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A MAGYARORSZÁGI NÉMET JUHÁSZKUTYA KLUB
- mint a MEOE, az FCI és a WUSV tagja -

idõszaki lapja

FELELÕS SZERKESZTÕ:
Szegvári Ferenc

Minden megjelent cikk és hirdetés tartalmi
valóságáért annak szerzõje ill.

feladója felel.
A kéziratok szakmai és stiláris

lektorálásának jogát fenntartjuk.
A kéziratokat ill. azok mellékleteit nem

õrizzük meg, és nem küldjük vissza.

A SZERKESZTÕSÉG CÍME:
H-1106 Budapest, Pilisi u. 52.
Tel./fax: 00-36/(1)-261-5460
E-mail: mnjk@nemetjuhasz.hu
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KÖZLEMÉNY

Az SzJA 1% felajánlásokból
befolyt 133 900,- forint összeget részben szervezetünk jogi

képviseleti költségei fedezésére,
valamint számítógépes rendszerünk modernizálására fordítjuk.

Köszönet minden érintettnek, aki vette a fáradtságot
és átérezve anyagi gondjainkat

az MNJK-hoz irányította felajánlását.

Reméljük, hogy egyetértenek az összeg felhasználásával és,
hogy közös céljaink elérése érdekében

a jövõben is számíthatunk Önökre.
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Tagsági díjak:
- egyszeri belépési díj ...................................................... 2.000,- Ft
- éves tagdíj ..............................................................……6.500,- Ft
- külföldiek  (európai országok) ............................................. 40,- •
- tengeren túliak. .................................................................... 60,- •

Kedvezményes tagdíjak
- családtag (újság nélkül) ................................................ 2.500,- Ft
- 18 év alatt (újsággal) ..................................................... 4.500,- Ft
- nyugd.,katona,diák,rokkantak (újsággal) ...................... 4.500,- Ft

Származási Bizonyítvány:
- elit („E”) .......................................................................... 3.000- Ft
- fehér („F”) ...................................................................... 5.000,- Ft
- regiszteres („R”) ............................................................ 6.000,- Ft
- másodlat ...................................................................... 10.000,- Ft
- tenyészérték változás (ismételt SZB kiadás) ................ 2.000,- Ft

Honosítás, adaptálás:
- MEOE (DNS azonosítás alapján) ……… ...................  10.000,- Ft
- idegen nyelvû ................................................................ 5.000,- Ft
- CsD regisztráció díja: .................................................... 2.000,- Ft
- DNS vérminta archiválás regisztrációja ......................... 2.000,- Ft
- DNS vizsgálat regisztrációja .......................................... 2.000,- Ft
- CHIP regisztrációs díj ..................................................... 2.000,-Ft
„Export” ügyintézés: ............. 5.000,- Ft + Szövetségi regisztráció
Tulajdonjog átírás ............................................................. 1.000,- Ft
Kennelnév kiváltás ........................................................... 5.000,- Ft
Kennelnév adaptálás ....................................................... 5.000,- Ft
Aktuális tenyészadat igazolás ......................................... 1.000,- Ft

„Express” (3 napon belül) ügyintézés: minden díjtétel kétszerese

Nevezési díjak:
tenyészkiállítás ................................................................. 3.500,- Ft
2. és minden további kutya ............................................. 3.000,- Ft
Külföldi nevezés .......................................................... 20,- ill. 15,- •
„Klubgyõztes” és Fõtenyészszemle ................................ 5.000,- Ft
2. és minden további kutya: ............................................ 3.000,- Ft
Külföldi nevezés ..................................................................... 25,- •
tenyész-, ill. utódcsoport ................................................. 5.000,- Ft

Vizsgák, versenyek:
EK, ÁV .............................................................................. 3.500,- Ft
VK 1 .................................................................................. 3.500,- Ft
VK 2, ................................................................................. 3.500,- Ft
VK 3, ................................................................................. 3.500,- Ft
FH, ................................................................................... 3.500,- Ft
MK, ................................................................................... 3.500,- Ft
KeK, ................................................................................. 3.500,- Ft
ÕK, ................................................................................... 3.500,- Ft
Nemzeti Bajnokság, nemzetközi versenyek ................... 5.000,- Ft

Körung bírálatok:
Elõtenyészszemle ............................................................ 1.000,- Ft
körung díj: .............................................................. 5.000,- Ft/kutya
Körung minõsítés ................................................... 2.000,- Ft/kutya
Tetoválási díj+ útiköltség: ........................................ 500,- Ft/kutya

Nyomtatványok:
Szabályzatgyûjtemény .................................................... 1.000,- Ft
Tenyészbírálati ésTeljesítményértékelõ Füzet ..... ……….1.000,- Ft
- másodszori kiadása (központilag) ................................ 2.000,- Ft
Fedeztetési igazolás: ....................................................... 1.000,- Ft
Alombejelentõ garnitúra: ................................................. 1.000,- Ft
Tulajdonjog átírás/garn ........................................................ 100,-Ft
Megállapodás tenyésztõi jog átadásáról ........................... 100,- Ft
Kennelnév igénylõ lap ........................................................ 100,- Ft
Fedeztetési megállapodás ................................................. 100,- Ft

Teljesítményvizsga bírálati lap/garn. ................................... 100,- Ft
Rendezvényvezetõi jelentés lap/garn.. .............................. 300,- Ft
Tenyészkiállítás bírálati lap/garn. ........................................ 300,- Ft
Körung bírálati ív + ideiglenes igazolás ............................. 300,- Ft
CsD bírálati lap/garn. .......................................................... 200,- Ft
DNS bírálati lap/garn. ......................................................... 200,- Ft

Hirdetési díjak (NJ Újság):
borító 2., 3. (színes 1/1 oldal) ........................................ 25.000,- Ft
borító 4. (színes 1/1 oldal) ............................................. 33.000,- Ft
poszter (fekvõ A/3) ........................................................ 50.000,- Ft
belsõ poszter hátoldal ................................................... 20.000,- Ft
1/1 oldal (fekete-fehér) .................................................... 5.000,- Ft
1/2 oldal (fekete-fehér) .................................................... 3.000,- Ft
1/4 oldal (fekete-fehér) .................................................... 1.500,- Ft

Az egy évre elõre lekötött, kifizetett hirdetések esetében 10 %,
fél évre lekötött, kifizetett hirdetések esetén pedig 5 %

a DÍJKEDVEZMÉNY!

