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A felelős állattartók magazinja
AKTUÁLIS

BECSENGETTEK - MI LESZ A 
KISKUTYÁVAL? 

Most kezdhetnénk azzal a „tanácsadást”, 
hogy ha négylábú érkezik a házhoz nyáron, 
akkor gondoljunk előre az őszi időszakra, 
és szoktassuk hozzá a csöppséget az egye-
dülléthez, egyfajta tartható napi rutinhoz, 
rendhez. Valószínű azonban, ha szeptember 
előtt pár nappal a kétségbeesés az elsőd-

leges érzés, ami előtör belőlünk az épp a 
rongyokat szétszaggató kiskutya láttán, ak-
kor már idejemúlt azon tépelődnünk, hogy 
„mi lett volna ha”, és ezzel bizony elkéstünk. 
A tűzoltáshoz, azonban még nincs késő, de 
előre szólunk, azért annyira nem lesz köny-
nyű dolgunk.

A nyár legcsodálatosabb ajándéka egy kiskutya. Édes, bájos kis szőrgombóc, 
aki még általában a gazdi ölében keresi a biztonságot. Aki tündérien alszik, 
csillogó szemekkel eszik, és kicsit rosszalkodik. Igen, aki aztán szeptember-
re igazi kamasz kommandóssá avanzsál - épp az iskolakezdésre!

Egyedül van otthon a kutya - egész nap a gazdi hazatérésére vár
Kép: pugmindedblog.com
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A szőrgombócokért ugyanis, főleg ha gyer-
kőc is van a családban, mindenki rajong. A 
babusgatás, simogatás, folyamatos játszás 
természetes, hiszen egy kölyökkutya  ref-
lexszerűen ezt váltja ki az emberből. Rá-
adásul nyáron időből is több mutatkozik 
ezekre a dolgokra, este is sokáig van vilá-
gos, így nincs akadálya a sétáknak, a kert-
ben töltött mókázásoknak.
 Igen ám, de amikor a rajongó gyerekhad 
elkezdi cipelni a tíz kilós hátizsákot, fárad-
tan, a matek-, kémia-, és fizika- házitól 
terhesen érnek haza, akkor kiskutya ide, 
megszokott mókázás oda, senkinek sem 
jut eszébe elővenni a pórázt, nyakörvet egy 
hosszú séta erejéig. Ez hatalmas hiba, de 
attól még nagy általánosságban ez az igaz-

ság. Hiszen a feladatok bővülnek, az idő 
szűkösebbé válik, hamar ránk köszönt az 
este, és másnap ismét becsengetnek.
 A kamasz, egyébként épp a legaktívabb 
korban lévő eb pedig csak néz értetlenül. 
A figyelem elkerüli, így megpróbál újra po-
rondra kerülni. Ilyenkor szoktak előkerülni 
a szétrágott cipők, az elkapart ajtófélfák, és 
a kertészkedés új állomásai a rózsa kikot-
rásától, egészen a zöldségágyás rotálásáig. 
A viszony pedig kezd elmérgesedni, hiszen 
a gazdik (kicsik, nagyok egyaránt) türel-
metlenebbek, nem értik miért csinálja ezt 
a négylábú, aki pedig azt nem tudja hova 
tenni, hogy hova tűnt az addig megszokott 
rajongás.

Ördögi kör, igaz? Nézzük mit tehetünk annak 
érdekében, hogy a családi béke megmarad-
jon. Igenis, meg kell próbálnunk időt szakí-
tani kutyánkra. Ha felelős gazdák vagyunk, 
akkor ennek alapnak kell lennie. Egy kutya 
akkor is igényli a törődést, ha tél van és -20 
fok, vagy nyár és tikkasztó hőség. Ha nincs 
máskor lehetőség, akkor bizony reggel fél 
órával előbbre kell állítani a vekkert, s az 
örökmozgó ebet ki kell fárasztani. Ennek két 
módja van, érdemes mindkettőt kijátszani.
Az egyik a fizikai fárasztás: séta, labdázás, 
közös kocogás, amire csak lehetőségünk 

adódik. A másik mód pedig a mentális 
„edzés”. Engedelmességi feladatokkal, apró 
játékokkal (jutalom falat elrejtése, megke-
restetése, játék nevek tanítása stb.) könnyen 
le tudjuk kötni a rosszcsont figyelmét. Így 
úgy hagyhatjuk el otthonunkat, hogy tudjuk: 
megtettünk mindent kedvencünk érdeké-
ben. Este pedig ugyanez a feladatunk, így 
sokkal kisebb az esély arra, hogy a család 
összes tagjának kihullik a haja az idegesség-
től. Amennyiben több „gazdás” négylábúról 
van szó, úgy érdemes felosztani a feladato-
kat, így még hatékonyabb lehet a nevelés.

Bizony, semmilyen csodamódszert nem tu-
dunk kínálni, nincsen öt perces „mindent 
megoldó” trükk, vagy bármi okosság. Egy 
kutya bevállalása felelősséggel, sőt köte-
lességgel jár, de jó koordinációval, és koo-
peratív készséggel ez a legválságosabb őszi 
időkben is könnyen teljesíthetővé válik – 
gazdi, és kutya örömére egyaránt! 

forrás: kutyabarathelyek.hu

A fiatal kutya könnyen talál magának elfoglaltságot otthon: például cipőt rág
Kép: dogvacay.com

Egy kiadós reggeli séta, kocogás segít a kutyának legyőzni az unalmas napot
Kép: www.sparkytimes.com
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A KENNEL KÖHÖGÉSRŐL 
Mi az a kennel köhögés?
A kutyák fertőző légcső és hörgőgyulladását 
“kennel köhögésnek” nevezzük. Ez egy ösz-
szefoglaló elnevezés, hiszen a betegségnek 
számos fertőző oka lehet, a tünetek azonban 
megegyeznek: a kutya rendszerint láztalan, 
élénk, eszik, iszik, azonban erősen köhög. A 
köhögés lehet száraz, de akár nedves (“pro-
duktív”) is, amikor a beteg fehér, habos vá-
ladékot köhög (szinte öklendezik) fel, amit 
sok gazdi hányásnak gondol. Esetenként 
szövődményként tüdőgyulladás is kialakul-
hat, illetve a másodlagos fertőzések miatt 
gennyes orrfolyás, kötőhártya gyulladás is 
jelentkezhet – ilyenkor természetesen a ku-
tya már bágyadt, lázas, étvágytalan lehet.

Hogy alakul ki a betegség?
A légutak egyik legfontosabb védekező 
mechanizmusa az úgynevezett „mucociliá-
ris rendszer”: a légutak belsejét olyan (ún. 
csillós) hámsejtek borítják, melyek felületén 
apró, mikroszkopikus szőrszálakhoz hason-
ló képletek vannak, amelyek összehangolt 
módon a külvilág felé hajtják a felületükön 
lévő vékony nyálkaréteget. Ebbe a nyálká-
ba a külvilágból bejutott apró részecskék 
beleragadnak, majd az előbb említett mó-
don a nyálkával együtt a külvilág felé ha-
ladnak, majd távoznak (akár köhögéssel, 
tüsszentéssel, akár anélkül). Ez a rendszer 
károsodhat stressz, magas porkoncentráció, 
cigarettafüst, rossz szellőzés, hideg, vagy 
éppen fertőző okokból kifolyólag. Ebben az 
esetben akadály nélkül juthatnak le a mé-

lyebb légutakba egyéb kórokozók (bakté-
riumok) is, amelyek tovább súlyosbítják a 
betegséget. Kennel köhögés esetén tehát a 
kutya társaitól kapja el a betegséget, csepp-
fertőzéssel. A lappangási idő 2-14 nap.

