BuDAPEST 2019l2
megnyitót tavaly kutyaszépségversennyel
egybekötött, látványos műsor követte, majd
a program zárásaként a kutyák és gazdáik

közös

csónakkiránduláson vehettek részt.

Fonyódon és Balatonfüreden is külön kijelölt
szakaszokon élvezhetik a tavat az összenőtt
,,családok". Külön kiadványt olvashattunk

tavaly Kutyabaíát Balaton címmel, pontos
címekkel, lelőhelyekkel, túraútvonalakkal,
szállásokkal, éttermekkel.
De mi van akkor, ha el kell válni pár napra
a kedvenctől, mondjuk egy hivatalos út ked-

véért?Akkor keresnek a gazdik egy panziót. A

Dogmopolite ügyfe|ei elsősorban a budapesti
és elővárosi közép- és felsőrétegből kerülnek
ki

- tudom megGárdos Pétertulajdonostól.
- Sokan, amí9 dolgoznak, nálunk hagyják,

hogy ne érezze magát egyedül, ne unatkoz-

-

a csüngőhasú malac
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jól mutat George Cloo-

ney mellett egy fotón, de fajtársa a Xl. kerü-
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--

zon, és ennek

'

örülnek. Panzió-

leti üzletben megvadult, és kínjában összeharapdálta a vendégeket. Az ilyen üzletekbe

ba akkor viszik a

kedvencet, ami-

persze csak azjárjon lazulni, aki nem tekinti

kor elutaznak. A

állatkínzásnak az efféle attrakciót. 0lvasom
a minap, hogy ingyen reggelivel és külön

nyár és a karácsony a csúcssze-

étlappal várja a kedvencet az egyik belvárosi
kávézó.

zon. A befogadás

feltétele, hogy

Múlt év szeptemberében kaptam meghívást Magyarország első

az egészséges

-

9azdiknak szóló
- kutyadietetikai rendezvényére, ahol megtudhattam, hogy egyre több háziállat szen-

kutyusnak legyen
oltási könyve és

:,:

ved civilizációs ártalmaktól. Nő az allergia-,

ételintolerancia- és ízületi problémák száma,
miközben

csökken az életkor.

Együtt reggelizhetünk, de közösen fürödhetünk is. Egy gazdi egyszerre három kutyát
vihet fürdetni azország keleti részében talál-

a

szomszédok is

ch i pje.

A cég ma már

fiókhálózattal
ható Mancsos Pancsolóba - adja hírül az
egyik helyi orgánum -, az állatoknak érvényes oltási igazolvánnyal kell rendelkezni, a

asszisztensek végzik, és azok, akik kutyaki-

belépés ingyenes. A május elsejei hivatalos

dő vállalkozás tulajdonosa jónéhány extrém

gazdagodott, a szakmai munkát állatorvosi
képző tanfolyamra jártak. A nyolc éve műkö-

esettel találkozott már. Akadnak olyanok,
akik e|várják, hogy kedvencüket bizonyos
hőfokú szobában tartsák. Az eledelt illetően
sem ritkák a különleges kívánságok
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ilyen

például a BARF étrend - tudom meg az évtizedekig külföldön élt, több egyetemi diplomával büszkélkedő tulajdonostól.
Hogy mi a BARF? Nyersetetés. A mi

kutyánk meg a kölyke ugyanis - akár pár
centi magas pincsi, akár embernyi magas
kaukázusi juhászkutya - fogazatát illetően
ragadozó. Nem száraz táppal vagy mondjuk
almáspitével kell tehát kínálni - vélik a BARF
hívők

-,

hanem többnyire nyers hússal.

Okos nyakörv és kanapé
A neten bukkantam rá egy listára, amely
a uilág száz vezető kisállattartási rendezvényét tartja számon, ezeket többnyire a multi
gyártók és forgalmazók szponzorálják. Nemcsak eleségekről van szó, hanem számos