FIGYELEM!
Postai úton teljesített szolgáltatás esetén a postaköltség

a címzettet terheli!

AZ MNJK
KÖZPONTILAG VÉDETT  RENDEZVÉNY IDÕPONTJAI

2007

VB Selejtezõk:
I.   -  03.24. 8201 Alsóörs
II.  -  04.28. 3101 S.tarján

Duna Kupa
III. -  05.26-27. 1107 Budapest

Klubgyõztes kiállítás
05.26 1107 Budapest

Küldöttközgyûlés
06. 09. 2301 Mogyoród

Fõtenyészszemle
09. 15-16. ?

Nemzeti Bajnokság
Mogyoród kupa
10. 23 2301 Mogyoród

Küldöttközgyûlés
11. 24. 2301 Mogyoród

MNJK DÍJSZABÁS 2007

INFO
• Küldöttközgyûlés
1. Az MNJK 2006. november 25-én Mogyoródon a Ring
Panzióban tartotta õszi Küldöttközgyûlését, amelynek na-
pirendi pontjai a következõk voltak:

1. Elnöki tájékoztató az aktualitásokról
2. 20 éves az MNJK – JUBILEUMI ÉV 2007
3. Rendezvényterv 2007 (melléklet)
4. Díjszabás módosítások (melléklet)
5. Egyebek.

A helyi szervezetek jelenlévõ képviselõi megerõsítették, hogy
az MNJK célkitûzései változatlanul  reálisak és nehézsége-
ink ellenére optimizmusra van okunk.
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Meglepõdve néztem körül az elmúlt hét végén a kutyaisko-
lánkon, Debrecenben. Még talán egy percre meg is álltam –

elgondolkodtam egy pillanatra,
hogy ugyan mit is fogunk mi itt
most csinálni ennyi kutyával?
Tavasz óta van új pályánk a bel-
városban, 2,5 hektár, de hirtelen
úgy tûnt, ez is kevésnek bizonyul,
mert amerre csak néztem, kutyá-
kat láttam.
A helyi szervezetünknek meg-
alakulása elsõ percétõl van aktí-
van mûködõ kutyaiskolája, de
azt hiszem 70 egyéb fajtájú ku-
tya aktív részvétele a kiképzése-
ken önmagáért beszél. És ez a
hetven regisztrált kutya szinte
egytõl egyig más fajtájú, a pör-
gõs kis mopsztól, a lassabb moz-
gású pireneusi hegyi kutyáig.
Igen, ez kihívás! Mind kiképzõ-
nek, mind segédnek egyaránt.
Fõleg azzal a tudattal és ténnyel,

hogy az MNJK kutyakiképzõ iskoláján kívül még 4 õrzõ-védõ
kutyaiskola, és 2 agility kutyaiskola mûködik Debrecenben!
Ez meglepõ! Van-e rá igény? Nem felesleges ennyi? Nyilván
mindenkiben ezek az elsõ kérdések. A válasz, igen, van rá igény,
hisz’ mind mûködik és nem felesleges, már ha egészséges a
konkurencia!
Egészséges versenyszellemben, minden lehetõséget megragad-
va kell kutyázni a magunk és a kutyáink fejlõdése érdekében.
Aki komolyan veszi ezt a szakmát, márpedig a kutyakiképzés
igenis az, az hamar rádöbben, hogy 7 kutyaiskola között vala-
mi többletet kell nyújtani ahhoz, hogy legyen hetven kutya az
iskoláján. Mi ebben egy egyedülálló dolgot alakítottunk, ugyan-
is összefogtunk egy magunkhoz hasonlóan fiatal agility kikép-
zõvel, Biró Anikóval, aki idén is a belgiumi VB válogatott fel-
készítõ trénere volt. Az eltelt hónapok pedig azt bizonyítják,
hogy kapcsolatunk jól mûködik, probléma mentesen elférünk
egymás mellett, más módszerekkel, más hozzáállással is. Mun-
kánkat az is nagyban segíti, hogy Makai Zoltán sporttársunk
ez évben „C” kategóriás segédvizsgát tett. Muszáj tanulni, alá-

zatosnak lenni a szakma iránt, és kiképzõ társainkkal szem-
ben nyitottnak kell maradni!
Természetesen nem csak a konkurencia hátráltató tényezõ a
debreceni kutyások életében. Itt van még az országos viszony-
latban is fejletlen kutyáskultúra, ami kifejezetten erõs jeleit
mutatja Hajdú-Bihar megyében. A fél információk, telített
menhelyek, a szaktudás hiánya, az emberek félelme az agresszi-
ótól és ez által a kutyától. Természetesen minket is elért a
politika, elõnyeivel és hátrányaival egyaránt.  Minden szerve-
zet képviselteti magát városunkban, ilyen széles paletta talán
csak Budapesten van rajtunk kívül. Persze a problémák jelen
körülmények között a társadalmi környezet nehézségeiben is
keresendõk. Valljuk be õszintén, mind a hobbi-, mind a kutya-
tenyésztõi tevékenység drága foglalatosság. Rendkívüli kitar-
tást, állhatatosságot, idõ
és energia ráfordítást igé-
nyel. Ennek ellenére hi-
szem, hogy megszállottság
és elfogulatlan szeretet
kell a kutyák iránt, hogy
minden nehézség ellené-
re, esõben, tûzõ napsütés-
ben ott álljanak mellet-
tünk a nyomterületen,
vagy fussanak hívásunk
után a ringben. Ezt sem-
milyen körülmények kö-
zött nem szabad elfelejte-
ni, mert e nélkül nem le-
het együtt dolgozni a ku-
tyával.
Biztos vagyok benne, hogy
egyszer vége lesz ennek az
áldatlan helyzetnek, és
megtaláljuk azt a közös
utat, ahol a fajta iránti szeretet, elkötelezettség és tisztesség
együtt járnak. Erre az útra kell lépni és tovább haladni, mert
hogyan is nézhetnénk másképp a legjobb Barátunk, a NÉMET
JUHÁSZKUTYA szemébe?
4004 Debreceni Helyi Szervezet