Milyen kórokozók okozzák ezt a 
betegséget?
Számos vírus képes felső légúti megbetege-
dést – kennel köhögést – okozni. A fontosabb 
kórokozók a következők: kutyák parainflu-
enza vírusa, adenovírusa (2-es típus), szo-
pornyica vírusa, herpeszvírusa, reovírusa 
(1,2,3-as típus), légzőszervi coronavírusa (2-
es típus). A másodlagos bakteriális fertőzést 
leggyakrabban a Bordetella bronchisepti-
ca nevű baktérium okozza, de előfordul-
nak Pseudomonas, Pasteurella, Klebsiella, 
Escherichia, Streptococcus és Mycoplas-
ma fajok is. Újabban (2004-ben, Floridában 
bukkant fel először versenyagarak között) a 
kutyák influenza vírusa (H3N8) is okoz meg-
betegedéseket, illetve a H3N2 törzs szintén, 
de ezek a járványok főként az USA-ban je-

lentkeztek. A H1N1 influenzavírus (új-, vagy 
sertésinfluenza) – a szezonális influenzaví-
russal szemben – szintén megbetegítheti a 
kutyákat és macskákat (vadászgörényeket 
is), így célszerű az influenzás megbetege-
dés kapcsán foganatosított megelőző intéz-
kedéseket a házi kedvenceink irányában is 
érvényesíteni (alapos kézmosás, zsebken-
dőbe tüsszentés, minimális kontaktus a be-
tegség ideje alatt).

Fertőző-e más fajokra a betegség?
A fent említett gyakrabban előforduló víru-
sok rendszerint csak a kutyákat betegítik 
meg, a Bordetella bronchiseptica nyúlra, 
macskára, tengerimalacra veszélyes lehet, 
embert azonban csak ritkán fertőz (csak 
erősen legyengült immunrendszer esetén). 
Fontos tudni, hogy a gyógyult kutyák még 
hónapokig üríthetik a kórokozó baktériumot, 
ezzel továbbra is fertőzhetik társaikat.

Milyen kezelésre van szükség, 
ha a kutyám kennel köhögésben 
szenved?
A betegség sokszor magától is elmúlik, mint 
embereknél egy “megfázás”. Azonban gyul-
ladáscsökkentőkkel, köhögéscsillapítókkal 
vagy éppen hurutoldókkal, immunerősítő 
szerekkel, vitaminokkal, és szükség esetén 
antibiotikummal a betegség lefolyása gyor-
sítható, a tünetek (főképp a kínzó köhögés) 
enyhíthetőek. Köhögés esetén feltétlenül 
érdemes állatorvosnak megmutatni a ku-
tyát, hogy a fentiek ideális kombinációjával 
a beteg a lehető leggyorsabban felépüljön, 
és ne alakuljon ki súlyos másodlagos fertő-
zés, amely aztán akár tüdőgyulladáshoz is 
vezethet. Fontos a beteg állatok pihentetése, 
pépes eleség etetése, illetve a kutyatársak-
kal való találkozások korlátozása, hiszen ne 
feledjük, fertőző betegségről van szó!

Hogyan lehet védekezni a kennel 
köhögés ellen?
A kutyák “kombinált oltása” a kennel köhö-
gést kialakítani képes kórokozóknak csak 
egy része ellen véd (adenovirus, szopor-
nyica vírus, bizonyos oltóanyagok esetén a 
parainfluenza vírus. További lehetőségként 
a Parainfluenza vírus és a Bordetella bro-
chiseptica baktérium ellen vakcinázhatjuk 
kutyáinkat. Ez történhet injekciós készít-
mény (Pneumodog, alapoltás akár 4-6 hetes 
korban, 2-3 hét múlva ismétlő, majd évente 
emlékeztető) vagy egy ún. intranasalis – 
orrba juttatható formában (Nobivac KC, akár 
3 hetes kortól, védettség 3-4 nap alatt kiala-
kul Bordetella ellen, évente kell ismételni).

Fontos tudni, hogy a betegség jellegéből 
adódóan (sok kórokozó állhat a tünetek 
mögött) az oltás ellenére megbetegedhet a 
kutya, hiszen előfordulhat, hogy egy ritkább 
kórokozó okozza a megbetegedést, ami 
ellen nem volt (nem is létezik) védőoltás. 
Ennek ellenére a megbetegedés esélye az 
oltásokkal nagyban csökkenthető, így főként 
a nagyobb kutyatársaságban megforduló 
ebek (közös séták, kutyaiskola, panzió, koz-
metika stb.) esetében az feltétlenül ajánlott.

Mi a helyzet, ha a kezelés ellenére a 
kutyámnak nem szűnik a köhögése?
A kennel köhögés gyakran makacs módon 
múlik el, így lehet, hogy a javulás elmara-
dása csak a lassú kórlefolyás eredménye. 
Elképzelhető azonban, hogy másodlagos 
fertőzés alakult ki, esetleg egy tüdőgyulla-
dás kezdődik, vagy valamilyen háttér ok (pl. 
légcső problémák) miatt nem javul kedven-
cünk állapota, így ebben az esetben fontos, 
hogy a kezelő állatorvos egy kontrollvizsgá-
lat során ismét találkozzon a kutyával.

forrás: kilencelet.com
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AZ EZERARCÚ PUMI - HATALMAS 
ÉSSZEL MEGÁLDOTT VÉRBELI BOHÓC 

Történelem 
A XVII-XVIII. században a merinói juhokat 
hazánkban kísérő francia eredetű, terrier 
jellegű terelő kutyafajták a pulival kereszte-
ződtek. Így jött létre ez a közepesnél kisebb, 
a fehér, a fekete, a fakó és a szürke minden 
színváltozatában pompázó, a pulinál rövi-
debb szőrköntöst viselő, bohókás, a felső 
harmadától bicsakló pompon fülű eb. A puli 
utolérhetetlen intelligenciájából egy jó adag 
ötvöződött benne a terrierek nyughatatlan, 
izgő-mozgó természetével. E mixelés szin-
te párját ritkító „koktélt” eredményezett. Ő a 
magyar pásztorterrier. A XIX. századtól már 
a pulitól elkülönülten „önálló” formájában 
létezik. Nemzeti kincsünk, büszkék lehe-
tünk rá. Az 1920-as évektől a rangos hazai 
és nemzetközi kutyakiállítások állandó, nép-
szerű résztvevője.

