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Sokáig fogjuk hangoztatni, amíg végre tudatosul az 
emberekben, hogy a felelőtlen állattartás miatt rengeteg 

kutya, macska, egyéb állat él a menhelyeken. Nem vásárolni 
kell szaporítótól, hanem elmenni egy menhelyre és 

kiszabadítani egy ártatlan lelket. Változik a hozzáállás, bár 
nagyon lassan, de valami elindult. Ha sok évre visszatekintünk, 

teljesen más volt az állat-ember kapcsolata. A kutya csak        
házőrző volt, a macska csak egérfogó. De ha megnézzük, hogy 
más területen is mennyit változott a világ, akkor talán érthető 

lesz ennek a kis kiadványnak a mondanivalója. Pl. volt idő, 
amikor elképzelhetetlen volt, hogy a nők nadrágot hordjanak 
Nézzük meg, mi van most… A 21-ik századra az állatokhoz

való viszonyulás is sokat változott. (szerencsére)
Sokkal jobban megismertük a lelküket, mert nekik
        is van, tudjuk, hogy érzékenyek, úgy, mint

                      az emberek.

Fogadj örökbe,
         ne vásárolj!

Amikor egy állatot
magadhoz veszel, az ugyanolyan,
mint amikor egy kisgyerek érkezik

a családba. Mindegy, hogy mennyi idős az 
a kutyus, vagy cicus, Ő* is családtag lesz, 

a gyereked! Így előtte mérlegelj pár dolgot, 
valóban úgy tudod-e majd gondját
viselni, mint egy ember babának.
*Tudjuk, hogy a magyar nyelvtan szabálya tárgyként

kezeli az állatokat, ’ami’ lenne a helyes,
de nem nekünk!

Gazdi, szeretet
kajaaa...
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                Egy új családtag érkezése rengeteg változással,
                        kötelezettséggel jár.Fontold meg, valóban maximálisan
            el tudod-e látni kedvencedet. Az ivartalanítás nagyon fontos!

Sokszor halljuk, főleg férfiaktól, hogy „jajj szegény állat,
de hát a férfiassága lesz oda” Ez butaság! Kedves férfiak,

  ne a sajátjukra gondoljanak… Vagy gyakori még az „enyém úgysem
megy el, vagy nem jönnek hozzá”, de a „nem baj, ha szül, majd

találunk a piciknek gazdát” és a „de akkor kihalnak a kutyák, macskák” 
is kifogás. Az ivartalanítás számos előnnyel jár, kedvencnek, gazdinak 

egyaránt. Erről bővebben itt most nem térünk ki, az interneten rengeteg
jó cikk megtalálható. Az ára valóban kényes téma. Nem olcsó, ha csak a 
számot nézzük, DE, ha az anya, a felesleges szaporulat ellátását, vagy

a tőlük való megszabadulást nézzük, vagy a daganatos betegségek
    kezelését, akkor már nem is annyira sok. Számos szervezet nyújt már

    segítséget, de akár egy baráti társaság vagy lakóközösség
       is összefoghatna, és támogathatná anyagilag a másikat.

Felelősség

- Adok puszit, 
attól előbb 
meggyógyulsz...

- Hamarosan 
Te is megtudod, 

milyen ....
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Kedvenceink is megbetegedhetnek, ugyanúgy, mint az
emberek. Akár a rossz táplálás, vagy a túlszaporítás miatt is.

Egy menhelyre bekerült állat előéletét nem ismerjük, nem tudjuk van-e 
veleszületett betegsége, nem tudjuk, mit szedett össze kóborlása során.

De kötelességünk gyógyíttatni Őt! Ezért is fontos átgondolni, mielőtt
befogadsz egy állatot, hogy anyagilag is bírod-e, ha esetleg beteg lesz.

A megelőzés nagyon fontos, a féreghajtás, bolha-kullancs és egyéb parazita 
elleni védelem, oltások. Sok jó készítmény kapható a boltokban, beszéld 

meg állatorvosoddal, melyiket használd. Védd kedvencedet és magadat is! A 
táplálás sem olcsó, érdemes megfontolni, mit tudsz megvenni neki.

