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Ahogy egyre többen engedhetik 
meg anyagilag maguknak, hogy 
tömbházlakásokból magánhá-
zakba költözzenek, úgy nő az 
udvarokon tartott fajkutyák szá-
ma Csíkszeredában is. A kutya 
státusszimbólum, kutyatartási 
kultúránk viszont katasztrofális 
– véli a szakember. 

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Nem tudjuk, hogyan tart-
suk, hogyan képezzük, 
gondozzuk és neveljük 

a kutyákat, nem igazán vagyunk 
tisztában, hogy milyen kutyafajták 
közül érdemes válogatnunk, ennek 
ellenére egyre többen vásárolnak 
és tartanak különböző fajta kutyát 
Csíkszeredában. 

Kovács Levente bronzkoszorús 
mesterkiképző Magyarországról 
telepedett le a megyeszékhelyen, 
ahol tavaly kezdett el kutyakikép-
zéssel foglalkozni. Azt mondja, ná-
lunk még él az a mentalitás, amely 
szerint a kutyának láncon a helye, 
és valóban egyre több szép kutyát 
tartanak a csíkiak, de megkötve. Az 
pedig, hogy a kutya valóban szép le-
gyen, igencsak fontos mifelénk, sőt 
az egyik legfontosabb kritérium, 
amikor kutyát vásárol valaki. Nem 
számít, hogy az a kutya genetikai-
lag milyen, nem számít, hogy gyen-
ge idegzetű-e, csak a szépség számít 
és az, hogy lehetőleg vad legyen, jól 
őrizze a házat. 

„Sok felkérést kapok, hogy 
menjek, tanítsam meg a kutyát csi-
bészt fogni, de arra már nem gon-
dol a gazda, hogy a kutyája, amelyet 
vadíttatni szeretne, az alapengedel-
mességi parancsokat nem tudja tel-
jesíteni” – mondja a szakember. Az 
alapengedelmesség pedig nem más, 
mint hogy a kutyát vissza tudja hív-
ni a gazdája, üljön, feküdjön, lábnál 
maradjon – tehát csupa olyasmi, 
ami mind a kutya, mind az embe-

rek biztonsága szempontjából elen-
gedhetetlen volna. Kovács Levente 
azt mondja, Németországban pél-
dául az utcára nem vihető ki sétálni 
egy olyan eb, amelyik nem ment át 
az alapengedelmességi vizsgán, sőt 
egyes kutyafajoknál még ennél is 
bonyolultabb megmérettetést ír elő 
a törvény. 

Hogy mi miért vagyunk a ku-
tyatartás terén ennyire „művelet-
lenek”? A szakember szerint azért, 
mert Székelyföld az ország többi 
részével ellentétben kinológiai 
szempontból elszigetelt vidék, nin-
csenek kutyás tevékenységek, még 
kiállítások is igen ritkán, munka-
vizsga például nemrég volt először 
ezen a vidéken. Kutyatenyésztők 
akadnak nálunk is, többségükről 
viszont nincs túl jó véleménnyel a 
szakember: állítólag a „minél több 

kiskutyát előállítani, hogy minél 
több pénzt keressünk” elv mentén 
folytatják a tenyészetet. 

A labrador, 
golden retriever a menő
A 90-es években elterjedt 

pitbullok már kimentek divatból, 
akárcsak a rottweilerek, amelyek 
szintén igen népszerűnek számítot-
tak. Mert a kutyatartás is a divatot 
követi, manapság például a tosák, 
labradorok és a golden retrieverek 
hódítanak Csíkszeredában és kör-
nyékén. A kutya státusszimbólum-
má vált, az újgazdagok körében a 
kemény házőrző fajták közül kerül-
nek ki a divatosak, míg a kisgyer-
mekesek, tömbházlakók inkább 
a nyugodt labradorokat, golden 
retrievereket választják. Igen di-
vatos lett az újfundlandi is, sokan 

tartják, de azért, mert gyönyörű 
kutya, vízi mentést viszont ma már 
Romániában senki nem végez ezzel 
a fajta kutyával. Szintén elterjedtek 
a magyar kutyafajták, egyre több 
pulit, komondort, kuvaszt látni az 
udvarokon. Kovács Levente sze-
rint ezeket is az esetek többségé-
ben egyfajta státusszimbólumként, 
„magyarkodásból” tartják, és nem 
azért, mert az illető fajta volna a 
gazda számára a legmegfelelőbb.

