Egy kutya gondolatai
 Mielőtt megveszel, vedd figyelembe, hogy 10‐15 évig is
élhetek. Bármilyen elválás tőled fájdalmas lesz számomra.
 Kérlek adj elegendő időt arra, hogy megértsem, mit
vársz tőlem.
 Társaságra vágyok és nem egyedül lenni egész nap.
 Hús‐és gabonaféléket szeretnék enni, hozzá egész nap
friss vizet inni.
 Saját fekhelyet szeretnék, takaróval.
 A kijelölt helyeken csak pórázon vezessenek, ha
harapós vagyok szájkosár is kell.
 Legyen regisztrált chipem, és egy biléta a nyakörvemen
a gazdi telefonszámával.
 Soha ne hagyj az autóban, ha meleg van.
 Ne adj túl sok ételt, az elhízás nekem is árt.
 Folyamatosan védelemre van szükségem a bolhák,
férgek és kullancsok ellen.
 El kell vinni engem minden évben az állatorvoshoz,
hogy megkapjam a védőoltásaimat és még akkor is, amikor
beteg vagyok.

 Én is szeretem, ha szeretsz, ha játszol velem és érezteted
mennyire fontos vagyok. Szeress okosan, kutya vagyok, nem
gyerek. Nincs szükségem arra, hogy az ágyadba fektess és
nem kell az első falat a tányérodból.
 Kérlek, ne zavarj evés közben és ne etess csokival, mert
beteggé tesz.
 Ne szidj és ne büntess szigorúan. Neked van munkád,
szórakozásod, barátaid és céljaid – de nekem csak Te vagy …
 Mielőtt megütnél, gondolj arra, hogy könnyedén
összeroppanthatnám a kezedet – mégsem tennék olyat.
 Gondolj arra, hogy valamikor szabadon éltem. Engedd, hogy
időnként kint futkározhassak, mozoghassak.
 Te vagy az életem, gazdám és nem mások. Ezért kérlek, ne
kényszeríts arra, hogy idegeneknek is szót fogadjak vagy nekik
bohóckodjak – s ne alázz meg előttük.
 Kérlek, gondoskodj rólam, ha beteg és öreg leszek – hiszen Te
is öreg leszel egyszer …
SZÜKSÉGEM VAN RÁD,
HOGY GONDOSKODJ RÓLAM EGÉSZ ÉLETEMBEN!

LEGYÉL TE IS

KULTURÁLT KUTYATARTÓ!
„Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy
állatot, lelkünk egy része mélyen alszik."
(Anatole France)
Különös hely az Árpád utcai lakótelep. Az egykori diósgyőri
uradalmi házacskák helyén ma panel házsor kanyarog a
Szinva partján. Csaknem 10 ezren élik itt, a Bükk ölelésében
életüket. Ki a természet lényei iránti szeretetét, ki egyedül
létében támaszát, ki játszópajtás iránti vágyát (stb.) elégíti ki
azzal, hogy a bérházi lakásban is kutyát tart. A
társállatoknak fontos szerepe van a mentális és fizikai
egészségünk megőrzésében, a hétköznapok gondjainak
átvészelésében.

„Közösségi összefogással Diósgyőrért”
Egyesületünk 2013 szeptembere és 2014 augusztusa közötti
időszakban számos közösségi rendezvényt kínál az Árpád és
Kuruc utcai környék lakóinak:
Parkgondozási lehetőségek, „Kutyajónapok”, családi sport‐és
KRESZ napok, uradalmi túrák.
A környéken élők mindennapjainak segítése érdekében
közbiztonsági fórumokat, munkaügyi és környezeti tanácsadó
napokat szervezünk.
További információ:
Zöld Kapcsolat Egyesület, 3525 Miskolc Kossuth u. 13.,
info@zoldkapcsolat.hu, Tel: 30/899‐5004, Fax: 46/505‐077,
www.zoldkapcsolat.hu

Egyesületünk 2013 tavaszán a helyi lakosokkal és
önkéntesekkel közösen csaknem 150 fát ültetett el a
Baráthegyi Közösségi Parkba. Azt tapasztaltuk, hogy gyakori
a kutyás és nem kutyás lakók között a konfliktus, ami
azonban nagyrészt feloldható lenne a jelenleg érvényes
szabályozásról szóló tájékozottság növelésével, valamint a
lakosok egymás érdekeit tiszteletben tartó magatartásával.
Az Árpád‐Kuruc utca környéki parkok mérete lehetővé teszi,
hogy mindenki örömmel használja ezeket a közterületeket.