Évtizedek során a kívánatos tulajdonságok 
megszilárdultak a hazai állományban is, így 
a pulinál rövidebb szőrzetű, energikus, fá-
radhatatlan munkamániás kutyák sikeresek 
voltak a pásztorok körében. 
A pumiról az első pontos leírást Pethe Fe-
renctől olvashatjuk, az 1815-ben megjelent 

„Természet Históriája” oldalain, igaz ugyan, 
hogy „kuvasz” néven: „… nagyságára ollyan-
forma, mint egy köjök-farkas; fülei fennállók, 
szőre valamennyire bolyhos, legalább nem 
sima, a’ farka kerekedése pedig alólról, boj-
hos; színe gyakran barnás-fekete, de külöm-
ben számtalan, többnyire szennyes-színű…” 

Amint látjuk, ez a kutya semmiképpen nem 
lehet a kuvasz, mai fogalmaink szerint sokkal 
inkább a pumit ismerhetjük fel a leírásban és 
a mellékelt rajzban.  

1909-ben Monostori Károly leírásában volt 
„Nagy pumi” – a komondor, és „Kis pumi” a 
puli. Lovassy Sándor 1919-ben szintén lógó- 
vagy álló fülűnek írja le a pulit, de a pumit 
is, azonban határozottan elkülöníti a pumit, 

A kutyák bohóca néven is emlegetett magyar terelő pásztorkutya az alkal-
mazkodás egyik legjobb példája. A pásztor csizmaszára mellől a modern 
nagyvárosok forgatagáig hosszú út vezetett, melyet ez a viszonylag kister-
metű, csupa szív kutya sikeresen teljesített. 
Aki már élt vele együtt, az tudja, hogy a pumi ellenállhatatlan késztetést érez 
arra, hogy a középpontban legyen, a maga saját kicsi világában szerepeljen.

mint dunántúli tájfajtát. Megjegyzi, hogy szí-
ne rendszerint galambszürke, és szőre jóval 
rövidebb, mint a pulié, lába pedig magasabb. 
Talán ez az első mai fogalmaink szerint 
helyes elkülönítése a két fajtának. Dr. Rait-
sits Emil vezetésével 1914-ben a Budapesti 
Állatkertben kezdték meg a puli dunántúli 
fajtaváltozatának tekintett pumit elkülöníte-
ni és szelektáltan tenyészteni. A fajta első 
tudományos leírását Dr. Anghy Csaba Géza 
készítette 1935-ben és az időközben elhunyt 
Raitsits doktor tiszteletére róla nevezte el.

A pumi karrierje a nyáj mellől indult, hiszen 
eredeti közegében nem maradhatott volna 
fenn, ha nem lettek volna minden szempont-
ból kiváló képességű kutyák. A kistestű pász-
torkutyák - rendkívüli alkalmazkodóképessé-

güknek köszönhetően már a XX. század elején 
kedvelt társává váltak a városi embernek is. 
Század eleji képeken láthatjuk az elegáns pes-
ti kisasszonyokat pumival az oldalukon. 

A pumi esetében szerencsésen ötvöződött az 
intelligencia a terrierek temperamentumával. 
A szőrzet viszonylagos könnyebb kezelhetősé-
ge is nagy előnyére válik a fajtának, ez is nagy-
ban segítette népszerűségét. 

A mezőgazdasági állattartásban minden te-
rületen kiválóan alkalmazható volt a pumi, 
hiszen viszonylag kisebb méretét vakmerő-
sége és ügyessége ellensúlyozta: a hagyo-
mányos juhászati munka mellett a kondás, 
de éppen a gulyás is nagy hasznát vette 
ezeknek az örökmozgó, mindenre azonnal 
reagáló kutyáknak. A „beszédes” jellem a 
ház körül is hasznos volt, mivel a pumi tudta 
nélkül nem történhetett semmi a ház körül 
és a kis kutya jelzésére figyelt a gazda, de a 
nagytestű őrzőkutyák is. Kiváló dúvadirtó is, a 
patkányok és más kártevők nagy pusztítója. 

A pumit örök, fáradhatatlan tettre készség 
jellemzi: munkája során általában szemkon-
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taktusban van gazdájával, lesi, várja a követ-
kező feladatot és azt legjobb tudása szerint 
igyekszik is végrehajtani. Örökké igényli a fel-
adatot, a foglalkozást, szüksége van a feladat 
végrehajtása utáni sikerélményre. Minthogy 
a juhász hagyományosan hónapokat töltött 
kutyájával kettesben a pusztán, így az örö-
kös figyelem, a gazdára fókuszált viselkedés 
mélyen rögzült a fajtában. Ez az, amit még 
ma is kitűnően lehet érzékelni pumi és gazda 
kapcsolatában és ez vezetett oda, hogy a me-
zőgazdaságban egyre csökkenő igénybevétel 
ellenére a fajta nem tűnt el, sőt megtalálta 
helyét az emberek világában.

A pumi kiváló sportkutya, évszázadok alatt 
kialakult jó tulajdonságait a sportpályán is ka-
matoztatja, nem mellesleg ezzel gazdájának 
is lehetőséget nyújt az egészséges mozgásra. 
Igazi komédiás, az ember fáradhatatlan társa, 
barátja. Örömét leli a munkában, a gazdával 

közösen megoldott feladatokban. Mai vilá-
gunkban a terelőversenyek kivételével egyre 
kevésbé van lehetősége a valódi terelőmunká-
ra, ezt azonban helyettesíthetjük a legkülönfé-
lébb aktív, ügyességi sportokkal.

Jellemző módon azonban - mivel nálunk ré-
gen sem volt divat a „hazai” – a fajta rend-
kívüli képességeit először Skandináviában, 
jelesen Finnországban kamatoztatták, és ez 
nagy lökést adott a fajta népszerűségének. 
A kilencvenes évek elején feltűnt az agility 
sportban egy „Miklós” nevű finn pumi, aki 

olyan fergeteges futamokat futott egészen az 
Európa Bajnokságig, hogy sokan felfigyeltek 
rá, vajon mi lehet ez? 

A fajta egyre inkább terjed a világban, újabb 
országokban tűnik fel és mindenhol nagy si-
kert arat.

A hétköznapi életben a pumi inkább ker-
tes házba javasolható, de ahol a nagyfokú 
mozgásigényét hajlandó kielégíteni a gazdi, 
ott emeletes házban is tartható. Rendkívül 
éber, elsőrangú jelző, házőrző eb. Figyelmét 
semmi nem kerülheti el. Mindent lát, min-
dent hall, mindenről megvan a véleménye. 

összeállította: Rugóforrás: Árkosi József - Magyar Pumi Klub

Nemzedékek nőttek fel Fekete István 
csodálatos állatregényein, melyek sorá-
ban az egyik legnépszerűbb az 1957-ben 
megjelent „Bogáncs”. Regényének első 
oldaláról idézünk: „mégpedig pumi a 
javából. Tehát nem puli, hanem pumi, 
aki ugyancsak a pásztorkutyák fe-
lekeze-tébe tartozik, de belül nyur-
gább csontozatot, kívül pedig rövidebb 
szőrt visel. Más különbség nincs köz-
tük, csak hasonlóság, ami a hűséget, 
okosságot, kitartást, bátorságot illeti.”
Fekete István szülőfalujában, Göllén, So-
mogy megye szívében, gyakorlatilag a 
pumi őshazájában kézenfekvő lehetett 
az író számára a regény főhősének ki-
választása.

