással 
tünetmentessé tenni a betegségét.

 Mit gondolsz a felelős állattar- 
 tásról? Szerinted mik tartoz- 
 hatnak bele akár buddhista/ 
 kabbalista szemszögből 
 nézve is?

A legtöbb vallásban benne van, így a zsi-
dó vallásban is, hogy ne ülj le addig enni, 
míg az állatodat meg nem etetted. Minden 
spirituális irányzat kitér arra, hogy hogyan 
kell bánni az állatokkal. Emellett szerin-
tem a felelős állattartás része, hogy Öz-

gét nem kezelem másképp, mint a többi 
családtagomat. Tehát például nem hozok  
olyan döntéseket, hogy elmegyünk nya-
ralni, Özgével meg lesz valahogy. Hanem 
amikor megtehetjük, visszük magunkkal. 
(kép) Sokszor utazik velünk repülőgépen. 

1és2 
kép sima 

kép
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tavaSzI zöldSégeS kUtyakekSz

   Hozzávalók: 

• 1 bögre víz (helyettesíthető zöldségleves alaplével, vagy húsleves alaplével) 
• 1/4 bögre olívaolaj 
• 2 bögre durumbúzaliszt 
• 1/2 bögre zabpehely 
• 1/4 bögre árpaliszt 
• 1/4 bögre párolt, apróra vágott leveszöldség (borsó, répa, 
   fehérrépa, petrezselyem,  hagyma és fokhagyma kivételével) 
• 1/4 bögre élesztő granulátum 
• 1 és 1/2 teáskanál szárított élesztő

Elkészítés: 
Kenyérsütőben, vagy robotgéppel keverd 
össze a tésztát. Mikor kész, oszd 2-4 
részre, hogy könnyebben dolgozhass 
vele. Nyújtsd ki a tésztát, ha kicsi kutyád 
van kb. 3-4 milliméteresre, ha nagytestű, 
akkor 1 centiméteresre. Süteménykiszú-
róval készíts formákat belőle (használj 
csont alakú, vagy kutyus alakú kiszúró 
formát), és zsírpapírral bélelt tepsiben, 
szobahőmérsékleten, 45-60 percig 
hagyd kelni a tésztát. Langyos sütőben 
– kb. 150 fokon egy órán keresztül süsd, 
míg elég kemények lesznek a kutyasütik. 
zárd el a sütőt, és éjszakára hagyd még 
száradni benne sütiket. Jól záródó fém-
dobozban, száraz, hűvös helyen 30 na-
pig tárolhatod, vagy le is fagyaszthatod.

Jó étvágyat kívánunk!

GASZTRO rovatunkban mindig valamilyen ízletes és egészséges finomságot 
mutatunk be, melyet kedvenceink jóízűen fogyaszthatnak:Vagy van egy ismerős pár, akiknek szintén 

van egy kiskutyájuk és náluk marad, mert 
ők úgy vigyáznak rá, ahogy kell. És általá-
ban a döntéseinket úgy alakítjuk, aköré 
építjük, hogy Özgének is jó legyen.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Szoktál e részt venni állatvé- 
 delemben és milyen formában?

Napi szinten részt 
veszek, mégpedig 
azzal, hogy vegán 
vagyok. Aminek 
tulajdonképp az 
egyetlen oka, hogy 
100 százalékig hi-
szek abban, hogy 
az állatok jogai na-
gyon fontosak és 
mi nem rendelke-

zünk felettük. Nem eszek húst, nem hasz-
nálok bőrt, szőrmét, gyapjút. Ahol csak te-
hetem, beszélek erről. Kiadtam egy vegán 
szakácskönyvet, amelyben egy külön feje-
zet szól erről, hogy ez miért is fontos. (kép: 
könyvborító) Hogyan ártunk nem csak az 
álatoknak, nem csak magunknak, hanem 

az egész bolygónak azzal, hogy megszo-
kott sémában éljük az életünket, vagy a 
nagyüzemi állattartást támogatjuk.

 Milyen a jövőképed kutyatartás  
 szempontjából? Özge után is  
 megmaradsz a fajtánál, vagy  
 el tudod képzelni más fajtájú  
 kutya mellet saját magad?

Erre nem nagyon szoktam gondolni, nem 
is szeretek. De nincs ilyen mániám, nem 
vagyok fajta specifikus, szeretem a keveré-
keket is, volt is ilyen kutyám Imádom a gol-
den retrievereket is például, vagy a pome-
rániaiakat is, nincs ilyen diferenciám. És 
ha elképzelem a jövőmet, hogy családom, 
gyerekem lesz és mondjuk lesz kertünk, 
akkor ott lehet egy nagyobb kutya is akár. 
De biztos, hogy mindenképpen kutyával 
képzelem el a jövőm.

készítette: Quiqe
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a maSSzÁzS gyógyító ereje
A mindennapokban sokszor előkerül a fog-
lalkozásom, mint téma a beszélgetések 
kapcsán különböző emberekkel, akik között 
számos kutyatartó is akad. Ilyenkor általá-
ban hangos kacagás, vagy dermedt csend, 
és révült tekintetek sora kíséri az elbeszé-
lésemet arról, mit is teszek én az ebekkel 
nap, mint nap. Ezért már itt az elején szeret-
nék tisztázni és megcáfolni néhány félreér-
tést a kutyamasszázzsal kapcsolatban. 
Ma a legtöbben úgy képzelik el a masz-
százst, akár humán akár állatokon végzett 
tevékenység, hogy az csak valami sznobok 
által kitalált hajcihő és nem sok jelentősé-
ge van. Elmondhatják, hogy sok pénzbe 
került és ez megint egy ok, amivel kilóg-
hat a sorból és játszhatja a nagymenőt: 
„bezzeg ő masszőrhöz jár”. Ha valaki még 
a kutyáját is masszázsra járatja, na azok 
lesznek aztán az igazi „jó dógába ennek 
is elment az esze” kategória jelöltjei. Nos, 
kutyamasszázsra nem elsősorban a pink 
ruciba bujtatott járnak, bár őket is szíve-
sen látjuk. Jelen cikkben inkább a kutya-
masszázs másik ágával, a gyógyító hatású 
Terápiás kutyamasszázzsal foglalkozom 
többet, ha nem bánják…