JÓ TUDNI!
‐ Tilos közhasznú zöldfelületre illetve játszótérre kutyát
bevinni, beengedni.
‐ Miskolc belterületének közterületein – kivéve a 3.
mellékletben meghatározott ebek futtatására kijelölt
területeket ‐ ebet csak pórázon lehet vezetni.”
‐ Ebfuttatásra kijelölt helyszínek az Árpád‐Kuruc, Erdész
utca által határolt lakótelepen:
‐ Az Erdész utca – Jázmin utca – Előhegy utca és a
mesterséges földsáv (szánkópálya) által határolt terület
az északi tehermentesítő út megépítéséig. Térmértéke:
42909 m2, Hrsz.: 30847/4
‐ A Kuruc utca és az ún. „Hőközpont” közötti terület.
Térmértéke: 6933 m2, Hrsz.: 30519/2
U

Forrás: Miskolc Megyei Jogú Város 42/2012. (XII.15.)
önkormányzati rendelete az állattartás helyi
szabályairól és a 13/1998. (III.30.) önkormányzati
rendelet a közterületek rendjéről.

A fenti rendeletek betartását segíti, hogy az elmúlt
időszakban 7 db kutyaürülék gyűjtő edény, 10
pihenőpad, került kihelyezésre a környéken, a játszó‐
sportolási területet elkerülő sétaútvonalak kialakítása
kezdődött el, ami lehetőséget nyújt a kulturált
kutyatartásra, sétáltatásra. A tájékozódást és a
rendeletek betartását pedig közterület felügyelők és
parkőrök segítik folyamatosan.

LEGYÉL TE IS

KULTURÁLT KUTYATARTÓ!
Természetesen a szabadban élő állatok ürüléke ehhez
hozzáadódik, de ennek mennyisége arányában eltörpül a
kutyákéhoz képest, illetve nem „szabályozható”
tevékenység.
JÓ TUDNI!
‐ A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a
közterületről köteles eltávolítani.
Forrás: 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és
kíméletéről, 5. § (4)

„Szeretem az állatokat, de ha gyerekeim egészségéről
van szó…” Így kezdődik a legtöbb kutyatartás
közterületet érintő problémákról szóló beszélgetés és
jogosan. Az elhagyott ürülék és vizelet veszélyes. Még is
van lehetőség, hogy kutyások és nem kutyások békében
élhessenek egymás mellett.

"... egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit
megszelídítettél."
(Antoine de Saint‐Exupery)
Kutyabarátok vagyunk, mégsem seperjük a szőnyeg
alá a tényeket: 160 000 fős városunkban, a kutyák
naponta kb. 3 tonna ürüléket hagynak szerte. 8 db 10
emeletes házban kb 240 lakás található. Ha csak
minden tizedikben van egy kutya, az 24 kutya.
Átlagosan napi 3x vizelnek, 2x ürítenek. Ez napi 48 db,
1 hónap 1440 db, 1 év alatt 17 000 db kutyagumit
jelent...

Kutyások:
Ne hagyjuk négylábú barátainkat a játszóterek, üzletek,
buszmegállók, stb. környékén piszkolni.
Az ürüléket minden alkalommal szedjük össze és dobjuk
az erre a célra kihelyezett gyűjtő edényekbe.
Kutyánkat ne engedjük oda bárkihez, mert nem
mindenki szeretné megsimogatni.

Ha beteg a kutyánk inkább ne engedjük, hogy
megsimogassák, kerüljük más kutyák társaságát,
megelőzve ezzel az esetleges fertőzéseket.
Nem kutyások:
Ne hívjuk, csalogassuk magunkhoz más kutyáját.
Ne simogassunk kóbor vagy idegen kutyát.
Ne nyúljunk más kutyájához a gazdi engedélye
nélkül.
Figyeljünk az alapvető higiéniára, kutyasimogatás
után, mossunk kezet
"A legtöbb kutyatulajdonosnak hosszas tanulás
árán sikerül elérnie, hogy engedelmeskedjen a
kutyájának."
( Robert Morley)
MEGOLDÁS?
‐ Ha a kutyasétáltatáshoz valamennyi alkalommal
kutyaürülék‐gyűjtő eszközt (pl. használt zacskó)
viszünk magunkkal.
‐ Ha kutyánkkal kerüljük a játszótereket, a
közvetlenül oda vezető útvonalakat.

Állattartás során az alábbi szabályokat fontos
betartani:
 Az állat előtt mindig legyen friss ivóvíz.
 Legyen számára megfelelő minőségű és
mennyiségű táplálék.
 Tartási helyét rendesen takarítani és
fertőtleníteni szükséges.
társas,
A
mozgásigényének
megfelelő
foglalkoztatás (pl.: kutyák rendszeres mozgatása,
tanítása).
 Egészségügyi
probléma
esetén
rögtön
szakemberhez kell fordulni.
 A szakkönyvek és szakemberek által közölt
életkörülmény
biztosítása
(ne
tartsunk
nagytermetű és nagy mozgásigényű kutyát a
bérházban).
 Közterület (póráz), lakás, állatorvos (oltások),
eszközök, tisztántartás, igények.

