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Folytatás a következő oldalon!

Egy macskával üljek le kávézni, vagy béreljek magamnak pár órára egy kutyust? Gondolom, 
eddig nem sok ember fejében vetődött fel ez vagy ehhez hasonló kérdések sora. Pedig a felvetés 
nagyon is ésszerű, legalábbis, ha Japánban jár az ember, hiszen az őrült ötletek hazájában szinte 
minden lehetséges. De hogy miről is van szó igazából? Japánban a szűkös és kis területű lakások, 
apartmanok miatt sok helyen nem megengedett a háziállattartás, ezért a szigetlakók gondoltak 
egyet és kitalálták, hogyan töltsék be a kisállatok babusgatásának hiánya által keltett űrt. 

Először is, mielőtt belépne az 
ember a kávézóba kezet kell mosnia, 
hogy elkerülje a fertőzés lehetőségét, 
amitől a bent élő négylábú személy-
zet megbetegedhetne.

Nem szabad saját macskát, nasit 
vagy játékot bevinni.

Természetesen tiltott a 
dohányzás is, de a helyiségen kívül 
biztosítanak dohányzásra alkalmas 
helyet. 

Nincs tévedés tényleg macs-
ka kávézóról van szó, ahol nyugodt 
és kellemes körülmények között 
tölthetjük el az időnket az ott élő 
népes macsek famíliával karöltve. 

Az efféle egyedi helyek száma 
az elmúlt években szépen növeke-
dett Japán-szerte, és olyannyira 
népszerűvé váltak, hogy külön in-
ternetes térkép áll rendelkezésre 
arra az esetre, ha egy kis macskás 
kikapcsolódásra vágynánk. Persze, az 
ilyen kávézókba nem lehet csak úgy 
bemenni, hiszen a macskaszemélyzet 
biztonsága a legfontosabb, ezért bi-
zonyos szabályokat be kell tartanunk, 
ha el szeretnénk látogatni egy neko 
caféba.

A cicákat le lehet fényképezni, 
de vakut nem szabad használni. (stb.:) 

A gyerekekre külön szabályok vonat-
oznak, amik természetesen szintén 
a macsekok védelmét és nyugalmát 
szolgálják: 

A gyermekek kizárólag gond-
viselő felügyelete mellett érintkez-
hetnek a cicákkal.

Nem szabad kiabálniuk, zajt 
csapniuk, rohangálniuk és sírniuk se.

Ha a fent említett dolgok 
egyike mégis bekövetkezne, akkor a 
gyerekeket kiutasítják a vendéglátó 
egységből.

Ha azonban a szabályokat 
betartjuk és befizetjük a belépő 
díjat, ami általában 1500 jen körül 
forog (gyerekeknek 500 jen, illetve 
nagy forgalom esetén időkorlátot is 
bevezetnek), akkor már élvezhetjük 
is a nem mindennapi környezetben 
eltölthető időnket. A cicabárban 
vehetünk cica szettet, zöld muhar 
szettet, különböző és egyedi módon 
díszített italokat kóstolhatunk meg és 
az idősebb korosztály a néhány helyen 
létrehozott Neko Bar választékából is 
válogathat.
Ha esetleg arról is van elképzelésünk, 
hogy milyen cicák vendégeként sze-
retnénk eltölteni a szabadidőnket, ak-
kor a neko cafék honlapján körülnézve 
megtekinthetjük a cica hostok válasz-
tékát, és találhatunk mindegyikükről 
pár szavas ismertetőt is, hogy biztosra 
mehessünk a döntésünkben. Így már 
tényleg nincs más hátra csak a nyu-
godt kikapcsolódás.

Kutyát, macskát csak egy órára! //Sayuu

Neko Cafe

http://anipalace.hu
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Sajnos a neko cafék azok közé 
az úttörőnek számító ötletek közé tar-
toznak, amik csak Ázsiában állják meg 
a helyüket, és még az amerikai piacon 
sem terjedtek el.  Ami viszont nekünk, 
ha nem is a legjobb, de azért biztató 
hír, hogy 3 éves előkészület után 2012 
májusában, a tőszomszédságunkban, 
Bécsben megnyitotta kapuit Eu-
rópa első neko caféja. A Cafe Neko 
elnevezésű vendéglátóhelyen, Ishimi-
tsu Takako vezetésével, jelenleg 5 
macsek szórakoztatja a vendégeket 
(vagy épp fordítva?). Sonja, Thomas, 
Moritz, Luca és Momo mind egy 
állatmenhelyről kerültek bele ennek 
a színes világnak a forgatagába, és 
mára szabadon barangolhatják be bi-
rodalmukat vagy épp kedvük szerint 
tarthatnak egy kis pihenőt. 

Az első ilyen kávézó megnyitása 
Tajvanhoz kötődik, és már több mint 
22 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit 
a nagyközönség előtt Tajpejben. A 
kávézó nagyon népszerűvé vált az 
emberek között és nemcsak a helyiek, 
hanem a japán turisták is nagy szám-
mal látogattak el a vendéglátó léte-
sítménybe, így  nem meglepő, hogy 
pár év elteltével, egész pontosan 
2004-ben Oszakában is megnyitotta 
kapuit japán első neko caféja. Mára 
a százat is meghaladó számú efféle 
különleges kávézó van Japán-szerte, 
és ebből Tokió legalább 50 büszke tu-
lajdonosának mondhatja magát, mind 
hatalmas népszerűségnek örvend az 
odalátogatók körében.

Akárcsak a neko cafék eseté-
ben, ez az üzletág is nagyon népszerű 
az állattartás iránt elkötelezett japá-
nok számára, akik hely vagy időhiány 
miatt mégsem hódolhatnak ennek 
a szenvedélynek. Az efféle helyek 
népszerűségét jól mutatja, hogy 2000 
óta jószerével megtízszereződött 
a kisállatkölcsönző helyek száma a 
szigetországban.

És ha már eleget beszéltünk a 
nyávogó cukiságokról, most jöjjön egy 
másik népszerű japán „állattartási” 
forma. Az állatkölcsönzés.

A kutyabérlés árai 1500-2500 jen 
környékén mozognak, ami általában 
egy óra felhőtlen vidámság eltölté-
sére jogosítja fel a kölcsönző személyt
és újdonsült barátját. Azonban bizo-
nyos helyeken, és persze bizonyos 
áron, akár több éjszakára is bérbe 
vehetjük a farkcsóváló vidámságokat. 
A sok kölcsönző között nagy a különb-
ség. Vannak cégek, ahol kizárólag 
bérbe lehet venni a kutyusokat, a 
legtöbb helyen jellemző, hogy a 
legbarátságosabb állatkákat tudjuk 
magunkkal vinni egy séta erejéig, és 
így maximálisan ki tudjuk élvezni az 
eltöltött időt. Illetve vannak olyan 
kölcsönzők, ahol úgymond „kipróbál-
hatjuk” a kisállatot, és ha kialakul 
az a bizonyos kapocs, akkor úgy is 
dönthetünk, hogy örökre magunkhoz 
vesszük az ugatva és farkcsóválva 
ránk váró négylábút.  A legtöbb 
ilyen helyen, akárcsak a neko cafék 
honlapján, fényképek alapján is válo-
gathatunk a kutyusok között, és azt is 
elolvashatjuk, hogy melyik állat milyen 
tulajdonságokkal bír. Így biztosítják, 
hogy a bérlési időt a lehető legna-
gyobb vidámsággal töltsék el az em-
berek a kiválasztott eb társaságában. 

Honnan és hogyan terjedt el?

Neko Cafe all around the world?

http://anipalace.hu