Nézzük meg akkor mit is jelent a
masszázs, illetve a kutyamasszázs:
A hivatalos megfogalmazás szerint a masz-
százs a test felületén meghatározott fo-
gásokkal, olykor sorrendiséggel, kezelési 
céllal alkalmazott, mechanikus és bioe-
lektromos inger, melyre kialakuló válaszre-
akció a fizikális gyógyhatás.
A masszázs a mechanoterápiának a ré-
sze és az emberiséggel egyidős, ennek 

ellenére csak az utóbbi pár évtizedben 
kezdték felfedezni a jelentőségét az állat -, 
különösen a kutyagyógyászatban. A kutya-
masszázs céljában és technikájában a hu-
mán masszázzsal analóg, mert általában 
a szervezeti felépítés, így a betegségek és 
ezek megelőzésének menete is megegye-
zik az emberekével.
Nos, a masszázs ennél is több. Lehet, hogy 
hihetetlen (különösen azoknak, akik még 
nem tapasztalták meg a masszázs jóté-
kony hatását), de az élőlények bizonyos 
energiaállapotok. Ezek eltérő rezgésekkel 
bírnak, melyeknek változásai okozhatnak 
különböző elváltozásokat akár fizikai, akár 
pszichikai szinten, mely elváltozások be-
tegségekben jelentkezhetnek. A betegsé-
geket (melyek a szétdúlt energiaegységek 
leképezései) lehet kezelni, és akár gyó-
gyítani is masszázsokkal. Így a masszázst 
nevezhetjük akár „energia sebészetnek„ 
is. Ezek a kezelések igényelnek némi más-
ként gondolkodást, melyekre talán későb-
bi cikkekben kitérhetek.

De most maradjunk a hagyományos 
módszereknél…
Ennek megfelelően többféle masszázs lé-
tezik, melyek közül a kutyáknál csak néhá-
nyat tudunk hasznosítani. Alapjában véve 
kétféle csoportja létezik a masszázsoknak. 
Vannak száraz masszázsok, melyeknél 
nem használunk vivőanyagot (krém, olaj, 
púder, méz, csoki, stb…), és vannak olyan 
masszázsok, ahol előnyben részesítjük a 
felsorolt anyagokat. A kutyáknál természe-
tesen inkább az első az elterjedt. Bár akad 
olyan is, hogy része lehet valamiféle se-

gédanyag a tevékenységnek, ha alkalmas 
rá a kutyus, mint egyik híres vendégem-
nél Özgénél, aki mint tudjuk kopasz, azaz 
szőrtelen fajta. A hozzá hasonló fajtáknál 
akár használhatunk is vivőanyagot.
A különböző masszázsfajták a teljesség igé-
nye nélkül: a svéd vagy gyógymasszázs, ami 
a legelterjedtebb, majd a shiatsu, yumeiho, 
thai, ayurvedikus, ma-uri masszázs, illetve 
ezek variációi lehetnek még használatosak. 
A kutyusoknál a svéd masszázs használ-
ható leginkább, de a shiatsu is elterjedt a 
felsoroltak közül. Van még egy speciálisan 
állatok kezelésére kifejlesztett rendszer a 
TTouch, amit Linda Tellington állatgondozó 
dolgozott ki. A masszázsok kézzel történő 
simításokból, dörzsölésekből, gyúrásokból 
(dögönyözésből), paskolásokból, pontnyo-
másokból állnak, így fejtik ki hatásukat. 

Mik is ezek a hatások? 
A masszázsok sajátságosan aktiválják az 
öngyógyító erőket, ezzel segítve a szerve-
zetet az eredeti állapot visszanyeréséhez. 
A masszázs élénkíti a vérkeringést, így a 
szervezet különösebb megterhelés nélkül 
mozog. Segít az elzsibbadt, elfáradt test-
részek frissítésében is. Általános közér-
zetjavító hatással bír. A masszázs az egész 
szervezet működésére szabályozó hatás-
sal van, erősíti az immunrendszert. Fájda-
lomcsillapító hatású, lazító, feszültségoldó 

is egyben. Ez így nagyon jól hangozhat, de 
mégis mikor lehet szüksége kedvencünk-
nek masszázsra?
Először is soha ne felejtsük el azt, hogy a 
masszázsterápia nem csodaszer és meg-
felelő kontrol nélkül ne kezdjük el önálló-
an kezelni beteg kutyánkat. Ha gyógyításra 
szeretnénk használni a masszázst, előtte 
egyeztessünk állatorvossal és mindenkép-
pen forduljunk szakemberhez.

A következő gyógyászati esetekben 
mindenképp hasznos lehet a masz-
százsterápia:
szinte valamennyi mozgásszervi meg-
betegedésnél (dysplasia, izomsorvadás, 
mozgászavarok), sportsérüléseknél és 
öregkori mozgásszervi megbetegedések-
nél. Különböző speciális kezelések, mint 
pl. szegmentmasszázs vagy reflexológi-
ai kezelés (akupresszúra alkalmazása) 
hatásos a különböző szervrendszerek 
megbetegedéseinél. Ilyenek a keringési, 
kiválasztási, emésztési szervrendszerek. 
Itt a különböző szervek normális műkö-
désének a helyreállítása végezhető masz-
százzsal. Sajnos arra, hogy testrészeket, 
vagy szerveket visszanövesszen, illetve 
elpusztult szöveteket helyreállítson még 
a masszázs sem képes. Előnyös a masz-
százs továbbá pszichés esetekben is pl. 
ha az állat nagyon nyugtalan, vagy agresz-
szív típus, beilleszkedési problémákkal 
küzd, vagy épp az ellenkezője, érdektelen, 
nem eszik, nem játszik. Az általános élet-
tani problémáknál is segítséget nyújthat a 
szakértő kezelés. Ilyenek az ellést követő 
időszak, a baleseteket követő lábadozó, 
rehabilitációs szakasz, fogzás időszaka, 
illetve az öregkori időszak. Itt szeretném 
megjegyezni, hogy időben elkezdett rend-
szeres masszázzsal ki lehet küszöbölni azt 
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a szenvedéssel teli időszakot, ami az idős-
kort sok esetben jellemzi. Tapasztalatom 
szerint 8-9 éves kortól minden kutyusnak 
rendszeresen kellene masszázsra járnia és 
ezzel kínmentessé tenni az utolsó éveket 
számukra. Példa erre saját kutyám, aki 18. 
életévében is aktív életet él, fájdalommen-
tesen, köszönhetően a sok évi, rendszeres 
masszázsnak. (Másik két kutyám is 17 évet 
élt mozgásszervi panaszok nélkül.)  