A házőrzés során a megelőzés a módszere, 
azaz minden mozgásról, a szokottól eltérő 
zajról, közeledésről tájékoztatja a gazdáit. A 
luxustartást is jól bírja. Nagy mozgásigényű, 
kitűnő kísérő és sport kutya. A mozgásigény 
kielégítésére, kihasználva a fajta rendkívüli 
tanulékonyságát, ügyességét, intelligenciát, 
jó lehetőséget biztosítanak a terelőversenye-
ken kívül a hazánkban is egyre népszerűbb 
kutyás sportok, például az agility, frisbee és 
általában minden atlétikus sport.

Értelmessége, élénksége, véleményalkotó és 
- nyilvánító képessége, rámenős természete 
miatt mindig és mindenhol magára vonja a fi-
gyelmet. Elég hangos fajta. Egész megjelenése 
tettrekészséget, hatalmas temperamentumot 
sugároz, ami minden testrészét mozgásra 
serkenti. Állása, figyelő helyzete mindig tevé-

kenykedő testtartást mutat. Félénkség vagy 
flegma viselkedés - fajtaidegen tulajdonság.

A betegségekkel szemben ellenálló, egész-
séges fajtát vállalók a pumiban hosszú életű, 
nem mindennapi társra, egy hamisíthatatlan 
fazonra lelhetnek.



TORNÓCZKY ANITA: 
ELKÖTELEZETT ÁLLATVÉDŐ

Honnan jött az életedbe a kutyá-
zás? Mióta vagy kutyatartó?

Apukám nagyon szerette az állatokat, főleg 
a kutyákat, de nagyon pici lakásban laktunk. 
Én, amikor megtanultam írni 5 éves korom-
ban, onnantól kezdve minden évben írtam a 
Jézuskának egy levelet, amiben többek kö-

zött szerepelt egy nagyobb fiútestvér és egy 
kutya. Valamilyen rejtélyes módon yorkshire 
terriert szerettem volna mindenféleképpen. 
Anyukám - nagyon helyesen egyébként - úgy 
gondolta, hogy ez az ő gondja lenne, nem az 
enyém és ezért nem lett kutyánk. Amikor 
külön költöztem, az első adandó alkalommal 
lett kutyám, egyébként teljesen véletlenül. A 
kutya talált meg engem. Egy barátom hozott 
egy németjuhász kutya kölyköt egy olyan ku-
tyatenyésztőtől, aki rendőrségnek tenyész-
tett kutyákat. Az anyja nem volt hajlandó 
szoptatni. A kislánya amúgy is szeretett volna 
kutyát, így elhozta. Egy pest megyei tanyán 
éltek, én ott tartottam a lovamat. A kutya 
kinézett engem anyukájának, és mindenho-
va jött utánam. A 4 éves kislány azt mondta 
két hét után, hogy szerintem ez a te kutyád. 
És az lett. Úgyhogy Bertuskával 15 évig, ami 
németjuhásznál borzasztóan sok idő, éltünk 
együtt. Az utolsó két évet már heti fizioterá-
piával és akupunktúrával. De nagyon szép 
élete volt, végül magától elaludt. 

Gyakorlatilag ezen a tanyán töltöttem a fél 
életemet, mert most már ott volt kutyám is, 
lovam is, mert nem akartam szegényt behoz-
ni a városba egy kis lakásba. Tudtam, hogy 

Több éve segít bajba jutott állatokon. 2011-ben csatlakozott az Állatvédőrség-
hez az egykori tévés, ma már okleveles habilitációs kutyakiképző. Mostanra 
az arca és a személye teljesen egybeforrt a szervezettel és az általunk kép-
viselt ügyekkel. Tornóczky Anitával beszélgettünk a felelős kutyatartásról, az 
állatvédelem társadalmi jelentőségéről, személyes örömeiről.

nagy munkavonalas németjuhász lesz, és 
szegény mit csinál majd az 5-6 nm-en. 

Az akkori párom kapott vadászoktól egy 
szálkás tacskó - terrier keveréket. A vadász 
alomban véletlenül összekeveredett a két 
tenyésztésben lévő kutya és lett egy keverék 
az alomban, amit odaadtak neki. Elég gyor-
san összenőtt a két kutya, és amikor mi külön 
váltunk, nála maradt a két ló, nálam meg a 
két kutya, ezáltal beköltöztek velem a város-
ba. Így kezdődött az én városi kutyatartásom. 

Onnantól kezdve gyakorlatilag teljesen át kel-
lett variálnom az életemet, mert nagyon kö-
zel, séta távolságra laktam ugyan egy termé-
szetvédelmi területhez, de akkor is napi több 
órát vett igénybe. Azóta is vannak onnan ba-
rátaim. Egy nagyon jó kis közösség járt oda. 

Nyilván a két kutya kapcsán nagyon sokat ta-
nultam akkor a nevelésről. A németjuhásszal 
sokmindent meg lehetett csinálni, jártam vele 
kutyaiskolába, de próbáltam a kicsin is fino-
mítani. Gyakorlatilag innen jöttek az alapok. 

Aztán elkezdtem hobbiszinten belesodródni 
az állatvédelembe. Aztán amikor jött az Ál-

latvédőrség, gyakorlatilag adta magát, hogy 
a mentett kutyákat sokkal nehezebb csiszol-
gatni, mint egy olyan kutyát, aki a kezdetektől 
stabil. Megtanultam egy csomó olyan dolgot 
olyanoktól, akik tizen-huszonéve kutyáznak, 
amit aztán tudtam hasznosítani. Elkezdtek 
kialakulni olyan szituációk, hogy csak bottal 
kihozható kutyához bementem és igaz, hogy 
20 percig ott guggoltam mellette, de aztán 
ráraktam egy pórázt és ki tudtam hozni. 

Így rájöttem, hogy valószínűleg azon túl, hogy 
nyilván én bármiben, amit csinálok, alapvető-
en nagyon alázatos vagyok, és mindig a leg-
több ismeretet megpróbálom összeszedni, 
de emellett valószínűleg van valami olyan 
energetikám, amit a kutyák szeretnek. 

És akkor elkezdtem efelé orientálódni, mi-
közben gyakorlatilag az Állatvédőrség szin-
te az egész napomat elvitte. Elmentem egy 
terápiás kutyakiképző tanfolyamra, majd el-
mentem Cesar Millanhez.

Hogy lett a médiaszemélyiségből 
Állatvédőr? Van meghatározható 
pillanata, amihez kötni tudod? 

Abszolút. Igazából ez egy tudatos válasz-
tás, én ebben sokkal jobban érzem magam. 
Nyilván itt is van egy csomó olyan kommu-
nikációs lehetőség, amiben tök jó, hogy azt 
csináltam előtte, amit csináltam. Az is lehet, 
hogy valaha fogok ilyen jellegű tv műsorokat 
csinálni. Írtam egy könyvet is, tehát jó, hogy a 
kommunikációban dolgoztam. 