Nagy Annamária Makai Zoltán
kiképzésvezetõ õrzõ-védõ segéd

DEBRECENI  KUTYÁSÉLET – KUTYA EGY ÁLLAPOT
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A kutya ma már nem csak egyszerû
házõrzõ, s nem is az ember leghûsége-
sebb barátja. Egyre inkább családtag-
ként kezeljük, aki nem egyszer még a
lakásban is helyet kap.
Napjainkban a kutyákat már nem csak
a házõrzés feladatát látják el. Ellátnak
mentési feladatokat, segítségnyújtási
feladatokat, de még az egészségügyben
is alkalmazzák õket. Ki ne ismerné a
vakvezetõ,- mozgássérült segítõ- és
„halló” kutyákat, valamint Mancsot,
aki több embert is megmentet.
Az egészségügyben kezd teret nyerni
az állatokkal végzett terápia. Már el-
sõsorban nem csak a lovakat és delfi-
neket használják erre a célra, hanem
elõszeretettel a kutyákat is bevonják a
gyógyításba. A kutyaterápia a 60-as
évekre vezethetõ vissza.
Boris M. Levinson amerikai pszicho-
lógus egy viselkedési zavarokkal küsz-
ködõ kisfiút kezelt. Hónapokig nem
bírta szóra bírni, mígnem az egyik fog-
lalkozásra kénytelen volt magával vin-
ni a kutyáját. A kutya hatására a gyer-
mek feloldódott, elkezdett a kutyával
kommunikálni és késõbb annak gazdá-
jával. Ennek hatására B. M. Levinson
már célirányosan használta a terápia
során a kutyákat.
A kutyaterápiás módszer elsõsorban
Angliában és az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban terjedt el, de Svájcban, Né-
metországban és Hollandiában is ke-
zelnek állatterápiával gyerekeket. Ma-
gyarországon még gyerekcipõben jár,
de folyamatosan egyre több helyen al-
kalmazzák.
Terápiás kutyának nem alkalmas min-
den eb. Sok keverékkel is nagyszerû
eredményeket lehet elérni, de az örök-
lõdést figyelve biztosabban lehet erre

NEM CSAK HÁZÕRZÕ
a célra alkalmas ebeket tenyészteni.
Ezért részesítik elõnyben a fajtatiszta
ebeket, genetikailag is a legalkalma-
sabbak: Német Juhász, Labrador,
Golden Retriwer, Vizsla, Pumi, Mudi,
Border Collie. A terápiás kutyáknak
okosnak, jól taníthatónak, nyugodtnak,
de mégis játékosnak és gyermek cent-
rikusnak  kell lennie.
A kutyák nem csak a lelki egészségre
vannak hatással, hanem a gazdik fizi-
kai állapotát is befolyásolják. Az em-
ber legjobb barátja javítja a stressztû-
rõ képességet, csökkenti a vérnyomást,
oldja a feszültséget és a szorongást,
emellett segít relaxálni, kiegyenlíti a
légzést (egy séta közben), hat a civili-
zációs népbetegségekre: elhízás, de-
presszió, viselkedési zavarok. A kutya
aktív jelenléte fokozhatja a mozgáste-
rápia hatékonyságát, segíthet az idõs
vagy súlyos beteg emberek depresszi-
ójának leküzdésében, valamint a súlyos
traumában szenvedõk pszichoterápiá-
jában.
A betegségek kezelésében fontos kér-
dés az is, hogy a betegnek van-e társa,
akivel megoszthatja gondját, bánatát,
aki enyhíteni tudja fájdalmát, és pusz-
ta létével értelmet ad további életének.
Tény, hogy bizonyos életkor, vagy lel-
ki beállítottság esetén valaki csak ne-
hezen tud kapcsolatokat kialakítani
emberekkel. A betegség leküzdésében
és emberi kapcsolatok hiányában so-
kan az állatok felé fordulnak, elsõsor-
ban a kutyákhoz. Kutyasétáltatás köz-
ben emberekkel találkozunk, elkez-
dünk velük kommunikálni, így kapcso-
latokat alakítunk ki. A kutyákat az te-
szi alkalmassá ezekre a feladatokra,
hogy régóta kapcsolatban van az em-
berrel, nagy a kommunikációs készsé-
ge, könnyû tanítani.
A kutyák ösztönösen jól, megkülön-
böztetett figyelemmel bánnak a gyer-
mekekkel. Érzékenyen reagálnak moz-
dulataikra, hanghordozásukra, de még
bõrük illatának változásaira is. Ez a
kapcsolat többet jelent puszta „barát-
ságnál”. A kutyák fontos szerepet töl-
tenek be a gyermek életében. A játék,

hatással van a fejlõdésükre. A játék
során tanulja meg a gyermek mi a to-
lerancia, azaz mások tiszteletben tar-
tása, ugyanis a kutyának kellemtelen
érzés, ha a gyerkõc meghúzza a szõrét
esetleg a fülét. Megtanulja mi is a gon-
doskodás, a gyermeket be kell vonni a
kutya gondozásába, hogy megtanulja,
hogyan kell etetni, fésülni.
A legelterjedtebben a kutyaterápiát a
gyermekek gyógykezelésében használ-
ják:

- A fizikailag vagy érzékszervileg sé-
rült gyerekeknél (pl.: mozgássérül-
teknél, vakoknál), a kutya késõbb
segítõje lehet a mindennapokban,
ezért elõnyére válik, ha korán meg-
ismerkedik vele.

- Gyermek-pszichoterápiás intéze-
tekben (Pl.: gyermek pszichiátria,
gyermekotthonok), valamilyen tra-
uma hatására kialakult beszéd-
vagy mozgásgátlás oldását segítheti
a kutyával való játék és a pozitív
érzelmi kapcsolat.
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- Mentálisan sérült gyermekeknél (pl.: szellemi fogya-
tékosok, autisták), fejlesztheti a figyelmet és a kom-
munikációs készséget.