De javasolt a masszázs extrém esetekben 
is: egy szűk ketrecben töltött hosszabb 
utazást követően, vagy kiállításokra, ver-
senyekre készülve nyugtató, kondicionáló 
jelleggel. esetleg egy ideillő kép Külföldön 
a nevesebb kenneleknek külön masszőr 
stábja van!
Ezek talán a legalapvetőbb esetek, amikor 
masszázst alkalmazhatunk, de nem min-
dig lehet igénybe venni a szolgáltatásokat.

Mikor ne gondolkodjunk masszázson? 
Alapvetően, ha nem hiszünk benne, és ne-
vetségesnek tartjuk, akkor semmiképp ne 
vigyük kutyánkat masszázsra. Bizonyos 
betegségek kizáró okok lehetnek, pl. daga-
natos megbetegedések, egyéb vírusos be-
tegségek, lázas állapot, friss műtétek, nyílt-, 
traumás sérülések, vérzékenység, beépített 
pacemaker, vemhesség alatt.
A felsoroltak mellett megemlítenék még pár 
alternatív kezelést, mely alkalmazható ku-

tyákon és segíti a gyógyulást adott esetben. 
Ilyen a csontkovács kezelés, hydrotherapia, 
akupunktúrás kezelések és még sok egyéb.

Hogyan zajlik egy kezelés? Jöjjön egy 
kis kutyalélektan.
Persze mindannyian szoktuk simogatni, 
dögönyözni kedvencünket, de ez közel 
sem azonos egy szakszerű masszázzsal. 
A kutya is másként értelmezi a gazditól 
kapott érintést, mint a terapeutától. A ku-
tyusoknál, egészen más ütemben és mód-
szerrel zajlik a kezelés, mint az emberek 
esetében. Először is az eb nem mindig 
marad egy helyben és pózban huzamo-
sabb ideig még akkor sem, ha beteg, vagy 
sérült. Legtöbbször egy kezelést több rész-
letben - amelyek akár csak 5-10 percesek 
- lehet véghezvinni, de van, hogy nem is le-
het befejezni első alkalommal. De egy idő 
után a kutyusok megszokják és hagyják 
magukat, hisz jól esik nekik! Néhány kutya 
masszázs közben annyira ellazul, hogy el 
is alszik. Ez a legnagyobb dicséret, azt hi-
szem. kép alvós, puszis Tehát készüljünk 
fel, ha masszázsra megyünk nem biztos, 
hogy fél órán belül végzünk. Fontos szem-
pont még, hogy bármennyire is kényelmes 
otthon fogadni masszőrünket, sokkal jobb 
megoldás, ha mi megyünk kedvencünkkel 
egy idegen helyre, mert egészen másképp 
fog viselkedni a kutya nem hazai környe-
zetben, ami megkönnyíti a kezelés me-
netét. Nem árt továbbá, ha viszünk ma-
gunkkal egy olyan pokrócot, amin kutyánk 
feküdni szokott, mert ezzel is megkönnyít-
jük a masszőr dolgát. Mielőtt masszázsra 
indulunk, előtte két órával ne egyen és 
ne igyon a kutyus, mert kellemetlen ha-
tásokat generál masszázs közben. Az ál-
lat minden esetben jelzi, hogy kellemes 

vagy éppen nem az számára a kezelés. 
Ha olyan részhez ér a kezelő, amely prob-
lémás, a kutya sokszor felelősségteljesen 
néz a pontra. Máskor teljesen ellazul és 
átadja magát a masszőrnek, szinte eggyé 
válik a kezeléssel. Soha nem kell erőltetni 
a masszázst, mindig a kis páciens dönti el 
meddig tart. Ha minden jól alakult, és meg-
találtuk a nekünk és kedvencünknek is tet-
sző szakembert, akkor sem felejthetjük el, 
hogy a terápia csapatjáték és nem árt tud-
ni, mi a gazdi dolga a kezelés után. Mindig 
figyeljük meg kutyánkon a fizikális és men-
tális változást, mert ezek az észrevételek 
segítik a masszőr további munkáját. 
Mindezek tudatában nekivághatunk az 
egyszeri vagy terápiás jellegű masszázsok-
nak és a masszőr keresésének.

Végezetül pár szóban megemlíte-
ném, hogy néz ki ma a kutyamasz-
százs helyzete.
Sajnos hazánkban még nem túlzottan el-
terjedt terápiás módszer, mely elsősorban 
az állattartási morálból fakad. Még ma 
is elterjedt, hogy a problémás, beteges, 

öregedő kutyát inkább elaltatják, mint ke-
zeltessék egyes gazdik. Másodsorban a 
képzés és partnerség hiánya miatt is ke-
vés a rehabilitációs szakember. Ezen az 
állatorvosok és rendelők is segítenek, akik 
elismerik a munka hatékonyságát és al-
kalmaznak Terápiás kutyamasszőröket is. 
Ez maga után vonja a magas szintű kép-
zést. Ilyen képzés az Ebcsont Masszázs 
Odú Terápiás kutyamasszőr képzése, mely 
nemzetközileg akkreditált tananyag alap-
ján, a Magyar Állatorvosi Kamara állásfog-
lalásának megfelelően képzi a Terápiás 
kutyamasszőröket.