Sokat segítettem egy időben a paksi men-
helynek egy új terület megszerezésében. 
Ennek kapcsán találkoztam az állatvédelmi 
ombudsmannal, ami már nincs, és az ő segít-
ségét kértem. Ő benne volt az Állatvédőrség 
alakulásában és megkérdezte, hogy nincs-e 
kedvem kommunikációs szempontból a do-
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log mellé állni. Így csöppentem bele. Azóta 
már senki nincs az Állatvédőrségben, aki ak-
kor benne volt. De egy jól működő rendszert 
építettünk föl. Sokrétű dolog ez. Nem csak 
állatvédelem, hanem lobbi, jogszabály előké-
szítés, önkormányzatokkal való vívódás, kü-
lönböző oktatási anyagok elkészítése.

Az, hogy te ismert voltál már ko-
rábban is, az inkább előny vagy 
hátrány?

Szerintem inkább előny. Ha valakit felhívtam 
az örült, hogy olyan valaki hívja fel, akiről 
tudja, hogy kicsoda. Ha pedig esetleg nem 
örült, mert mondjuk nem feltétlenül pozitív 
irányultságú volt a beszélgetés, akkor meg 
egy picit féltek attól, hogy valószínűleg én na-
gyobb médiát tudok megmozdítani, mint egy 
ismeretlen állatvédő. Egyetlen egy dologtól 
félnek mindig minden önkormányzatnál vagy 
cégnél, hogy valahol megjelennek a médiá-
ban, esetleg negatív vonatkozásban.

Aktív állatvédőként hogy látod a 
magyarországi állatvédelemnek a 
helyzetét jelen pillanatban? 

Az állatvédelem helyzete nagyon drámai, 
mert gyakorlatilag miután nem egy szak-
ma (bár az egyébként), csak nagyon kevesen 
művelik ezt megfelelő szakmai hozzáértés-
sel. De mivel hivatalosan ez nem szakma, 
gyakorlatilag boldog-boldogtalan lehet állat-
védő, ami hát nyílván nagyon nagy baj, mert 
egyrészt hozzáértés nélkül nagyon sok kárt 
csinálnak. Pusztán az állatszeretet kevés eh-
hez. Másrészt pedig nagyon rossz hírét keltik 
azoknak az állatvédőknek is, akik ezt nagyon 
jól és professzionálisan csinálják. 

A jogszabályok nem olyan rosszak, a betar-
tatás sokkal inkább. Én azt gondolom, hogy 
sokkal rosszabb a rendőrségi, az ügyészségi 
és a bírói gyakorlat, mint maguk a jogszabá-
lyok. Az állatvédelmi törvény leír egy csomó 
mindent, ami aztán soha többet nem valósul 
meg. Mert leírja, hogy ezt külön jogszabály 
vagy külön kormányrendelet szabályozza, 
ami aztán sosem született meg. Nem is azzal 
van baj, hogy 3 évig tejredő szabadságvesz-
téssel sújtható. Azt gondolom, hogy ha néz-
zük az emberek ellen elkövetett erőszakos 
bűncselekmények büntetési tételeit, akkor 3 
év azért reális. Azzal van a probléma, hogy 
bizonyíthatóság hiányában nagyon sok elakad, 
mert a rendőrök nem tudják, hogy hogy kell 
nyomot rögzíteni egy állatkínzásos esetben, 
vagy hagyják, hogy a gazda elhantolja a tete-
met, ami az egyetlen bizonyíték és nem kül-
dik el boncolásra, és akkor még sorolhatnám. 

A fiatalkorúak, a gyermekkorúak esetében 
aztán különösen nagyon nagy a probléma, 
mert ott ugye egy nagyon komoly szociális 
problémáról beszélünk. Az a gyerek vagy fi-
atalkorú, aki állatkínzást követ el, az nyilván 
nem véletlenül lesz olyan agresszív. Ezek-
nek a hátterét boncolgatni kéne, ami sosem 

történik meg, és ráadásul ezek az elkövetők 
nagyon kis százalékban, szinte azt mondom, 
hogy soha nem kapnak komolyabb szankciót. 
Most ha gyermekkorban vagy fiatalkorban 
elkövet erőszakos bűncselekményt, ami-

ért semmilyen retorzió nem éri, akkor azt 
tanulja meg, hogy büntetlenül lehet bármit 
csinálni. Úgy gondolom, hogy ez talán a leg-
neuralgikusabb pontja. Sajnos normális, hogy 
egy gyerek agresszív lesz, ha apu veri anyut, 
anyu a gyereket, gyerek meg a macskát… 

Hogy jött Cesar Millan?
Nagyon közel áll hozzám Cesarnak a hozzá-
állása. Nem tünetet kell kezelni, hanem egy 
kiegyensúlyozott kutyát kell teremteni. Egy 
kiegyensúlyozott kutya bármilyen komolyabb 
motiváció nélkül fogja követni a gazda utasí-
tásait, ha a falka rendesen be van állítva. Ezt 
én folyamatosan csinálom. Egy része tanult, 
egy része tapasztalt, egy része meg ösztönös. 
Ráadásul ezt Magyarországon nem nagyon 
lehet tanulni. A habilitációs kutyakiképzőt el-

végeztem. De önmagában az, hogy az állatok, 
a kutyák lélektanával foglalkozzon valaki, az 
gyakorlatilag nincs itthon. Szerintem Euró-
pában sem. Hozzáteszem, én abban sem hi-
szek, hogy kizárólag pozitív megerősítéssel 

lehet nevelni. Én abban hiszek, hogy kell egy 
normális viszony. De a falkában élő ragadozó 
állatok is egymással szemben szankciókat 
alkalmaznak - akár kizárják a falkából, vagy 
a mamakutya megrázza a kicsit, amikor az 
rosszat csinál - ezekre igenis oda kell figyel-
ni. Amikor nincsenek keretek vagy ezeket a 
kereteket nem megfelelően jelezzük az állat-
nak, az nem fogja érteni. Amikor cuki hangon 
azt mondjuk, hogy butus vagy és nem szabad, 
akkor nyilván a hangsúlyomból azt érti a ku-
tya, hogy én most megdicsérem és beleerő-
sítem azt, amit egyébként tiltani szeretnék. 
Én most már próbálom visszafogni magam, 
mert az állatorvosnál is a remegő kutyát si-
mogató emberekre is mindig rászólok, hogy 
„csókolom, mindig remegni fog a kutya az 
állatorvosnál, ha most megdicséri, hogy mi-
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MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓ
A humán medicinában is összetett folyamat 
a rehabilitáció, amelyben orvosok, gyógytor-
nászok, masszőrök, manuálterapeuták stb. 
vesznek részt, mindig az adott betegség igé-
nyeitől függően. Súlyosabb betegségek ese-
tén a folyamat több hónapig vagy akár évekig 
is elhúzódhat.

Az állatgyógyászatban az utóbbi időben kez-
denek jobban elterjedni azok a lehetőségek, 
amelyek önállóan vagy kiegészítésképpen 
alkalmazhatóak és sokat segíthetnek az 
adott mozgásszervi probléma gyógyításá-
ban társállatainknál. 

A rehabilitáció során használható eszköz-
tár nagyon tág, magában foglalja a hagyo-
mányos orvoslás gyógyszereit, táplálék 
kiegészítőit, különböző izomcsoportokra 
ható gyakorlatokat, mágnesterápiát, gyógy-
növényeket, manuálterápiát, akupunktúrát 
és még sorolhatnám. Egy kiemelkedően 
fontos gondolat mozgásszervi rehabili-
táció esetében az, hogy mozgásszervi 
problémát mozgás nélkül nem lehet 
rehabilitálni! Például az idegrendszernek 
a mozgatás/mozgás okozta folyamatos sti-
muláció az egyik elengedhetetlen ingere a 
gyógyuláshoz, ami pl. porckorongsérvnél 
alapvető fontosságú.