Ők sokkal érzékenyebbek a rossz minőségű ételre, de a túlzott „etetve 
szeretek” sem jó, már 2 kg súlyfelesleg is káros lehet a számukra.
Mindig legalább középkategóriás ételt biztosíts számára, vagy ha

teheted, a nyers koszt a legjobb számára ( pl. Barf etetés)

Egészség

- Szerinted jó, 
hogy itt vagyunk 

mellette?
- Szerintem 
inkább együnk...

Alig férek el a 
kanapén...Arrébb

mehetnének...
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Sokan vélekednek úgy, hogy az állatnak az 
udvaron a helye. Ezt a véleményt annyira nem 
osztjuk. Szerintünk, ha be szeretne menni a 

lakásba, igen is, engedjük be. Nem kiabálni kell 
vele, ha fél, ha veled szeretne lenni. Minden 

megoldható, kialakítható, csak akarni kell. De, 
ha mégsem szeretne bent lenni, akkor is nagyon 
sokat tehetünk, hogy az udvarunk biztonságos 

és kényelmes legyen számára. Fontos, hogy 
tudod-e biztosítani a szabad mozgását lakásban 

vagy udvaron. A láncot, ketrecet felejtsd 
el! Építs megfelelő nagyságú kennelt, vagy 

cicaházat. A házikó legyen szigetelt, fűthető, 
a kerítés olyan, hogy mászásra ne legyen 

alkalmas. És igen, létezik macska biztos udvar is. 
Rengeteg ötlet található az interneten, érdemes 
utána nézni. Vihar, tűzijáték esetén, félős állat 

mindenképp zárt helyen legyen,
de a legjobb, ha veled van.

Biztonság

- Nézd meg Te, 
én nem érek rá 
...

Ez nagyon gááz!
Félnek a 

porszívótól...

- Félelmetes ez a 
hangos izéé. Nézd 

meg Zsupi, mi ez...
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Kedvenced is igényli a törődést, a szereted, a foglalkozást.
A mai világban túl sokat kell dolgozni. Gondolt át, lesz-e energiád

sétálni vinni, esetleg iskolába, ha szükséges; tudod-e szeretni, amikor
Te padlón vagy, ideges vagy; van-e napi 1 órád, hogy szeresd.

Manapság egyre több helyre beviheted kedvencedet. Fektess energiát 
abba, hogy jól nevelt legyen, és vidd magaddal. Cicások! Nem ciki pórázon 
sétáltatni a macskádat. Ha hozzászokott, elviseli a hámot, nyugodtan vidd 

ki. Vegyél játékokat, amik nem károsak, veszélyesek, cicáknak fontos a                  
                   cicabútor, így Ők is eltudják foglalni magukat, ha Te nem vagy 

otthon.

Szabadidő

- Az az én labdáám, 
add ide...

Ne is álmodj
róla, Tesóó...
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Felelősség:

• gondold át a lehetőségeidet: idő, pénz, energia
• ivartalaníts

• fogj össze és támogass

Egészség

• paraziták elleni védelem
• oltások

• orvosi ellátás
• minőségi táplálék, mindig friss víz

Biztonság

• szabad mozgás
• megfelelő kerítés
• szigetelt házikó

• bentlakás lehetősége

Szabadidő

• min. napi 1 óra foglalkozás
• sétáltatás

• játék

Összefoglaló

- Akkor nekünk 
most álom gazdink 
van?

- Az áám, Zuzmó!
Kettő is...
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Utóirat
Elolvasás után nézz mélyen magadba, ha
kipipálhatod mind a 4 pontot, örömmel 

üdvözlünk az álomgazdik között!
Ha ennél sokkal többet is tudsz adni 

kedvencednek, hiper-szuper-álomgazdi vagy, 
gratulálunk!

De ne dőlj hátra!
Terjeszd, és tegyél álomgazdivá

minél több gazdit!

Köszönjük!

Fotók:
Zsupi és a többiek

https://www.facebook.
com/zsupikutya

Kiadvány szerkesztő:
beasign.hu