Remélem sikerült felkelteni az érdeklő-
dést a kutyamasszázs iránt és egy örök 
bölcsességgel zárnám; „Ne feledd: egy 
életre felelősséggel tartozol, azért amit 
megszelídítettél!”

Schmidt Henry
Terápiás kutyamasszőr, reflexológus
Ebcsont Masszázs Odú vezetője
www.ebcsontodu.hu
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alternatív ÁllatgyógyÁSzat
Dr. Szilágyi Máté állatorvos vagyok. Ki-
emelten foglalkozok alternatív gyógyásza-
ti megoldásokkal, főleg akupunktúrával, 
gyógynövényekkel, illetve csontkovácso-
lással. Számos esetben sikerült nagyszerű 
eredményeket elérni olyan pácienseknél, 
ahol a hagyományos vonal már nem tudott 
megoldást kínálni. 
A kínai gyógyászat (akupunktúra, kínai fi-
toterápia) egyedi diagnosztikai és kezelési 
megoldásaival, egy precíz, fájdalommen-
tes és nagyon hatékony megoldást kínál. 
Nagyszerűen alkalmazható ortopédiai és 
neurológiai esetekben pl.: sántaságok, porc-

korongsérv, sérüléseket követő bénulások, 
inkontinencia, arthrosis, dysplasiák stb.. va-
lamint belgyógyászati esetekben is pl.: kró-
nikus emésztőszervi problémák, légzőszervi 
betegségek, belső elválasztású mirigyek 
betegségei valamint bőrbetegségek, daga-
natos betegségek és autoimmun kórképek 
esetén is. Az esetek döntő többségében már 
egy hónap alatt láthatunk eredményeket.
A rendszer a betegségek megelőzésére és 

végleges megoldására törekszik a tünetek 
kezelése mellett. 
Egyik kedvenc témaköröm a gerincet érin-
tő kórképek kezelése különböző alternatív 
módszerekkel pl.: porckorongsérv, cauda 
equina szindróma, törések stb… Ezekben az 
esetekben sokszor nagyon gyorsan komoly 
eredményeket lehet elérni, akár teljesen 
bénult kutyáknál is. Kulcsfontosságú az idő, 
minél régebbi a probléma annál tovább tart 
rehabilitálni az állatot, de nagy általánosság-
ban elmondható, hogy a betegség kialakulá-
sától kezdve kb. 2 évig lehet eredményesen 
segíteni. Ezekben az esetekben a legfonto-
sabbnak az ún. elektroakupunktúrás kezelé-
seket tartom gyógynövényekkel kiegészítve. 
Ha sikerül a jószágot hetente legalább egy-
szer kezelni, akkor átlagosan 3 hónap alatt 
rehabilitálható egy porckorongsérves kutya. 
Hasonló a helyzet a cauda equina szindró-
mánál is, általában gyorsabban helyrejön-
nek, mint a porckorongsérvesek, de a keze-
lési elv lényegében ugyanaz. 
Amennyiben a fent említett módszerek fel-
keltették érdeklődését, kérem keressen 
meg a következő elérhetőségek egyikén, 
hogy megkezdhessük a közös munkát ked-
vence egészségének visszaállításában vagy 
fenntartásában.

Tel.: +3630/3750626
e-mail: acuvethun@gmail.com

Dr. Szilágyi Máté
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mUdI
• a csillagszemű juhász •

Küllem • az elfeledett magyar szépség •

A Mudi, terelő juhászkutya fajtáink trium-
virátusának legkevésbé ismert, de igenis 
megbecsülést érdemlő tagja. Nemzeti faj-
táink sorában talán ennek eredetét kíséri 
a legtöbb elmélet, melyek nem feltétlenül 
segítenek eloszlatni a kialakulása kö-

rüli homályt. Egyes vélemények szerint 
a mudi az őshonos puli és a hazánkba 
érkező, spicc jellegű kutyák keveredé-
séből származik, míg mások a pogány 
besenyők hajtókutyájaként utalnak rá. 
A valóságot persze nehéz kideríteni, az 
viszont tény, hogy a feljegyzések szerint 
az ország különféle területein egymás-
hoz nagyon hasonló jellegű, kis termetű, 
álló fülű, hegyes orrú „hajtókutyákat” 
használtak a juhászok terelésre. Bár 
már az 1700-as években voltak leírások 
amik, feltételezhetően a Mudiról szólnak, 
szervezett tenyésztése csak az 1900-as 

évektől kezdődött el. Dr. Fényes Dezső 
a Balassagyarmati Múzeum igazgatója-
ként tevékenykedett, s nyitott szemmel 
járta az országot. Elsősorban a palócság 
népi hagyományait kutatta, így legtöbbet 
Észak-Magyarország vidékein járt. Útjai 
során vásárolta fel az akkor még nem is-
mert pásztorkutyafajta, általa típusosnak 
vélt egyedeit. Ezeket a változatos színű, 
ragyogó szőrzetű, felálló fülű rendkívül 
tanulékony közepes méretű egyedeket 
egymás között párosította. 1936-ban bi-
zottsági szemlén mutatta be a már álta-
la tenyésztett példányokat. Ratsits Emil, 
Abonyi Lajos, Anghi Csaba, mint a szem-
lebizottság tagjai, alapos megtekintés 
és méret felvételezés után elfogadták 
Fényes Dezső fajta leírását, sőt a java-
solt mudi elnevezést is, mely egy nógrádi 
pásztor kutyájának neve volt. A II. világ-
háború, csakúgy, mint a többi magyar ku-
tyafajtát a Mudit is megviselte. Kishijján 
kipusztult, de sikerült megmenteni.