A kutya segít felkelteni a gyermek figyelmét, úgy hogy
odaviszi neki a labdát. Motiválja a gyerekeket arra, hogy
játsszon. A gyerekek olykor erejük felett teljesítenek, ha
csak ellökik maguktól a labdát. Egyes gyerekek nyitot-
tabbá és együttmûködõbbé válnak, ha kutya van a köze-
lükben. Lassacskán mozdul a merev izomzat, mozdul a
nehezen forduló tenyér, fognak a merev újjak – ennyit
tesz egy kutya jelenlét.
A felnõttek gyógykezelésébe, rehabilitációjába is bevon-
hatók:

- Öregkori betegségeknél (pl.: Alzheimer-kór) a leépü-
lés lassításában, megállításában segíthetnek.

- Különbözõ pszichiátriai betegségeknél (pl.: de-
presszió, skizofrénia) szintén szerepet kaphatnak,
hogy a betegek ne forduljanak önmagukba és meg-
nyíljanak a világ felé.

A kiképzett kutyák feltétel nélkül elfogadják az embert,
legyen akár kerekes székes vagy szellemi fogyatékos, fia-
tal vagy öreg, egészséges vagy mozgásában korlátozott az
illetõ. Soha nem diszkriminálnak, szeretetüket és spon-
tán érzelemkifejezésüket mindenkivel érzékeltetik.
A házõrzésen kívül ennyi mindenre alkalmas az ember leg-
hûségesebb barátja, a

kutya!
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Totyogós korszakomat éltem, amikor szüleim haza hoztak
egy kölyök Német Juhászt, akinek a Caesar nevet adtuk.
Mivel még kicsi voltam elõszeretettel húztam fülét - farkát,
de nem igazán vette zokon, õ csak hûen követett, ahova
csak mentem. Ha kint aludtam a kertben õ mellém feküdt
vigyázta álmom. Hû társam volt jóban és rosszban, öröm-
ben és bánatban, de sajnos már nincs mellettem. Caesar
után kaptam ugyancsak egy Német Juhászt, Lady-t, õ 2004
tavaszáig vigyázott rám. Lady elvesztése után két - három
hét telt el és már „rágtam” szüleim fülét, hogy én kiskutyát
szeretnék! Egyszer apukám elvitt egy fatelepre, hogy sze-
retne nekem mutatni valamit. Gondoltam magamban „mi
látnivaló van egy fatelepen!”, de utána gyorsan rájöttem,
amikor megláttam a négy kis szõrgombócot. Pici hosszú-
szõrû Német Juhászok voltak, a kis kannal mindjárt ki is
választottuk egymást, õ engem én õt. Brúnónak neveztem
el. Mivel akkor két iskolát is végeztem egyszerre nem iga-
zán volt idõm tanítgatni, inkább csak kényeztettem. 2005
februárjában a 19. születésnapom után szüleim- és Müller
Jenõ unszolására levittem Brúnót a kisterenyei kutyaisko-
lába. Izgatottan és egy kicsit félénken álltam a sok idegen
kutyás között nyolc hónapos hosszú szõrû, duci kutyám-
mal. Mindenki tanácsokkal látott el, hogy tartsam a pórázt,
hogyan jutalmazzak, stb. Szerencsére gyorsan beilleszked-
tünk mind a ketten. 2005 szeptemberében elkezdtem Haj-
dúböszörményben a Pedagógiai fõiskolát, de a kutyaisko-
lát nem hagytam abba. A 2006-os kiállításon már az egyik
kutyát is én vezethettem fel, ami nagy örömet szerzett a
számomra. Júliusban megkaptam életem elsõ törzsköny-
ves Német Juhászát, Sóshartyáni komisz Florint, de én csak
Fló-nak hívom. Péntekenként, amikor hazaérek a kollégi-

MAGAMRÓLMAGAMRÓLMAGAMRÓLMAGAMRÓLMAGAMRÓL

umból, örömmel szaladnak elém, örülnek, hogy a „kis” gazdi
újra otthon van, és velük foglalkozik. Amikor megyek vala-
hova a nyomomban vannak, akármit csinálok ott vannak
mellettem, hárman szinte már elválaszthatatlanok vagyunk.
Brúnó egy mûtétbõl lábadozik, még sokat kell pihennie,
így most Flóval járok kutyaiskolába. Most hat hónapos na-
gyon tanulékony kiskutya. Jövõbeni terveim közt szerepel,
hogy levizsgáztassam, versenyekre és kiállításokra vigyem,
de addig még sokat kell tanulnunk a tapasztaltabb sport-
társainktól. Talán a jövõbeni tervek közül elõször azt fo-
gom megvalósítani, hogy belépek az MNJK tagjai közé, azok
közé, akik szeretettel fogadtak az elsõ napomon a kutyais-
kolába, azok közé, akik tapasztaltabbak nálam, akiktõl még
igen sokat tanulhatok!

