Zsófi és Tivadar
Miért pont Tivadart választottam?

Én már 4-5 éves korom óta nagyon vágytam egy kutyuskára. Mikor
anyukám bejelentette, hogy kaphatok egyet nagyon megörültem. Sok
kutyát néztünk meg, de egyik se nyerte el a tetszésemet. Mikor anyukám
írt egy Mentőöves ismerősének kutya témában először Csengét a 3 lábú
Snaucert ajánlotta, de úgy gondoltuk, hogy túl nagy lesz hozzám és kisseb
kutya kéne. Így hát tovább nézegettük a Mentőöves oldalt majd megakadt
a szemem egy kutyuson. Ez a kutya nem volt más, mint Tivadar. Mikor
először láttam a nevét egy jót nevettünk rajta. Úgy véltük megfelel a feltételeinknek és nagyon
cukinak tűnt, ezért elmentünk megnézni. Nagyon jó első benyomást tett ránk. Kis hiperaktív
szőrcsomó. Úgy gondoltuk, jó lenne nekem, első kutyának. De az volt a bökkenő hogy nekünk van egy
cicánk is Frici. Ő egy elég félős cica mivel az utcáról van. Mikor először hoztuk ide magunkhoz elégé ki
volt borulva az új kutya miatt. Kb. 3 hónap után ment a közelébe és csak még később kezdett el
dörgölőzni hozzá. De azóta jóban vannak, néha felpofozza a macska a kutyát de az is csak egy
„hagyjál békén” pofon. Visszatérve Tivadarhoz először egy hétvére majd próbaidőre került hozzánk,
ami olyan 3-4 hónap volt. Azalatt, sok jó tulajdonságát ismertük meg pl.: nagyon apportos és
intelligens. De sajnos emellett egy igazi kis rosszcsont is. Szeret ásni aminek anyukám virágai
pontosabban anyukám nem nagyon örül. Emellett nagyon energikus és nagyon nehéz kifárasztani. De
én így szeretem. Decemberben megtörtént az örökbefogadás és végleg az én kiskutyám lett és a mai
napig nagyon szeretem és örülök hogy őt fogadtuk örökbe.
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