Az igaz, hogy nem rendelkezik szélsősé-
ges külsővel: megjelenése leginkább a 
lágy furulyaszóhoz hasonlatos, melynek 
szépsége pont az egyszerűségében, tisz-
taságában rejlik. Kompakt, harmonikus 
felépítése, csibészes arckifejezése, hullá-
mos bundája, kunkorodó farka romlatlan, 
természetes küllemet kölcsönöz számára. 
A mudi szőre sem az exhibicionista ön-
megvalósítás mintapéldája. Hazai pályán 
maradva, szemérmesen hullámzó, itt-
ott csigába hajló, félhosszú szőrzetének 
fazonja maradéktalanul betölti a puli 
original rasta és a pumi „Balázs Pali-fri-
zurája” között tátongó űrt. A mudi cse-
cse bekecse ideális arra, hogy védelmet 
nyújtson az időjárás viszontagságai ellen, 
de ne gyűjtsön magába ipari mennyiségű 
bogáncsot. Az ideális szerkezetű, kétré-
tegű mudibunda gyakorlatilag vízhatlan 
és szennytaszító. Ennek az örvendetes 
adottságának boldog tudatában, a mudi 
szemérmetlenül képes belehenteregni 
a leggusztustalanabb pocsolyába is, hi-
szen a várható következményektől nem 
kell tartania. Száradás után egy gyors 

bundarázás, és kipereg belőle a piszok. 
Szőrzetének vízlepergető tulajdonsága 
hasonlóan varázslatos. Bundáján keresz-
tül bőréig legföljebb tetemes mennyisé-

gű úszás után jut el a víz, egy átlagos 
megázás vagy fröcskölés esélytelen, 
hogy átnedvesítse azt. Szilaj, talpraesett 
pásztorkutyaként a mudi a táplálás te-
kintetében is igen kisigényű. Az adott 
mennyiséget kiválóan hasznosítja. A 
mudi fajtaspecifikus betegségektől men-
tes, alapvetően szilárd szervezetű kutya. 

A mudi az igényes pásztoremberek ku-
tyája volt, bár valójában ennél sokkal 
többet jelentett, mert munkatársuk és 
barátjuk is volt egyben. Számára sosem 
volt feladat a nyáj őrzése, védelme rab-
lókkal, ragadozókkal szemben: arra ott 
volt a kuvasz vagy a komondor. Az állan-
dóan éber mudi - ha végzett a hajtás te-
endőivel - automatikusan riasztásvédel-
mi funkcióba kapcsolt, és a legapróbb 
neszre is élénken, ráadásul igen éles 

hanggal reagált. A piszkos munka a nagy 
fehérek dolga volt. Persze szó sincs ar-
ról, hogy inába szállt volna bátorsága, de 
azt még a juhász sem várta el a kutyájá-
tól, hogy tíz kiló körüli súlyával ölre men-
jen a betolakodókkal. Mindezekből kö-
vetkezik, hogy a mudi igazi értéke nem 
az erejében, hanem a fejében lakozik. 
Mindamellett, hogy spicc megjelenésű 
terelő fajtánk valóban kivételes intelli-
genciával bír.
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jelleme • a Kutya aKit nem lehet elveszteni •

felhasználás • hunnia pásztora •

Ez a fajta dologhoz szokott, tevékeny 
kutya. A naphosszat tartó lustálkodást 
nem sokra becsüli. E tekintetben sze-
rencsés az, aki mudival az oldalán akar 
valamilyen kutyás sportot űzni. Agility, 
obedience, flyball, frisbee, terelősport 
- se szeri, se száma azoknak a modern-
kori alternatíváknak, melyekben a mudi 
könnyedén és látványosan brillírozhat. 
Szinte rá szabott minden olyan feladat, 
ahol a pillanatnyi helyzet értékelésére és 
villámgyors lereagálására van szükség. 
A lényeg, hogy valami értelmes elfoglalt-
sága legyen. Jellemző a mudi mérhetet-
len alkalmazkodó- és empátiakészségé-
re, hogy zseniális képességeit parlagon 
hagyva, azaz nem foglalkoztatva sem 
rombol maga körül. Mindezekből kitűnik, 
hogy a Mudi egy ízig-vérig magyar fajta. 
Elmondhatjuk azonban, hogy külföldön 
(elsősorban a skandináv államokban és 
Finnországban) előbb figyeltek föl a ben-

ne rejlő értékekre, mint itthon. Talán ez 
a szomorú tendencia mintha változna 
az utóbbi években, hála a fajta elköte-
lezett híveinek és tenyésztőinek. Ennek 
köszönhetően a mudi is eljuthat arra a 
helyre, mely nemzeti örökségünk része-
ként megilleti. Időről-időre egyre többen 
fedezik majd fel a mudi kivételes tulaj-
donságait, és ezzel párhuzamosan majd 
erősödni fog az iránta érzett büszkeség, 
valamint az a felelősségtudat, mely min-
den magyar fajtánk kapcsán sajátunkká 
kell, hogy váljék. 

forrás: kutya.hu

képek forrása

http://www.sacahazikennel.fw.hu
http://www.hamvasmudi.fw.hu
https://kutyabarathelyek.hu
http://kovesbercibetyarkennel.weebly.com

összeállította: Quiqe

Ennek ellenére a mudit sem kímélik 
más fajtáknál is előforduló betegségek, 
többek közt meglepő módon a csípőízü-
leti diszplázia. Éppen ezért felnevelé-
se során ajánlott óvni az extrém fizikai 
igénybevételtől, melyet sokszor a kutya 
követel ki magának. A mudik például ki-

váló ugrónak számítanak. Méretükhöz 
képest meggyőző szökkenéseket képe-
sek produkálni, amit élveznek is. Ám ha 
mindezt fiatal, növendék korban, kiala-
kulatlan csontozattal, ínszalagokkal és 
ízületekkel teszik, bizony elősegíthetik a 
későbbi problémák megjelenését.