Súlyosabb esetekben (súlyos porckorong-
sérv, cauda equina szindróma, diszpláziák 
stb.), az elsődleges cél a fájdalomcsillapí-
tás az izmok sorvadásának megelőzése 
vagy lassítása, neurológiai esetekben olyan 

alapvető neurológiai funkciók visszahozása, 
amelyek más egész szervezetet érinthető 
problémákat is okozhatnak pl.: vizelet és 
bélsár ürítés akaratlagos szabályozása. A 
saját tapasztalataim alapján az akupunktúra 
kiemelkedően jól működik ezekben az ese-
tekben, kiegészítésképpen alkalmazhatunk 
gyógynövényeket is. 

Miután az előbb említett helyzet kezd rende-
ződni, egyre nagyobb szerepet kap a mozga-
tás/mozgás. Sok gyakorlat segít a helyzetér-
zékelés (propriocepció) javításában, a finom 
mozgások összehangolásában és az izmok 
építésében. Mivel a legtöbb mozgáskoordi-
náció a lépéshez kell, ezért általában, amint 
fel tudnak állni, próbálják kerülni ezt a jár-
módot és azonnal ’rohanni’ akarnak. Éppen 
ezért az egyik leghatékonyabb rehabilitációs 
gyakorlat a lépés, különböző felszíneken, 
egyenes vonalon vagy körön stb. 

Jól látható, hogy az esetek döntő többség-
ében egy hosszabb folyamatról beszélünk, 
amelyben a tulajdonosnak is kardinális sze-
rep jut. Ahogy az állat állapota javul, egyre 
több ‚mozgatós’ gyakorlat jut a gazdának, 
amelyeket otthon kell végeznie és bizonyos 
idő után már ’elengedjük a kezét’ és a helye-
sen végzett gyakorlatokkal ő is folytathatja 
a rehabilitációt, természetesen kontrollvizs-
gálatok közbeiktatásával. 

dr. Szilágyi Máté
állatorvos
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lyen ügyes”. És akkor nyilván ezeket a kéret-
len tanácsokat valaki vagy megfogadja, vagy 
elküld a francba. De alapvetően hozzám ez 
áll közel, nem az, hogy ül-áll-fekszik-marad, 
mert azt mindenki meg tudja tanítani egy ju-
talomfalattal. 

Otthon a Te kutyáiddal sikerül mind-
ezt elérni? Te vagy a falkavezér?

Nem csak az én kutyáimmal, hanem bár-
milyen kutya, ha beteszi a lábát hozzám, az 
azonnal tudja. Nyilván azért, mert az én ku-
tyáimon is látja. Ami fantasztikus, hogy egy 
csomó olyan kutya jön hozzám, akiről azt ál-
lítják a gazdái, hogy agresszív kutyával vagy 
emberrel, vagy mindkettővel. Hát volt olyan 
kutya, akinek minden nap volt egy harapása. 
Két hétig volt most nálam, egy morgást sem 
tudtam belőle kicsiholni. Elment tőlem, más-
nap arcon harapott valakit.  Szóval azt gon-
dolom, hogy valahogy az én kisugárzásom, a 
falkámnak a kisugárzása, a mi viszonyunk az 
kihat azokra az állatokra, akik bejönnek kö-
zénk és tök jól működnek.

Cesar Millannal van jövőbeli terved?
Megyek hozzá vissza most novemberben. 
Idővel lehetséges, legalábbis felmerült ilyen 
igény, hogy tartsak valami előadást. Csak 
nagyon nehéz ez, mert tényleg annyira más 
szemléletű a magyar társadalom. Egy átlag-
embernek azt mondani, hogy a te energiád 
és a kutyád energiája összefügg - hát azt 
nem értik. És onnantól kezdődik a probléma, 
ha az alapokat nem érti. Magyarországon van 
4 és fél millió kutyatartó. A felének fogalma 
nincsen, hogy egyébként a kutyáját mire te-
nyésztették, nagyjából milyen mentális-fizi-
kális fárasztási igénye van.

Volna egy hozzád közel álló men-
tett kutyás történeted?

Van egy kutyám, Póla, ő egy fekete pitbull. Le-
zárták egy pincébe éhen halni. Az volt a sze-
rencséje, hogy befolyt a víz. Nagyjából 3 hétig 
volt lent étlen-szomjan, csak esővizet tudott 
magához venni. 13 kiló volt, amikor hozzám 
került, a csípőlapátja gyakorlatilag kiszúrta a 
bőrét. 1 éve van nálam, most 26 kg, és vékony 
még mindig. Ő egy fantasztikus kutya lett. 

Voltam vele már iskolai, óvodai csoportban. 
Elképesztő türelmes, aranyos. A 4 éves, iva-
ros, pitbull kant simán haza vittem úgy, hogy 
soha egy rossz mozdulata nem volt. Kicsit túl 
jól is sikerült a szocializációja, mert nemrég 
megverte egy másik kutya, és simán megadta 
magát úgy, hogy vissza sem harapott.

Elérkezett az idő, eldöntöttem, hogy egy na-
gyon jó helyre örökbe adom. Teszteltem, né-
zegettem a jelentkezőket, mert nyilván egy 
kan pitbullt nem adsz oda akárkinek. Bono, 
a saját kutyám, aki kipécézte magának Pólát, 
meghalt, és akkor mondtam a Pólának, hogy 
marad. Úgyhogy azóta ő az én kutyám, és hát 
borzasztóan hálás. 

készítette: Quiqe



BIZTOSAN AZT KAPJA
KEDVENCEM, AMI JÁR NEKI?

A kutyák életmódja alapvetően hasonló 
minden falkában élő állat életmódjához. Az 
egész életét a falkalét és az ebben uralkodó 
hierarchia, valamint az ebben elfoglalt hely-
zete határozza meg. Ezért amikor bekerül 
a kutya a családba, azt tekinti falkának és 
igyekszik benne megtalálni a helyét.

Mindig az alapján pozícionálja magát a falká-
ban, hogy mi vezet a túléléshez. Ha azt látja, 
nincs a vezető a helyzet magaslatán, még 
akár a falkavezér szerepet is képes átven-
ni. Ezzel nincs is különösebb gond egészen 
addig, míg nem vezet tragédiához a falkave-
zérség. Ekkor az marad a szegény párának, 
hogy elviszik, bezárják és várhatja a véget, 
pedig ő csak úgy cselekedett, ahogy kell: 
megvédte a családot-falkát.

Ahhoz, hogy ne jusson kutyánk ilyen helyzet-
be nagyon sokat tehetünk, melynek a masz-
százs is része, bármennyire meglepő. 

