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Kulturált kutyatartás szabályai

Egy kutyatulajdonosnak tiszteletben kell tartania mások jogait, illik tekintettel lenni azokra, akik a környezetében akár
kutyával, akár kutya nélkül élnek. A kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályaival sajnos sokan nincsenek
tisztában. Ezen próbáljunk meg együtt, együttes erõvel változtatni!
Minden gazdának kötelessége megfelelõ kerítéssel megóvnia kutyáját és környezetét. Mielõtt egy kutya társsal
osztanánk meg otthonunkat, gyõzõdjünk meg róla, hogy a kertünket körülvevõ kerítés megfelelõ-e. Mindegy, hogy szukát vagy
kant választunk, például a tüzelés idõszakában jó szolgálatot tesz a megfelelõ magasságú és kellõen alapozott,
biztonságos kerítés. Sok gondot okoznak azon kutyások, akik nem törõdvén mások jogaival, önálló sétára engedik
kedvencüket, így nem csak kellemetlenséget okozhatnak, - például a gyerekkel, vagy a pórázon kutyát sétáltatóknak hanem még veszélyeztethetik is õket! A kutyások és &bdquo;nemkutyások&rdquo; között kialakuló feszültségekért
legtöbbször a felelõtlen kutyatartók okolhatók. A magyarországi állattartással kapcsolatos törvények ill. rendeletek nem
szabályoznak túl sok mindent, - sajnos betar(ta)tásuk híján nem is segítenek sokat - de azt biztosan, hogy közterületen
kutya csak pórázon vezethetõ. Szabadon engedni kizárólag kijelölt kutyafuttatókon volna szabad, de mivel ebbõl nem áll
túl sok rendelkezésünkre, így a gazdik különféle zöld területekre hordják hancúrozni kutyáikat. Kutyásnak és
"nemkutyásnak" is sok bosszúságot okoz a nem behívható, neveletlen, esetleg agresszív, szabadon rohangáló jószág.
Ha ilyet tapasztalunk, hívjuk fel a Tisztelt Tulajdonos figyelmét arra, hogy törvényt sért és veszélyezteti a kutyáját,
illetve másokat is. Mindenki hallott és tud mesélni balesetekrõl. Közös érdekünk, hogy ez változzon!
&bdquo;Kulturkutyás&rdquo; alapgondolat, hogy kedvencünk bármilyen barátságos is legyen, soha ne engedjük oda
kérdés nélkül senkihez. Kiváltképp ahhoz ne, aki gyerekkel van! Lehet, hogy kedvesen mosolyogva gyönyörködik bennünk,
de az közel sem jelenti azt, hogy szeretne szõrös is lenni. Kutyával sétálóhoz se engedjük oda egyeztetés nélkül ebünket!
Elõször mindig beszéljünk a kutya vezetõjével. A mi kutyánk lehet, hogy barátságos, de közel sem biztos, hogy a másik
eb is az. De az is lehet, hogy a gazdája (sokféle oka lehet) adott pillanatban nem venné szívesen az összeengedést.
Szintén vigyázzunk, hogy kutyánk más tulajdonában ne tegyen kárt, pl. ne ugorjon fel kocsira.
"A kedvtelésbõl
tartott állat ürülékét az állattartó köteles a közterületrõl eltávolítani." Ugyan a kutyatulajdonosok többsége sajnos még nem
tud róla, de a kutyapiszok feltakarítása közterületen kötelezõ és szankcionálható is! Kutyást és
&bdquo;nemkutyást&rdquo; egyformán zavar, ha a szomszéd által kiengedett, vagy egy arra sétáltatott eb, az
általa ápolt és rendben tartott kiskertet/területet összepiszkítja. Figyeljünk oda, legyünk tekintettel a másikra!
Elmondható, hogy a &bdquo;nemkutyások&rdquo; többsége nem kutyaellenes, jórészt rajtunk kutyásokon múlik, hogy
elkerüljük a konfliktushelyzeteket.
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