A mudi a minimális igények mellett nyúj-
tott maximális teljesítmény alapelvárá-
sának égisze alatt pallérozódott azzá, 
amilyennek ismerjük. A juhászok mindig 

is nagyra értékelték benne, hogy nem 
egyszerűen lesi gazdája minden szavát, 
de szinte a gondolatát is kiolvassa, így 
nem kell bonyolult parancsokkal igazgat-
ni munkáját. Elég egy-két bajusz alatt el-
mormolt „varázsige” vagy artikulálatlan 
mordulás, a mudi már teszi is a dolgát. 
Valójában nem is utasításra, hanem in-
kább a főnök jóváhagyására vár ilyen-
kor, hisz tudja mi a feladata... Ennek a 
fejlett gazdizmusnak további pozitívuma 

a civil életben is tetten érhető. A mudi 
fél szemét mindig a gazdáján tartja, ér-
zékenyen reagál minden rezdülésére. 
Hihetetlenül gazdacentrikus fajta. Értel-
mi szintje és kreativitása egyfelől áldás, 
mivel fénysebességgel tanul, másfelől 
átok, mert az átlagos iskolák szokásos 
tanmenetéből nagyon hamar kilóg, mint 
zsenigyerek a felzárkóztató-osztályból. A 
hosszas ismétléseket például legendá-
san nehezen bírja. Ekkor előfordulhat, 
hogy megmakacsolja magát, és spontán 
amnéziába esik.
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A Kos jegyében 
született kutyák
(március 21- április 20)

A Kos csillagjegy  uralkodó bolygója a 
Mars. E harcias csillagjegyhez tartozó 
kutyák nagyon aktívak. A március végén, 
április elején született kiskutyák energi-
kusak, határozottak, néha agresszívak 
is lehetnek. Legfőbb jellemvonásaik a 
bátorság, a makacsság, lendület és lel-
kesedés. A Kos kutya potenciális falkave-
zér. Ha nincs megfelelő kezekben, egy kis 
zsarnokká is válhat. Szereti a kalandokat, 
kockázatvállaló, néha túlságosan vakme-
rő. A szeleburdi kutyakölyök felnőtt korára 
nagyon bátorrá és függetlenné válik. Ked-
veli a kutyás sportokat, a szükséges meny-
nyiségű és minőségű mozgás hiányában 
mélabússá válhat.

 A Kos kutya és gazdája
• A Kos kutya remekül összeillik az 
Oroszlán, a Nyilas, az Ikrek és a Vízöntő 
jegyében született gazdival.
• A Kos kutya és a Rák, a Mérleg, vagy a 
Bak gazdi kapcsolata nem kiegyensúlyozott.
• A Kos kutya nem illik Skorpió, Szűz, 
Bika vagy Halak csillagjegyű ember mellé.

A Bika jegyében 
született kutyák 
(április 21 - május 20)

Erős, határozott, állhatatos, ugyanakkor 
konok és zsarnok, de legalább nem hisztis 
- ezek jellemzik leginkább a jegy szülötteit, 
akik nem mellékesen nyugodt, megbízha-
tó és igen odaadó teremtmények, ha min-
den akaratuk szerint történik... Zsarnoki 
természetét és makacsságát valamelyest 
feledteti a tény, hogy remekül ért a gazdi 
megvigasztalásához és jókedvre derítésé-
hez is.

A Bika csillagjegy uralkodó bolygója a Vé-
nusz. A jegy négylábú szülöttei társaság 
kedvelők és nagyon kötődnek a kétlábú 
családtagjaikhoz. Ebből fakadóan gyakran 
hajalmosak a féltékenységre is.  Egészen 
addig engedelmes és szófogadó, amíg a 
kedvére teszünk. De ha nem tetszik neki 
valami, akkor bizony megmakacsolja ma-
gát, falnak fordul, megvető pillantásokkal 
jelzi, hogy őméltóságát megsértették, és 
csak hosszas könyörgések árán hajlandó 
leereszkedően szóba állni a gazdival. La-
kóhelyükhöz, felségterületükhöz is szoro-
san kötődnek és általában mindenhez, 
ami stabilitást, nyugalmat és kényelmet 
biztosít nekik. Rossz tulajdonságai közé 

tavaSzI kUtyahoroSzkóp
Nem mindegy, hogy milyen csillagjegy alatt született a kiskutya, amit nagy 
előszeretettel kiválasztottál. Az ideális helyzet az, amikor a horoszkópotok, 
vagyis az egyéniségetek is passzol. Olvad el a cikkünket és megtudod, me-
lyik a legalkalmasabb periódus egy kutyakölyök kiválasztásához.  

sorolhatjuk azt is, hogy nem kedveli a vál-
tozást, mint ahogy azt sem, ha akarata 
ellenére utasítani próbáljuk valamire. A 
Bika kutyák a nyugodt életvitelt kedvelik, 
rengeteget esznek, emiatt hajlamosak az 
elhízásra is. Általában nem agresszívak, 
kerülik a más kutyákkal, egyéb állatok-
kal való konfliktusokat. A Bika jegyében 
született kiskutyák egy gyengébb kiállású 
gazdi mellett könnyen válnak zsarnokká 
és erőszakossá. A Bika kutya egyik legje-
lesebb tulajdonsága a hűség, képes akár 
órákat várni egy lepukkant kocsma előtt a 
hőn szeretett gazdira. Barátságos termé-
szetének köszönhetően kellemes és kivá-
ló társaság az ember számára.

A Bika kutya és gazdája
• A Bika kutya nagyon jól kijön a Bika, a 
Szűz , a Bak, a Rák és a Halak gazdikkal.
• Kisebb konfliktusok tarkíthatják az 
Oroszlán, Vízöntő és Skorpió csillagjegyű 

gazdikkal való kapcsolatukat.
• A Nyilas, Mérleg, Ikrek és a Kos jegyű 
gazdik inkább várják meg a következő 
almot.

    Ikrek 
   (május 22-június 21.)

A jegy szülöttei fürge, gyors észjárású, 
„nagydumás” állatok. Sportos beállított-
ságúak, minden lehetőséget megragad-
nak az önfeledt játékra, hancúrozásra. 

