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Allatokdrt!

Az elmih esztencl6ben tiiru1ny
sziiletett az dllatuddelemrfil. Ez
elengedbuetlenril fontos l6pis uolt
ahhoz, bogy a6gre el^mertetett:
az dllatoknak jogaik uannak.
Am barzltaink az dllatok szri-
mrira a mind.ennapi gyakorlat a
tdrviny udgrehajtdta adhat csak
mened4ket. Az orszdgot dtfogd
dllatuidelmi rendszerr6l alig-
alig beszdlhetiink. Nihdny kis-
pdnzfr biaatalos rzeruezet, sok-
sok lelkes amilgy p1tolhatatlan

amatfu plir megszdllottan uddi,
nenti a terw1szetet. De mit tar-
talmaz a ti)radny, mikor, mi6rt
l1phetiink fel e szellenben. nire
kell figyelniink akdr a sajdt
hdzunk tdjdn is?

Ez ilgyben kdrdirck serege
negurilaszolatlan ndg. ezdrt is
hatdrozott cigiink ilgy, hogy lapot
indit ani az rillatuddelemnek
szenteli teljes terjedelmdt.

Hitsztik, hogy ez az ijsd.g
trdny t fij e lesz az dllatuddelernnek,
ami szaintiink jdual ti)bb figel-
met |rdrnelne. biszen tengernyi a
tenniaalf. No, is mi 6ppen ene
kiadnjuk felhiuni a figyelnet,
hiszen ez az iigy mindannyiunki
kell, hogy legen.

A gazddtlan nactkrlk h
kutyasok nellett ezernyi Allat
szorul mlg szeretetiinkre, melyeket
taldn mig sohatem httunk amiket
talin nen it isnenink. Mdgis

telretiink irtiik, Ez a lap igyek-

szik bemutatni nindnydjakat,

kitekintue a nagyuiLigra is.
Nem tagadjuk, bogy ez az

tijsdg is csak egy udllalkozds
keretdben jelenhetett mtg, rin ni
beadteliink jelentft hdnyadit
6ppen az dllatokra forditjuk, igX
a lap sikere dllataink nyaudge

Ietz.

K6nya Arp,id

a kiadtd



@rges k:fl.gy6 k 'r,nl,€r,gg,
szervezer knfu1a ragiat sor6b6l az
ilyen megcsonkrtott illatokat tart6

vezet|t  alaposan kikezdt6k a
hosszfra nyrilort h6boni gybt-
relmei. Jenovai Jeno meg 6vek-

- .

a6Lk
mirigy tanalm6t6l is.
kgy6kkal szererne

et6ri6nizmusr6l sz6l6 kdnyv. S 6
hallgatott annak tan6csaira.

Persze csepp a tengerben, ha
valaki napi hisz deka parizer eI
nem fogyasztis6val j6rul hozz6 a
hiz66Ilatok jobbsors6hoz, de het-
venbt hrismentes esztend6 az6rt

nem ak6rrmi. Ot 6s f6l tonna hris,
legal6bb sz6z 6Ilat megment6se
az "embertelen" hizlaldai ki i-

riilm6nyekt6l, a v6g6hidi sokk-

t6l.

Jenovai r ir  egy6bk6nt nem

csup6n €trendje kialakit6sakor

gondol n€gyl/bt tArsainkra.

Egyetlen reggel sem felejti el -

m6r csak kitiin6 szellemi Allapota

ok6n sem -, hogy kis6t6l jon

belv6rosi lak6sa udvarara es

megetesse a galambokar.

Utdna kdvetkezhet egy kis di6

m6zzel, majd a r6vid reggeli

torna, egy kis expanderezts, fig-
geszked6s az ajr6ftlfira szerelt
gy(r(kirn.

Hiszen Jenovai Jen6 106

6vesen is nagyon j6l tudja; ak-

kor 6lheti ink harm6ni6ban a

kiiriiliirrirnk l6vo teremtert vi-

I6gban, ha saj6t testiinket-lel-

kiinket is egyensrilyban tartjuk.

legyen megfontoit, hi
rekedjen bnfegyelemre,

elt6vo- meg tisztelni a kigy6t! Aki

azzal 6wel, hogy egy kil

biztons6gosabb az operaLt

bemutat6sa, az gondoljon a
illatkertek lel6ncolt 6s

sinyl6d6

! hil(iniiseb!

relr

iirl' Kinai Kobra

az 5. oldalrdl)

n6hiny lelkiis-
olyan m6r-meretlen

ges kigy6

b6l kig
mCreg

ol

n

divat-

melyek

n6lki.rl

an

pedig igazen nem lehet

hogy megkiildnbbztessen egy eihi-
zott 4llarct egy vemhest6l . Aztdn
csak gy6zze 6sszefogdosni mond-

iuk a*dvenc puffog6 vipera egy
ell6seri6l v6rhat6 60-80 m6rges

6iszii{6nj6r.

A Lo-6 6rzes 5-Llar\zed,6
koztS,r sas|g vbr6skaton6.j ak6nt
szolg|k - mellesleg Salg6tarjln
ktrrny6k6n, ahol a h5siinkn6l egy

Jenovai Jen6 azon h6rom
rna.gyar |llampolgfu egyike,
akik csecsem6k6nt ak6r Kos-
suth Lalossal is tal6lkozhattak
volna. S6t, ha h6srink hriszesz-
tend6sen kiviltja az Osztrik-
Magyar-Monarchia ritlevel6t,
azzal an6lkijl utazhatott volna
mondjuk Szarajev6b6l Pr6-
g6ba, hogy 6tl6pi az 6llam-
hatirt.

Hosszasan ecsetelhetn6nk m6g,
mif6le kalandokkal j6rt eztd6ig a
sz6zhat 6vesek 6lete, de akkor
olvas6ink joggal tehetn6k fel a
k6rd6st: mindez nagyon sz6p,
csakhogy mi kijze az 6llatv6.-
delemhez?

Amr azt illeti, a mi 106 6ves
dregurunk Magyarorsz6g legi-
d6sebb 6lIatv6d61e. Persze Jeno-
var Jen6 lllatment5 6letszakasz6-

nak sz6lat is a r6gmfltba nyrilnak
vissza... Tbrt6nt, hogy amikor
1919-ben, k6t villdmgyors rend-
szerv6lt6s kirzirtt 6ppen a Tan|cs -

6wei id6sebb fiatal n6pbiztos,

bizonyos R6kosi M6ty6s komoly
hadvezet6i cselekedeteket hajtott
v6gre a legend6k szerint -, szer-

kel a harcok eiiilte ut6n sem he-
verte ki a hi6nybetegs6geket, a
tiid5bajt. Ekkor, h6romnegyed

4vsz6zada keriiit kez6be egy veg-

pedig pont ez a

azstrhf nyak nelkiil.

fone$s saerepe van az

A legtdbb, teraristikat r6mbrit6 Kinai Kobra beeset arccal. operdci6 ut6n