Hogy milyen elvek mentén vá-
lasszunk magunknak kutyát? A 
szakember szerint több szempontot 
figyelembe kell venni. Elsősorban 
azt, hogy hol lakik a jövendőbeli 
gazdi, kertes házban vagy tömbház-
ban, van-e kisgyerek a családban, 
milyen a család, a gazda tempera-
mentuma – hiperaktív kutya nem 
igazán jó olyan személynek, akinek 

nincs ideje kutyájával foglalkozni, 
mert az ilyen ebekből lesznek az 
idegbeteg kutyák, melyek előbb-
utóbb „bekattannak” –, és ha nagy 
természetjáró az illető, lehetőleg ne 
válasszon magának rövidlábú kisku-
tyát. Szóval, nem elég arra figyelni, 
hogy az általunk kiválasztott fajta 
szép legyen, jó utánanézni annak 
is, hogy mire is volt eredetileg kite-
nyésztve, és milyen a habitusa. 

Öreg kutya is tanítható
„Egyik kutyám 13 évesen tanult 

meg színházban játszani” – mond-
ja a példát Kovács Levente annak a 
kijelentésének az alátámasztására, 
miszerint a kutya holtáig tanítható. 
Azt a tévhitet is cáfolja, miszerint 
csak az okos kutyafajták egyedei 
taníthatók, sőt állítása szerint a 
„buta” kutya könnyebben okítha-
tó, mert könnyebben megvezet-
hető. Hangsúlyozta viszont, hogy 
az okos és a buta fogalma a kutyák 
esetében igencsak relatív, igazából 
a tanítás során csupán 20-25 szá-
zalékban számít a kutya, a többi a 
kiképzésen múlik. És azt is érdemes 
tudni, hogy egy jól kiképzett kutyát 
is tönkre tud tenni egy rossz gazda, 
ha rossz a reakciója (hibázik a jutal-
mazásnál), illetve nem megfelelő a 
bánásmódja.

És hogy kell-e föltétlenül szak-
ember ahhoz, hogy a kutyánknak az 
alapengedelmességet megtanítsuk? 
Nem. A feladatot a gazda is el tudja 
végezni, rátermettség kérdése a dolog. 
Kovács Levente szerint a kutyatartók 
mintegy negyede maga is boldogul a 
kutyája tanításával, a többiek pedig 
egy kis segítséggel ugyancsak megbir-
kóznak a feladattal. 

„Olyan ember nem született, aki 
az alapengedelmességi dolgokat, 
egy kis segítséggel, útmutatással 
ne tudná a kutyájának megtaníta-
ni. A titok az, hogy a kutya eszével 
kell gondolkodni” – fogalmazott a 
szakember.
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Székely ebnek láncon a helye

Kovács Levente bronzkoszorús mesterkiképző: a kutya eszével kell gondolkodni Fotó: csíKi zsoLt

Patakba esett 
a kisfiú

Patakba esett egy 3 éves kis-
fiú tegnap Tekerőpatakon. 
A mentősöket délután fél 

négykor riasztották, hogy vízbe 
esett a gyerek, akit egy ideig so-
dort is magával az ár. A mentősök 
percek alatt a helyszínre értek, de a 
kisgyermek szíve akkorra már leállt. 
Az újraélesztés sikerrel járt, a kisfiút 
a Gyergyószentmiklósi Városi Kór-
ház intenzív osztályára szállították.  