Az Ikrek jegyében született kutya élénk, 
zajos és fürge állat. A jegy szülöttei állan-
dó felügyeletet és szórakoztatást igényel-
nek, mert erős szabadságvágyuk miatt és 
pusztán időtöltésből Houdinit megszégye-
nítő módon képesek elszökni. Nem vetik 
meg a játékos bolondozást, főleg ha a 
gazdi is beszáll a mókába. Érzelmeiket, 
véleményüket gyakran vad csaholással 

hozzák a világ tudomására, célsze-
rű nem panelban tartani, mert 

a szomszédság feltehetően 
kevésbé fogja értékelni ku-

tyánk egy-egy szenvedé-
lyes és főként hangos 
megnyilvánulását.

       összeállította: Rugó

        forrás:
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böző szúnyogfajok veszik fel a fertőzött 
gazdán történő vérszívás során, így ter-
jednek. A szívféreg nagyon ügyesen rej-
tőzik el az immunrendszer elől, így nincs 
immunreakció; minél tovább marad a vér-
ben, annál súlyosabb károkat okoz. Álta-
lában köhögéssel kezdődik, majd az állat 
állapota folyamatosan romlik.

Allergia
Ahogy mi, emberek, úgy a kutyák is szen-
vedhetnek a tavaszi allergiától. Az allergia 
általában vakarózásban, mancsrágcsá-
lásban nyilvánul meg, a kutya bőre bepi-
rul, súlyosabb esetekben sebek, bőrgyul-
ladások jelentkezhetnek. Tavasztól őszig 
szezonális allergiától szenvedhetnek a 
kedvencek; ha szeretnénk rajtuk segíteni, 
allergiateszt segítségével kideríthetjük, 
hogy mire érzékenyek. A szezonális aller-
giákat legtöbbször különböző növények, 
fű- és fafélék, valamint gyomok okozzák. 
Leggyakoribb allergének: borjúpázsit, an-
gol perje, csomós ebír, réti csenkesz, réti 
zab, fehér akác, kocsányos tölgy, nyírfa, 
fűzfa, pitypang, fekete üröm, réti margitvi-
rág, csalán és útifű.

Tavak, patakok vizei
Az állatorvosok azt javasolják, hogy kinti 
program esetén mindig vigyünk a kutyának 
otthonról friss vizet. Az eb ugyanis a játék 
közepette megszomjazhat, és ha van egy 
patak vagy tó a környéken, akkor arrafelé 
veszi az irányt. Ezek a vizek azonban fer-
tőzöttek lehetnek, például a giardia nevű 
egysejtű parazitával. A giardia a giardiosis 
(dzsiardiozis) fertőző betegség okozója; a 
kórokozók a bélsárral kerülnek a külvilág-
ra, majd ha az ember vagy a fogékony ál-
lat lenyeli, megfertőződik. A legjellemzőbb 

tünet a bélgyulladás, a fejlődésben vissza-
maradás, a testsúly csökkenése, az olykor 
véres jelleget öltő hasmenés.

Méhek
Tavasszal a méhecskék száma is fokoza-
tosan nő, így érdemes óvni a kutyusokat a 
kéretlen fullánkoktól. Egy méhcsípés még 
nem a világ, legfeljebb egy kicsit megda-
gad a helye, ha azonban többről van szó, 
akkor már baj van. Ilyen esetben olyany-
nyira megdagadhat a torok és a légutak, 
hogy a kutya nehezen kap levegőt, ami 
életveszélyes. Ha a kutyust megcsípi egy 
méhecske, akkor keverjünk el vizet és 

szódabikarbónát egy kis pohárban, majd 
vigyük fel a sérült területre, vagy tegyünk 
rá egy kis törölközőbe csavart jeget.

Mérgező növények
A tavasz eljövetelével egyre több virág és 
növény nyílik a kertben és az utcákon, 
ezek némelyike azonban mérgező lehet a 
kutyák számára, így különösen vigyáz

A felelős állattartók magazinja

tavasszal „leselKedő” veszélyeK 
Lassan kifelé megyünk a télből és beköszönt a várva várt tavasz. A termé-
szet ébredésével együtt nekünk, felelős gazdiknak sem árt néhány dologra 
a megszokottnál is éberebben figyelnünk a négylábú kedvencünk és saját 
magunk érdekében.

Tavasszal, a naposabb, melegebb időben 
sokkal többet vagyunk kint a kedvenceink-

kel, mint egyébként. Ennek azonban nem 
csak pozitív, hanem negatív következmé-
nyei is vannak; például a különböző beteg-
ségek, amik akár életveszélyesek is lehet-
nek. Összeszedtük, mire kell odafigyelni!

Kullancsok
Az első és legfontosabb veszélye a tavaszi 
időszaknak, hogy előkerülnek a kullan-
csok. A meleg és nedves közeg kedvez 
a szaporodásuknak, így nem csak akkor 
kell átnézni az ebet, ha erdőkben, ligetek-
ben, mezőkön sétáltunk, hanem akkor 
is, ha belvárosi utcákon kóborol. Minden 
séta után vizsgáljuk át a szőrzetét, és ha 
találunk egy vérszívót, akkor igyekezzünk 

úgy eltávolítani, hogy ne nyomjuk össze a 
potrohát. Ha nem vagyunk biztosak ma-
gunkban, kérjük szakember segítségét.

Szívférgesség
A szívférgességet sokáig csak külföldről be-
hozott kutyákban mutatták ki, de mára már 
nagyon megnőtt a hazai esetek száma is. 
A tavaszi időszakban különösen figyelni kell 
rá, mert szúnyogok terjesztik: elsősorban 
tehát a szabadban tartott, vízparton, erdő-
ben sétáltatott vagy vadászó, középkorú 
vagy idősebb kutyákban kell számítani rá.