Sándor Éva
3101 Salgótarján
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Remélem mindenkinek tetszett a „Nem
csak Házõrzõ” címû cikkem. Szerintem
nagyon hasznos dolog lenne, ha Magya-
rországon is olyan szinten alkalmaznák
az állatokat a gyógyításban, mint kül-
földön. Itt elsõsorban a kutyákra gon-
dolok.
Ahogy már elõbbi cikkemben említet-
tem a kutyák nagyon hasznos élõlé-
nyek. Gyógyítanak bennünket, segíte-
nek leküzdeni a depressziót, kizökken-
tenek a betegség okozta magányból,
segítenek barátokat találni, stb. A ku-
tyák ezeken kívül még a  gyerekekkel
is különös óvatossággal bánnak. Erre
bizonyítékkal is tudok szolgálni!
November 18.-án, szombaton reggel el-
látogatott az MNJK salgótarjáni kutya-
iskolája a helyi Gyermekotthonba. Biz-
tos most mindenkiben felmerült az a
kérdés, hogy a kutyaiskola, hogyan ke-
veredett a Gyermekotthonba? Ezért
most elmesélem az elõzményeket.
Mint már olvashatták a Hajdúböször-
ményi Pedagógiai Fõiskolára járok,
szociálpedagógiai szakra, most vagyok
másodéves. Minden félévben különbö-
zõ intézményekbe járunk gyakorlatra,
hogy pontos képet kapjunk a leendõ
munkánkról. Milyen problémákkal kell
szembenéznünk, hogyan tudjuk azokat
megoldani, stb. Ebben a félévben, a sal-
gótarjáni Gyermekotthonban vagyok
gyakorlaton. A fõiskola által elõírt fel-
adatok elvégzése után elkezdtem, job-
ban megismerkedi az intézmény ked-
ves kis lakóival. Együtt rajzoltunk, gyur-
máztunk, mesét néztünk, sok más
egyéb mellett. Jelenleg az otthonban 15
gyerkõc tartózkodik. Minden nap pró-
bálok új dolgokkal elõdrukkolni a gye-
rekeknek, hogy ne mindig ugyan azo-
kat játsszuk. Egyik nap egy fiúval be-
szélgettem, és elmondta, mennyire sze-
reti az állatokat. Gondoltam mesélek
neki az én nagy szenvedélyemrõl, két
kutyámról és a kutyaiskoláról. Annyi-
ra tetszett amit elmondtam neki, hogy
onnantól kezdve, amikor bementem az

Egy kis bizonyítékEgy kis bizonyítékEgy kis bizonyítékEgy kis bizonyítékEgy kis bizonyíték
otthonba szaladt hozzám, „hogy van a
két kutyád, milyen volt a kutyaiskola?”
- kérdezgette. Ekkor fogalmazódott
meg bennem, mi lenne, ha nem csak
elmesélném neki élményeimet, hanem
õ is megismerné kedves barátaimat, a
kutyaiskola tagjait és kutyáikat. Mind-
járt meg is kérdeztem a Gyermekott-
hon vezetõjét, lehetne-e szó egy kutyás
bemutatóról. Beleegyezett! „Biztos na-
gyon örülnének neki a gyerekek” –
mondta. Következõ kutyaiskola alkal-
mával megkérdeztem a tagokat, hogy
eljönnének-e a Gyermekotthonba,
ahol egy kutyás bemutatót kéne tarta-
nunk. Mindenki örömmel mondott
igent. Amikor elmeséltem az intéz-
mény vezetõjének, hogy mindenki be-
leegyezett a bemutatóba nagyon meg-
örült. El is mondta a gyerekeknek,
hogy november 18.-án szombaton lá-
togatóik lesznek. Nem is akár milyen
látogatókról van szó, hanem kutyákról
– fejezte be. A kutya szóra mindenki
megörült. November 13.-án mindenki
azt kérdezgette tõlem „mennyit kell
még aludni, hogy lássuk a kutyákat?”
;”meg is lehet õket simogatni”- hang-
zott el egy újabb kérdés. Amikor elin-
dultam, hogy visszautazzak a fõiskolá-
ra és kiléptem az otthon ajtaján egy fiú
utánam kiabált, hogy „szombaton el ne
felejtsd hozni a kutyákat”! A gyerekek
egész héten nagyon izgultak, hogy mi-
kor jön már el az a nagy nap, hogy
megérkeznek a kutyák.
El is érkezett a szombat reggel. Ami-
kor odaértünk 9 óra körül volt, a gye-
rekek épp a reggelit fejezték be. Amint
beléptem az ajtón és szóltam, hogy
megjöttünk a kutyákkal minden gyer-
kõcnek felcsillant a szeme. Az elsõ
kérésre, hogy vegyenek kabátot azon-
nal ugrottak, és szaladtak az udvarra,
hogy szemügyre vegyék a különbözõ
kutyákat. Elõkerültek a boxokból a
különbözõ méretû, korú Német Juhá-
szok és egy Jagd Terrier, Kira. A gye-
rekek hirtelen azt sem tudták, melyi-

ket simogassák meg elõször. A bemu-
tatót 9:30-ra terveztük, de a gyerekek
annyira élvezték a simogatást, hogy a
kezdés eltolódott. Majd a gyerekek és
a gondozók egy kis csoportot alkottak
a pálya szélén, onnan figyelték az ese-
ményeket. A gazdik kutyáikkal fegyel-
mezetten várták, hogy rájuk kerüljön
a sor. A bemutató egy kis engedelmes-
ségi gyakorlattal kezdõdött. A legfia-
talabb kutya kezdte a sort, vagyis az én
kutyám Fló. Ez után következett Dóri
Basával és Tamás, Bessy nevû kutyájá-
val. Jenõ a gyerekeknek ecsetelte ép-
pen mit látnak. A gyerekeken öröm
volt végig nézni. Mindenki mosolygott
és csillogó szemekkel figyelték az ese-
ményeket. Zoli Szamba nevû kutyájá-
val az akadályon bemutatott gyakor-
latával szerzett örömet a lakóknak.
Majd nagyon szép és érdekes õrzõ-
védõ munkát láthattak Csaba Félix
nevû kutyájától. A gyerekek tapsoltak,
mosolyogtak. A bemutató után újra el-
kezdték simogatni a kutyákat. A ku-
tyák póráza egyik gyerek kezébõl a má-
sikba vándorolt. Mindenki a kutyákkal
akart játszani, szaladgálni. A gyerekek
eddig nem látott lelkesedést, örömet
mutattak. Nagyon élvezték, hogy ku-
tyákat simogathatnak, sétáltathatnak.
A kutyákon még össze is vesztek, hogy
kinél melyik legyen, ki meddig simo-
gathatja és foghatja a póráz végét.
Amikor indulásra került a sor minden
gyerek még utoljára megsimogatta
mindegyik kutyust. Illedelmesen meg-
köszönték a bemutatót, majd integet-
ve elbúcsúztak.
Szerintem mindenki nevében mondha-
tom, akik a bemutatót tartották, hogy
ennyi mosolygó gyermeknek öröm és
élvezet egy-egy bemutatót tartani.
Annyira lelkesen és odafigyelõen néz-
ték az egész mûsort, hogy náluk jobb
közönséget keresve sem lehet találni.
Még azok a gyerekek is bátran kimu-
tatták szeretetüket az ebek felé, akik
egy kicsit visszahúzódzkodóbbak az
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A bemutató egy kis engedelmességi
gyakorlattal kezdõdött.

