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Lotto és Lotti gazdára találtak
FÉ;-..1'KÉPEZTE ÉS Í RTA:

gy borzalmas budapesti bérház fo lyosóján látták meg a napvilágot ez év
áprilisában. Lehet. hogy többen is
voltak te tvérek. de a többiek nem keruitek elő.
Eg} olyan helyre születtck. ahol már több \életlenül é~ fele legesen megszületett kóbor cica
e..,ett az itt lakók gonosöágának é kegy et lenségének áldozatául.
Lotto é Lotti. ez a két k1s ártatlan cicag)'erek
szerene ésebbek voltak Az egy ik itt lakó idős
bácsi. aki a házban rekedt néhány kóbor cicát
patronálja és aki nap1 vm ten \ ívja elke eredett
harcát az ellentáborraL cg) kis fadobozt készített
a.t ajtaja elé a cicáknak. mindcn nap ellátta őket
élelemmel és friss \Íllcl. alommal. Sajno!> a lakásába nem tudta bevinni. mert önkorrnány7ati
bérleményben lakik, így io., több cicáról gondoskodik, mint azt a le hc tóségei engednék. A Macslan·ilág Alapítvány ígéretet tett számára, hogy ha
bajba kerül vagy kórhátba 'io.,zik. megpróbálnak
segíteni a gondozásában lé' ó cicákon. mint
ahogy a folyo ón rekedt kóbor cicákkal is tették
es teszik. Ugyanio., Lotto é-. Lotti nem ez első. de
remélhetőleg az utol-.ó \étlen ..áldozatai" az emben felelőtlenségnek. SaJnO!-> akadt szomoní sor'>Ú cica. de néhán) nak JÓra fordult. ugyani o., a
velídebbek már boldog g<Vdis életet élne!-.. a
ke\ésbé szociáli ak k1 lettek hel)ezve. terrnéo.,7etc..,en i\artalanítás. fertölő mac kabetegségekre
történt te ztelés. parazna meme.,ítés és füljelzés
után olyan helyre (eg) lo\ardába ). ahol binon'>ágban élhetik életüket é'> ellátásban részesülnek.
Ebben a közegben vülctett meg ez a két k1s
cica, Lotto. a fekete kandúrka és Lotti. a fekete-
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fehér cicalány. M indkét cica szép, tömött
bundájú. kicsit félénk. de alapvetóen érdeklődő
és kedves cica volt. amikor a Macskavilág
Alapít' ány önkéntesel elhozták őket a házból.
~1indketten súi)O~ macskanáthában szem·edte~
a szemük össze volt ragadva é erő!>en férgese
,·oltak. Hosszan tartó. többhetes kezelés után ikerült csak őket telJesen helyrehozni.
Külön köszönetet é rdemel az a l apíth'ln~
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egyik önkéntese, aki vállalta, hogy a gyógykezelés idejére magához veszi a két csöppséget és
teljesen emberbarát, kezes cicát farag belőlük.
Ez annyira jól sikerült, hogy a kezelések végére szinte követelték az ember érintését, közelségét. Mindezek mellett megőrizték játék.os.
kívánesi mivoltukat, ami még bájosabbá tette
őket.

A két kölyök szépen cseperedett, de a gazdik
még mindig nem jelentkeztek értük. Eljött az idő
és a két cica ivartalanítva lett, egyúttal le lettek
tesztelve FIV/FeL V betegségekre (macska
AIDS/Ieukózis), mely szerencsére negatív lett
mindkét cicánáL
A Panoráma Mac!-.kás Egyesület jóvoltából az
alapítvány egy nemzetközi macskakiállításon
vett részt augusztus 25-26-án, ahol lehetőséget
kaptak egy örökbe fogadó hétvége megrendezésére.
Erre a rendezvényre Lotto és Lotti cicát is
magukkal vitték. Az egyik nemzetközi macskabíró már első nap feltűnő módon sokat állt meg
Lotti ketrece előtt, elnézegetve ezt a szép és
kedves cicalányt Különösen tetszett neki, hogy a
farka végén egy kis fehér folt van, a szája fölött
pedig egy kis fekete. Az egyik ilyen látogatás
alkalmával érdeklődni kezdett Lotti kora, oltásai,
természete iránt. Bevallotta, hogy tetszik neki a
cica és nagyon szeretné befogadni, de a feleségével, aki éppenkülföldön tartózkodott, meg kell
vitatnia a kérdést. Nem sokkal később visszajött
és érdeklődött az örökbefogadás feltételeiről.
Miután megkapta a kért infókat, azonnal döntött
aL örökbefogadás mellett, egyúttal kérte, hogy a
versenyen nevezhessen a cicájával. Természetcsen vihette a cicát, aki szép eredményt ért el, hiszen a 2. legszebb házimacska lett a kategóriáján
belül. A hétvégét követően Lotti cica gazdijáho7
költözött Bécsbe, ahol azóta is kiváló egészségnek örvend és boldog gaLdis életet él új otthonában, cica társaival egyetemben.
Lotto számára is szerenesés volt a hétvége,
hiszen egy nagyon kedves fiatal pár is cllátogatott a rendezvényre Budapestről. Ők is többször megálltak Lotto ketrece előtt és eleinézegették őt játék közben. Érdeklődtek róla, látszott,
hogy még bizonytalanok, de nagyon megfogta
őket r.otto szépsége. kedvessége. Egy jól sikerült
ebéd után a párocska visszatért és ekkor már határozottan szerették volna Lotto-t magukénak
tudni, ezért a feltételek elfogadása és a szcrző
dés aláírása után magukhoz vették a cicát és Bu-

dapestre vitték. Lottocica is boldog gazdis életet
él cicatársával Szamócával, aki már teljes mértékben elfogadta őt.
Különösen megható része volt ennek a sikeres
hétvégének, amikor az egyik bíró a záró beszédét
tartotta és a kóbor cicák részvételéről beszélt,
könnyes lett a szeme. amikor ahhoz a részhez ért,
hogy 6 cica is gazdára talált a hétvége folyamán.
Ez a történet is bizonyítja. hogy van remény
minden kóbor cica számára. még a legrosszabb
körülmények közé született cicusok számára is.
De azért azt ne felejtsük el, hogy mindenek
előtt a legfontosabb dolog a cicák ivartalanítása,
mert nem mindegyik sorsa ilyen szerenc!'.é!'. és
évről évre feleslegesen születnek olyan utódok,
akik aztán méltatlanul és korán halnak meg, mert
a hatalmas túlszaporulat miatt minden életet nem
lehet megmenteni.
Abban a házban, ahol ezek a cicák születtek,
még mindig van pár gazdára váró, köztük egy
karthauzi jellegű, gyönyörű kandúr. akik ivarosan rohangálnak a folyosón és bármikor kutyatámadás és embeti gonoszság áldozatai lehetnek.
Az ő befogásukat és elhelyezésüket az alapítvány
a hely hiánya és az anyagi nehézségek miatt csak
lassan és több lépésben tudja megoldani.
l
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