A szívférgességet a dirofilaria immitis fe-
hér színű, a bőrféregnél is hosszabb fo-
nalféreg terjeszti, az újszülöttei, az apró 
mikrofiláriák pedig a fertőzött kutya- és 
macskafélék vérében keringenek. Külön-
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nunk kell rájuk. Ha azt látjuk, hogy a ked-
vencünk valamilyen növényt rág, azonnal 
vegyük el tőle, és a szájából is szedjük 
ki a maradékot. A növényektől többek 
között hasmenés, hányás, bélgyulladás, 
fulladás, görcsök, étvágytalanság jelent-
kezhet. A legmérgezőbb növények az 
amarillisz, aranyeső, borostyán, jácint, 
kankalin, kökörcsin, kutyatej, leander, 
lilaakác. Ezek a tiltott ételek a kutyák 
számára veseelégtelenséget, kómát és 
kiszáradást okozhatnak.

Vedlés
A tavasszal együtt a vedlés is megérkezett! 
Ez szerencsére egy természetes folyamat 
kutyánk életében, azonban fontos tud-
nunk mivel jár, milyen teendőink vannak. 

A vedlés nem más, mint a kutyák 
szőrváltása. Minden kutyának hullik 
a szőre, lehet az rövid vagy akár hosszú 
szőrű kedvenc. Célunk, hogy kedvencünk 
bőre egészséges maradjon, valamint sző-
re szép fényes legyen! A legfontosabb 
szabály, hogy minden kutyát fésülni kell, 
persze a rendszeresség függ a szőr hosz-
szától. Ezért érdemes a megfelelő esz-

közt jól megválasztani. Ne feledjük, hogy 
a kefélés gyorsítja a vérkeringést és kel-
lemes érzéssel tölti el kutyád, mintha egy 
masszázson venne részt!

Segítsd Te is kutyád egészségének meg-
óvását illetve támogasd szervezetét a ta-
vaszi megújulásban!

Tüzelések
Mint köztudott, a szuka kutyák évente 
kétszer tüzelnek, általában tavasszal és 
ősszel. Azt, hogy az adott évszakon belül 
pontosan mikor, sok minden befolyásolja, 
így ezekben az évszakokban lényegesen 
jobban oda kell figyelnünk, mind szuka, 
mint pedig kan kutyánkra.

Szuka kutyát tüzelés alatt csak pórázon 
sétáltassunk, és kerüljük az olyan helye-
ket, ahol  sok kutya fordulhat elő. Igyekez-
zünk úgy, és akkor sétáltatni kutyánkat, 
amikor a legkevesebb kan kutyával talál-
kozhat. Sok bajtól és kínos jelenettől kí-
méljük meg magunkat, ha betartjuk ezt 
az íratlan illemszabályt.

Ha kertes házban élünk, akkor a tüzelés 
idejére zárjuk be kutyánkat, és csak ak-
kor engedjük ki még a kertbe is, amikor 

tudunk figyelni rá. Sokan nem veszik ezt 
komolyan, de a baj egy másodperc alatt 
megtörténhet, még kerítésen keresztül 
is! A szuka kutyáknál éppen úgy, mint 
az embereknél elméletileg megvannak 
ugyan azok a bizonyos termékeny napok, 
de „balesetek” ezeken kívül is, gyakorla-
tilag bármikor az egész tüzelés ideje alatt 
előfordulhatnak. Erről sokan tudnának 
mesélni… Tehát, inkább tartsuk 1-2 nap-
pal tovább bezárva kutyánkat, mintsem 2 
hónap múlva ki tudja milyen keverékek-
nek kelljen szerető gazdát keresnünk.

Ezekben az időszakokban a kan kutyák 
és gazdáik helyzete sem könnyű. A kano-
kat hajtja az ösztön, akár kilométerekről 
is megérzik a tüzelő szuka szagát. Ilyen-
kor nincs előttük akadály, egy profi agility 
bajnokot meghazudtolóan ugranak vagy 
másznak át bármilyen akadályon, kerí-
tésen. Ezt fokozottan vegyük figyelembe, 
és igyekezzünk kutyánk számára a meg-
szokottnál is több mozgást biztosítani, 
hogy alaposan elfáradhasson.  Ilyenkor a 
kanok könnyebben verekedésbe kevered-
hetnek, hiszen túlteng bennük az adrena-
lin. Vigyázzunk erre, és már a legapróbb 
jelnél is fegyelmezzük, illetve azonnal ve-
gyük pórázra kutyánkra.

Figyeljünk oda arra is, hogy még véletlenül 
se felejtsük nyitva a kaput, és – ez minden 
kutyára vonatkozik – már korán tanítsuk 
meg ebünknek, hogy a nyitott kapu vagy 
ajtó nem azt jelenti, hogy „uccu neki” ki is 
kell mennie rajta. Ha szánunk erre elég időt, 
később jócskán megtérül a befektetés!

Ne felejtsd el, hogy kan kutya gazdája-
ként a Te felelősséged is, ha kiszökik ku-
tyád és egy nem kívánt alomnyi kiskutya 
„büszke” apukájává válik.

Végezetül, de nem utolsó sorban ezúton 
is felhívnánk a figyelmeteket az ivartalaní-
tás fontosságára. Ha nem vagy tenyésztő, 
hidd el, ez jó megoldás lehet. Legyen szó 

szukáról vagy kanról, fajtatiszta vagy ke-
verék ebről ezzel a rutin beavatkozással 
nagyon sok későbbi kellemetlenségtől 
kímélheted meg kutyádat és magadat is. 
Sok tévhit kering az ivartalanítással kap-
csolatban, ne ezeknek higgy, hallgass az 
állatorvosodra!

Ne szaporítsd tovább az utcán, menhelyen 
élő keverék, de akár fajtatiszta kutyák lét-
számát, gondolkozz és dönts felelősen!

forrás: femcafe.hu

forrás: kutyabarat.hu

összeállította: Rugó
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Kedves bortkedvelő Kutyabarátok!

Pihenjen kedvencével!

Együtt mindenhová!

Kikapcsolódás, élményszerzés, 
feltöltődés?

A Polgár Pincészet, mint kutyabarát panzió
 sok  szeretettel 

várja Önöket kedvenceikkel együtt!

E-mail: panzio@polgarpince.hu
Telefon: 20/570-7286

Elérhetőségek:
Cím: 7773 Villány, Hunyadi J. u. 19.
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