A legfiatalabb kutya kezdte a sort,

vagyis az én kutyám - Fló.

Ez után következett Dóri - Basával

és Tamás, Bessy nevû kutyájával.

Zoli - Szamba nevû kutyájával az akadályon bemutatott

gyakorlatával szerzett örömet a lakóknak.

emberekkel. Szerintem ez a nap mindenkinek az emléke-
zetében még nagyon sokáig meg fog maradni. A kutyaisko-
la tagjainak, hogy ennyi gyerek mosolygott és örült, amikor
a kutyákkal bemutatóztak. A gyerekeknek, hogy kutyákat
simogathattak, sétáltathattak, és hogy játszhattak velük. Va-
lamint a Gyermekotthon gondozóinak és nevelõinek, akik
azért örültek, hogy a gyerekeket örülni és mosolyogni lát-
ták.
Ez úton szeretném megköszönni én, Sándor Éva, Szabó
Zsoltnak, Mariannak és Dórának; Fekete Csabának; Pócos
Tamásnak; Botos Zoltánnak; Szládek Attilának és Gábor-
nak; valamint Müller Jenõnek; és kutyáiknak, hogy jelen-
létükkel ezt a mérhetetlen örömet átadták a gyerekeknek.

Köszönettel:
Sándor Éva
3101 Salgótarján

Nagyon szép és érdekes örzõ-védõ munkát láthattunk

Csaba - Félix nevû kutyájától
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2006. 14-15-16-án került megrendezésre
az elsõ Munkakutya Show Bogácson.
Nagy fába vágta  fejszéjét a 3501-es helyi
szervezet maroknyi kis csapata. Elsõ ízben
vállaltunk ekkora   ½ volumenû” rendez-
vényt , ahol egyszerre került sor munka-
versenyre és kiállításra ráadásul külföldi
bírókkal,akik Szlovákiából érkeztek hoz-
zánk. Julius Benovic Úr vállalta a versenyen
résztvevõ kutyák munkájának értékelését,
Mgr. Juraj Staudinger Úr pedig a vasárna-
pi kiállítás bírája volt. A pénteki napon ér-
keztek sorban a versenyzõk és a rekkenõ
hõség ellenére nagyon jó hangulatban
zajlott a tréning. A tréninget a  Bianka
apartmanházban megtartott sorsolás kö-
vette, amit a svédasztalos vacsora zárt
Geda Sándor jóvoltából. Szombaton a ver-
seny a BH szintû indulókkal kezdõdött, egy
kanári szigeteki kutya nyitotta a sort, majd
a VK 1-es,VK 2-es, VK 3-mas engedelmes
ágazatokkal folytatódott . Az engedelmes
munkák egészen az ebédszünetig tartot-
tak, külön örömünkre szolgált, hogy nem
csak német juhászkutyák vettek részt a ver-
senyen , ahol ágazatonként is lehetett in-
dulni. Itt szeretném megemlíteni a Such
Team két tagját:  Katona Évát és Gulyás
Tamást , akik staffordshire terrierrel és do-
bermannal érkeztek Bogácsra, valamint
Szegedrõl Tamási Andrea Cili staffordshire
terrierjét. Üde színfoltja volt õ is a verseny-
nek. Az ebédszünetben minden verseny-
zõ csillapíthatta éhségét a remek pörkölt-
tel amire, Geda Sándor vendégei voltunk
mindannyian. Ezt követõen  az õrzõ-védõ
munkákkal  folytatódott a verseny. Az õrzõ-
védõ munka két segédje Tóth László és
Varga Géza rendkívül korrekt munkát mu-
tatott be. Az õrzõ-védõk után a miskolci
Lucky Dog kutyaiskola bemutatócsoport-
jának mûsorára szép számú közönség
gyûlt össze, a Bogácson nyaralók bizto-
san kellemesen szórakoztak. Következett
az eredményhirdetés és a verseny bezá-
rása.
Július 16-án reggel a német juhászkutya
kiállítás vette kezdetét. A rekkenõ hõség
csak erre a napra hagyott alább. A kiállí-
tásra  46 kutya nevezése érkezett . A bírá-
latok a szokásos forgatókönyv szerint zaj-
lottak. A bíró úr különösen elégedett volt a
munka osztály kutyáival fõleg a kanok osz-
tálya képviseltette magát igen jó minõség-
ben . Az ebédszünetben nagyon finom
gulyással vendégelt meg bennünket Sa-
nyi. Az ebédszünet után a Lucky Dog ku-
tyaiskola tartott egy kis mûsort nem csak
német juhászkutyák részvételével, hiszen
volt köztük kuvasz, golden retriever, közép
schnauzer, kanári- szigeteki, münsterlandi

MUNKAKUTYA SHOW BOGÁCSON
vizsla , beagle és két ke-
verék kutyus is. A bemu-
tatót követte a díjkiosz-
tó és a rendezvény be-
zárása. Ezúton szeret-
nénk még egyszer meg-
köszönni a bíróknak és
a segédeknek a korrekt
és szakszerû munkáju-
kat, a rendezvény segí-
tõinek és az iskola tag-
jainak munkáját. Szeret-
nénk megköszönni min-
den versenyzõnek a
részvételt, õk voltak
azok, akik oda mertek
állni, még ha csak egy
vagy két ágazatban is,
de fel merték vállalni a
megmérettetést ebben
az évszakban, hiszen
mindig könnyebb a pá-
lya szélérõl „ okosnak
lenni „ . Mindenkinek na-
gyon sok sikert kívánok
a kutyájával a jövõben
is.