Már kicsi kortól kezdve sok szüksége van a 
kutyának a társas érintkezésre. Ehhez segíti 
az anya által adott masszázs is, mikor pél-
dául a nagyon pici kölyköket az anya a nyel-
vével tisztogatja vagy segíti a kiválasztási 
reakciókat ugyanilyen módon. Ezzel meg is 
kezdi társas érintkezését a kölyök és ahogy 
növekszik, egyre többet kap ebből és tanul 
meg a falka létről. Az egymással való játék 

nem csak a vadászatot hivatott megtanítani, 
hanem a fizikai test egészségének a meg-
őrzését is. A játék által megtanulják mi az, 
ami fájdalmas, hol a tűréshatár és a hem-
pergések, egymás lökdösése, dögönyözése 
pedig a megfelelő energia vonalak és pon-
tok stimulálásában játszik szerepet. Amikor 
felnőttebbé válnak, már maguk is tudják 
ezeknek a jelentőségét és minden falkában 
van egy két egyed, amelyeknek a szerepe a 
többiek ápolása, karbantartása lesz.

Azonban mikor túl korán elválasztjuk vagy 
elválasztódik külső okok miatt a természe-
tes falkától a kutyus, ezek a feladatok és 
érintkezések kimaradhatnak és többnyire ki 
is maradnak az életéből. 

A teendőnk tehát sokkal összetettebb ku-
tyatartáskor annál, hogy enni adunk kedven-
cünknek és levisszük sétálni. A legfontosabb 
feladat talán, hogy ne kerüljön a kutyus a 
falkavezér szerepébe, mert az sok galibát 
tud okozni. Ezt úgy tudjuk elérni legköny-
nyebben, hogy akinél úgy látjuk a családban, 
hogy hallgat rá a kutya, esetleg tart tőle, Ő 
következetesen igyekezzen ezt az állapotot 
fenntartani. Ez persze nem feltétlen azonos 
azzal a személlyel, aki az ételt adja. 

Miután felcseperedett kedvencünk és kez-
denek a mindennapok rutinná válni - séta, 

Ebben a számban arról szeretnék pár gondolatot megosztani, hogy milyen 
alapelvek mozgatják kutyánkat élete során, valamint ezen elvekbe hová tudjuk 
besorolni a masszázst, mint tevékenységet a különböző életszakaszokban.

etetés, séta pici játékkal, stb., ideje eltöpren-
genünk azon, hogy valóban elég-e az, amit 
csinálunk kutyánkkal nap, mint nap, vagy 
van, amely igényeit nem elégítjük ki.

• Ha lakásban tartjuk kedvencünket és nem 
minden pillanatban tud annyit mozogni, 

amennyit akar vagy időhöz van kötve a séta 
mennyisége, akkor mozgás kiegészítés gya-
nánt bizony hasznos lehet a masszázs. 

De ha nem megfelelő táplálásból adódóan 
(például sok nasi és hasonlók) kialakulnak 
különböző szervezeti rendellenességek, pl. 
elhízás, emésztési zavarok, keringési rend-
ellenességek, tunyaság, depresszió és tár-
sai, akkor a masszázskezelés szintén jóté-
kony hatásúak lehet. 

• Sok esetben elkerülhetetlen egy életen át 
megúszni valamilyen traumás sérülést és 
bizony ezen esetekben is segíthet a masz-
százs a rehabilitáció terén. 

• Van még egy időszak, ami jelentős az álla-
tok szempontjából is, ez pedig az időskor. Eb-

ben az időszakban is nagyon fontos lehet egy 
rendszeres masszázskezelés, mert ezzel ki 
tudjuk váltani a reumatikus és egyéb idősko-
ri panaszokkal járó szenvedés teli időszakot 
és egy kényelmes, fájdalommentes elmú-
lást tudunk biztosítani kedvencünknek. 

Véleményem szerint ezek is hozzátar-
toznak a felelős állattartáshoz. 
Mert nem csak akkor tartozik a családba 
a kutyus, amikor kicsi és még tud mo-
zogni, hanem idősebb korában, betegen 
is, ezért meg kellene tenni minden tő-
lünk telhetőt a teljes élet biztosítására. 
Ugyanis számos probléma idős korban 
az egész élet során kihagyott, vagy el-
baltázott feladatoknak a következménye.

Schmidt Henry
Terápiás kutyamasszőr, reflexológus
Ebcsont Masszázs Odú
vezetője
www.ebcsontodu.hu
www.facebook.com/
kutyamasszazs
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A GAZDIK ŐSZI NEHÉZSÉGEI

Ősszel sem feledkezhetünk bele a játékba, 
nem mehetünk elővigyázatosság nélkül ki-
rándulni, ugyanis a tavasz veszélyeihez ha-
sonló problémákkal szembesülhetünk.

Korábban beszélhettünk őszi és tavaszi kul-
lancsszezonról, manapság ez már eltűnő-
ben van. A vérszívóktól még télen, és a nagy 
hőségben is tartanunk kell. Az enyhe tél mi-
att egyre jobban elszaporodnak a kórokozók, 
akik a nyári hőség után, az enyhülést köve-
tően előszeretettel támadnak. A tavasszal 
vásárolt kullancs elleni nyakörvek általában 
szeptember környékén járnak le. Senki ne 
spóroljon azzal, hogy a hűvösebb, őszi-téli 
időszakra, már nem vesz újat. Tévhit, hogy 
ilyenkor a kullancsok téli álmot alszanak, 
vagy megfagynak. Az enyhe időnek köszön-
hetően nagy mennyiségben lepik el ősszel 
az erdőt, és télen is maradnak szép szám-
mal, még a lakótelepi parkokban is.

A kirándulóknak további gondot okozhat 
a vadászszezon kezdete. Az interneten 
terjedő, kilőtt kutyákról szóló történetek 
elrettentik az embert az erdőtől egy időre. 
Ne űzzük kutyánkat hónapokra a négy fal 
közé a feladatukat teljesítő vadászok mi-
att. Előzetes tájékozódás után a kijelölt va-
dászterületről, és a vadászatok időpontjá-
ról, nyugodtan nekivághatunk. A túra előtt 
szerezzünk be sárga, vagy narancssárga, 
fényvisszaverő csíkkal ellátott ruhát az eb-

nek. Ne feledkezzünk meg a póráz hasz-
nálatáról!

A hosszú szőrű kutyások rémálma az er-
dőkben, és réteken fellelhető bogáncs, 
melynek nagy része általában az eb szőr-
ében landol. Ilyenkor felborítja az egész na-
pos programot ez az apró növény, ugyanis a 
hazatérést követően előfordulhat, hogy egy 
4-5 órás fésülésre kell sort keríteni. Ismert 
néhány házi praktika a bogáncs eltávolításá-
ra vonatkozóan, ilyen például a balzsamos 

vizezés, és a villa használata. Balzsamból 
legjobb, ha kutyaszőrre valót választunk, de 
egy-két alkalommal alkalmazható az embe-
ri hajra használatos is. Nedvesítsük be ked-

vencünk szőrének bogáncsos részét, majd 
viszonylag nagy mennyiségű balzsamot dör-
zsöljünk bele. Hagyjuk hatni néhány percig, 
majd töröljük át egy törülközővel, és keféljük 
ki a szőrt. Jelentős időt spórolunk meg ezzel 
a módszerrel. Ne feledkezzünk meg a szárí-
tásról sem, nehogy megfázzon az eb.