Kozma Tünde

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:

- Polgármesteri hivatal - Bogács
- Verhóczki Sándor - polgármester
- Metropol Kft Fûzesabony - Geda Sándor
- Bende Mûvek
- Deen-Bau Kft Miskolc Alföldi Árpád
- Bianka Apartmanház - Bogács
- Bewital Petfood csoport - Halászi
- Lucky Dog Kutyaiskola - Miskolc

E R E D M É N Y E K
VERSENY
BH
1. hely Buday Gyula Fickó 51 pont
2. hely Szepesi Gábor Castello Brankó Alicia 46 pont
VK 1 engedelmes
1. hely Nagy Annamária Sánc- Nagykerti Alíz 94 pont
2. hely Zubercsány Diana Szécsivári Yrro 89 pont
3. hely Katona Éva Zora 74 pont
VK 2 engedelmes
1. hely Kozma Tünde Bandit v. Brucker Land 96 pont
2. hely Szegvári Ferenc Bavaria Pax 82 pont
3. hely Halász Tibor Frank Adlerburg 72 pont
VK 3 engedelmes
1. hely Such András Arachis Tony 88 pont
2. hely Molnár Zsolt Fork Va-Pe 75 pont
VK 1 õrzõ-védõ
1. hely Nagy Annamária Sánc-Nagykerti Alíz 96 pont
2. hely Gulyás Tamás                Goro Ghor v. Hunnoterra 88 pont
3. hely Sass Zoltán Bakonyi Hozo Brillo 87 pont

Bozsó Pál                       Kunság Tüze Afra 87 pont
VK 2 õrzõ-védõ
1. hely Szegvári Ferenc Bavaria Pax 85 pont
2. hely Bereznai Ferenc Gáborland Vitus 78 pont
VK 3 õrzõ-védõ
1. hely Molnár Zsolt Fork Va-Pe 90 pont
2. hely Tamási Andrea Argosz Drew Megraw Forest 85 pont

Such András Arachis Tony 85 pont
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BOGÁCSI KIÁLLÍTÁS SORRENDJE

Bébi szuka

N.Rt. 1. Vanda von Lasselsberg Reg11676
Teny.: Barcs László - Tul.: Barcsa László

N.Rt. 2. Roni v. Nord Wind Reg11650
Teny.: Angel Zsolt - Tul.: Angel Zsolt

N.Rt. 3. Baktói Vitéz Teréz 23836
Teny.: Király Imre - Tul.: Király Imre

Bébi kan
N.Rt. 1. Bakai-Bátor Dreko 23845

Teny.: Bakó Józsefné - Tul.: Pénzes László
N.Rt. 2. Aranygolden Ingo Reg11723
Teny.: Halcsák Tamás - Tul.: Halcsák Tamás

Kölyök szuka
N.Rt. 1. Bükkvidéki-Õrség Romy 23702

Teny.: Szalma István - Tul.: Szalma István
N.Rt. 2. Braveheart Kessie 23660

Teny.: Tóth Károly - Tul.: Pénzes László
N.Rt. 3. Ciru v. Meridian Reg11503

Teny.: Palágyi Róbert - Tul.: Palágyi Róbert

Kölyök kan
N.Rt. 1. Quando v. Nord Wind 22168

Teny.: Angel Zsolt - Tul.: Oláh Attila
N.Rt.2. Bükkvidéki-Õrség Rick 23698

Teny.: Szalma István  - Tul.: Szalma István

Növendék szuka
NJ. 1. Carmen el Greco 23526

Teny.: Kalmár Elena  Tul.: Schroff Mercedes

NJ. 2. Lea v. Bellissimo 23540
Teny.: Szívós Gyula - Tul.: Szívós Gyula

NJ. 3. Bükkvidéki-Õrség Panda 23191
Teny.: Szalma István - Tul.: Ancza György

Növendék kan
NJ. 1. Kvantum v. Bellissimo 23302

Teny.: Szívós Gyula - Tul.: Palágyi Róbert
NJ. 2. Largo v. Bellissimo 23538

Teny.: Szívós Gyula - Tul.: Szívós Gyula
NJ. 3. Bakai-Bátor Zen Reg11271

Teny.: Bakó Józsefné - Tul.: Bakó Józsefné

Fiatal Kan
NJ. 1. Immo v. Bellissimo 22951

Teny.: Szívós Gyula - Tul.: Pesti Lajos

Munka szuka
K. 1. Hanny v. Bellissimo 22812

Teny.: Szívós Gyula  - Tul.: Szívós Gyula
K. 2. Ellie v. Bellissimo 22403

Teny.: Szívós Gyula - Tul.: Szívós Gyula
K. 3. Bakai-Bátor Xhana 21853

Teny.: Bakó Józsefné - Tul.: Bakó Józsefné

Munka kan
K. 1. Eiko v. Bellissimo 22399

Teny.: Szívós Gyula - Tul.: Szívós Gyula
K. 2. Hanno v. Bellissimo 22810

Teny.: Szívós Gyula - Tul.: Szívós Gyula
K. 3. Benji el Greco 22247

Teny.: Kalmár Elena - Tul.: Barcsa László



16

NJ ÚJSÁG 2006/6NJ ÚJSÁG 2006/6NJ ÚJSÁG 2006/6NJ ÚJSÁG 2006/6NJ ÚJSÁG 2006/6



17

NJ ÚJSÁG 2006/6NJ ÚJSÁG 2006/6NJ ÚJSÁG 2006/6NJ ÚJSÁG 2006/6NJ ÚJSÁG 2006/6

2006. szeptember 30-án került sor  a helyi szervezetünk õszi
vizsgájára, melyre 4 nevezés érkezett, melynek száma a tava-
szi vizsga - 10 kutya- résztvevõi számához képest ugyan nem
volt magas, de a tavaszi vizsgázók létszámával együtt már ko-
moly számnak tekinthetõ.
A hangulatot megalapozta a ragyogó õszi napsütés és a kora
reggeli nyomkövetést megelõzõ szalonnasütés. A bírói teen-
dõket Szegvári Ferenc Úr látta el, Szládek Attila segéd közre-
mûködésével.
A nyomkövetés után a pályamunkát a két engedelmes kutya
kezdte, majd a VK I. kutyák engedelmes munkája követke-
zett. Kis szünet után lezajlottak az õrzõ-védõ munkák is, illet-
ve az engedelmes kutyáknak a közlekedésbiztonsági fázisa. Az