A másik módszer egy régi villa használata. 
Hajlítsuk vissza a végét, csúsztassuk a feji 
részt a bogáncs alá, és emelőszerű mozdu-
latokkal távolítsuk el a növényt. Figyeljünk 
oda, hogy ne maradjon benne egy darab 
sem, ugyanis később nehezebb lesz kiszedni, 
és akár problémákhoz is vezethet.

Örök probléma a sár, és a reggeli har-
mat. Jó nagy koszt csinál a lakásban az eb, 
ha nem tisztítjuk le eléggé a mancsokat. 
Ameddig lehet, kerüljük a fürdetést, inkább 
állítsuk bele egy vödörbe, és mossuk le ott a 
lábát, vagy zuhanyozzuk le a kádban. A teljes 
száradásig ne sétáljunk újra.

Mindezeket figyelembe véve boldogan élvez-
hetjük kutyánkkal az őszi erdőt. Nem kell 
aggódnunk a kirándulások során, beleme-
rülhetünk a táj szépségeibe. Csak az utólagos 
szépészeti beavatkozásokról ne feledkezzünk 
meg, ha az időbeosztásunkat tervezzük.

forrás: haztartasilexikon.blog.hu
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Minden évszaknak megvan a maga sajátossága, hogy mire kell fokozott fi-
gyelmet fordítani az adott körülmények között. A nyár a hőguta, és napégés, 
a tél pedig a maró só hatásának veszélyeit rejti magában. 



PETREZSELYMES MÁJGOMBÓCOK

Hozzávalók:

• 30 dkg rozsliszt

• 25 dkg csirkemáj

• fél csokor apróra vágott
  petrezselyemzöld

• 3 teáskanál napraforgóolaj

• 1 dl víz
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GASZTRO rovatunkban mindig valamilyen ízletes és egészséges finomságot 
mutatunk be, melyet kedvenceink jóízűen fogyaszthatnak:

A könnyen beszerezhető hozzávalókból egy jó fél óra alatt elkészíthetők a minden kutyát 
megbolondító májfalatkák. A kis golyókat kevés hozzávalóból, gyorsan összedobhatjuk és 
nagy sikert arathatunk vele.

Elkészítés:

Melegítsük elő a sütőt 170 fokra és béleljük ki 
egy tepsit sütőpapírral. Az előkészített csirke-
májat főzzük 15 percig, majd hagyjuk kihűlni. 
Villával törjük össze és a víz felével turmixol-
va pépesítsük. Ezután nincs más dolgunk, mint 
összekeverni a májat, a rozslisztet, a petre-
zselymet az olajjal és a maradék vízzel, majd 
addig gyúrjuk, míg a tészta jól formázható lesz. 
Nagyjából 2 centi átmérőjű golyókat készítsünk 
belőle. Süssük 170 fokon 30 percig, így kívül ro-
pogós, belül puha falatokat kapunk. Ha hosszabb 
ideig hagyjuk alacsony hőfokon sülni, akkor még 
tartósabbak lesznek.

Amennyiben kiképzéshez készítjük a jutalomfa-
latot, akkor minél kisebb golyókat formázzunk, 
nehogy megszakítsa a kutya a gyakorlatokat az 
elmélyült rágcsálással.

Jó étvágyat kívánunk!



KUTYAHOROSZKÓP -
MÉRLEG, SKORPIÓ ÉS NYILAS
A Mérleg kutyák kiegyensúlyozottak, a Skorpiók szíve hatalmas, a Nyilas 
kutyák kíváncsi örökmozgók.     

Mérleg kutyák 
(szeptember 24. -
október 23.)

A Mérleg csillagjegy szülötteinek lépteit a 
Vénusz irányítja. A Mérleg kutya kiegyensú-
lyozott, pártatlan, odaadó szeretetét mindig 
egyenlően osztja meg gazdája és a család többi 
tagjai között. A Mérleg jegyében született ku-
tya egy falkában nem Alfa, de nem is Omega: 
a rangsorban mindig a biztos középső pozíció 
betöltésére törekszik. A jegy négylábú szülötte 
minden szempontból függ a falkától, vagyis a 
családtól, csak a legritkább esetben választja 
inkább a függetlenséget, és a számára ezzel 
egyenértékű magányt. Nagyon ajánlott azok-
nak az egyedül élő embereknek, akik egy tár-
sasági kutyában keresik legjobb barátjukat. A 
Mérleg jegyében született kutyakölykök hajla-
mosak a lustaságra.

 A Mérleg kutya és gazdája

• Rendkívül jó az összhang a Mérleg kutyák 
és a Mérleg, Vízöntő, Ikrek, Nyilas és Oroszlán 
jegyben született gazdik közt.

• A Bak, Rák és Kos jegyben született em-
berekkel is jól kijönnek, de kapcsolatukban 
adódhatnak problémák.

• Mérleg kutya nem való Bika, Halak, Skorpió 
és Szűz ember mellé!

Skorpió kutyák 
(október 24. -
november 22.)

A Skorpió uralkodó bolygója a Mars, mégis, a  
jegy négylábú szülöttei általában csendesek, 
nyugodtak, amolyan csupa szív kutyusok. A 
Skorpió jegyében született kutya kiegyensúlyo-
zott, odaadó és rendkívül hűséges gazdájához. 
Ugyan hajlamos a féltékenységre, de egy sze-
rető, érzékeny gazdi mindig figyel arra, hogy 
szeretettel és törődéssel vegye körül. Máskü-
lönben a féltékenység akár depresszióhoz és 
viselkedési problémákhoz is vezethet!

A Skorpió kutya és gazdája

• A Skorpió kutya Skorpió, Halak, Rák, Bak és 
Szűz gazdi mellé való!

• Kapcsolatuk a Vízöntő, Oroszlán és Bika 
egyében született emberekkel már korántsem 
ilyen gördülékeny.

• Nem illik viszont Ikrek,
Kos, Nyilas és
Mérleg jegyű
gazdikhoz.

Nyilas kutyák
(november 23. -
december 21.)

A Nyilas jegy szülöttei a Jupiter védelme alatt 
állnak. A jegy négylábú szülöttei híresek intel-
ligenciájukról. Aktív, dinamikus, kíváncsi ebek, 
mindig készen arra, hogy újra- és újra felfe-
dezzék a világ ismert és ismeretlen szegleteit. 
Tartásuk éppen ezért rizikós, főleg a kölykök 
képesek szőrén-szálán eltűnni. Nevelésük 
ezért némi szigort, kezdetben állandó odafi-
gyelést igényel. A Nyilas kutya imád utazni, 
minden közlekedési eszközön jól érzi magát. 
Vakmerő és határozott, általában ő választ ma-
gának gazdát a család tagjai közül, akit egész 
életén át odaadó imádattal követ mindenhová.

A Nyilas kutya és gazdája

• A jegy szülöttei szinte szavak nélkül is meg-
értik egymást a Nyilas, a Kos, az Oroszlán, a 
Vízöntő és a Mérleg gazdikkal.

• A Halak, Szűz és Ikrek jegyében született 
emberekkel viszonyuk nem felhőtlen

• Rák, Bika, Bak és Skorpió ember ne Nyilas 
kutyát válasszon!

                            forrás:
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