VIZSGA SALGÓTARJÁNBAN
eredményhirdetés után minden résztvevõt és vendéget meg-
hívtunk a közben elkészült babgulyásra és egy jó beszélgetés-
re. Szóba kerültek az MNJK aktualitásai, szakmai kérdések
és természetesen volt jó kedélyû csipkelõdés is. A résztve-
võkkel hozzánk érkezõ sporttársak a helyiekkel egyetemben
birtokba vették a pályát és már zajlottak is a rögtönzött tré-
ningek, melyben profi segítséget nyújtottak Such Ferenc és
Nagy Annamária. Miután ebben voltak látványos dolgok is, a
helybéli laikus nézõk is szívesen figyelték a történéseket.
Külön öröm alapszervezetünknek, hogy olyan kutyásokat lát-
hattunk ezúttal vendégül, akik még nem jártak nálunk és re-
méljük, hogy pozitív tapasztalatokkal mentek haza.

Müller Jenõ
3101 Salgótarján
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Augusztus 20.-án a Mogyoródi Kutyás szakosztály rendezésé-
ben a mogyoródi sportpályán megrendezésre került a VIII.
Mogyoród kupa és XVIII. Magyar Német Juhászkutya Klub
Nemzeti Bajnoksága.
Bár az idõjárás nem volt annyira mostoha mint az esti órákban,
azért a meleg nagy erõfeszítésre késztette mind a kutyákat mind
a versenyzõket. Ennek ellenére nagyszerû versenyt láthattunk
lelkes közönséggel. Nagy örömünkre szolgált, hogy nem csak

XVIII.  MNJK Nemzeti Bajnokság - VIII. Mogyoród Kupa

Eredmények:
XVIII. MNJK Nemzeti Bajnokság:
Kategória: VKI

I. Lesku Ferenc Szentandrási Arkasz
II.  -
III. -

Kategória: VKIII
I. Such Ferenc Szécsivári Pacho
II. Such András Arachis Tony
III. Nagy Annamária

VIII. Mogyoród kupa ágazati verseny:
Kategória: VKI - nyomkövetés

I. Lesku Ferenc Szentandrási Arkasz
II. Uhljár Tamás Tûzarany Nickor
III. Náfrádi András Silver Fang Inka

Kategória: VKI - engedelmes
I. Lesku Ferenc Szentandrási Arkasz
II.  -
III. -

Kategória: VKI - örzõ védõ
I. Bozsó Pál Kunság Tüze Afra
II. Babura Eszter Békási-Híres Anúsia
III. Luczay Ildikó Ferró-Házi X-Man

Kategória: VKII - engedelmes
I. Szegvári Ferenc Bavaria Pax
II.  -
III. -

Kategória: VKII - örzõ védõ
  I. Szegvári Ferenc Bavaria Pax

II. -
III. -

német juhászkutyák neveztek, mely bizonyítja rendezvényein-
ken elért eredmények értékét.
Külön nagy eredmény hogy Lesku Ferenc helyi szervezetünk
elnöke Nemzeti Bajnok lett ill. többen a mogyoródi kutyások
közül szép helyezést értek el.
Gratulálunk minden helyezettnek és résztvevõnek és reméljük
jövõre ismét megtisztelnek bennünket részvételükkel.

Nyomon a VKIII I. helyezettje:

Engedelmes munka a VK I gyõztesétõl
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Felugatás: ahogy mi csunáljuk

Bekísérés a legjobb VKI öv munkát bemutatótól
 (Kunság Tüze Afra és Bózsó Pál)

Ezt nem csak
a német juhászok tudják...

Balu munkában

FEDEZTETÉSI  HIRADÓ
TÖRZSKÖNYVEZÉSI  HIVATAL

2006.08.29. - 2006.11.29.

Arachis Tyson, 21321,
Tóth Zoltán, 4100 Berettyóújfalu, Petõfi u. 38/a.
 11.20. *Bakai-Bátor Quana, REG7128,  Kör.3
 Szatmári József, 4033 Debrecen, Kõmûves u. 2/b.

Hayos von Bad-Boll, SV-2152813,  ,  ,
 09.17. *Marit vom Liparija, 20095, SchH1 Kör.1
 Capik Josip, 6000 Kecskemét, Úr rét 79.

*Bakonyi Hozo Brillo, 22391,  Kör.1
Sass Zoltán, 5420 Túrkeve, Toldi M. út 12/a.
 09.11. *Szécsivári Hady, 22799,  Kör.3
 Rusvai István, 5051 Zagyvarékas, Alkotmány u. 20/3.

Csongor-utcai Ingó, 19842,
Szekeres Sándor, 4432 Nyírszõlõs, Csongor u.15.
 11.05. *Weda vom Fiemereck, SV-2025988,  Kör.1
 Tóth László, 2700 Cegléd, III. ker. Bem u. 6

*Quax vom Dänischen Hof, SV-2122565, SchH1 Kkl1
Mihályi János, 5085 Rákóczifalva, Béke u. 12/a.
 11.07. Bükkvidéki-õrség Panda, 23191,
 Szalma István, 3533 Miskolc, Nyírjes u. 8.

*Whisky vom Dänischen Hof, SV-2143554,  Kör.1
Bagi Attila, 5085 Rákóczifalva, Fürt u. 8.
 09.04. *Kunság-Tüze Afra, 22710,  Kör.1
 Bozsó Pál, 5008 Szolnok, Gorkíj u. 56.

Elzász-völgyi Tony, REG10045,
Szklenár Pál, 5551 Csabacsüd, Dózsa Gy. u. 41.
 11.16. Elzász-völgyi Sharon, REG9143,
 Szklenár Pál, 5551 Csabacsüd, Dózsa Gy. u. 41.

*Gáborland Vitus, 21740,  Kör.1
Bereznai Ferenc, 5200 Törökszentmiklós, Almási út 12.
 09.02. Gáborland Zsazsa, 22508,
 Szabó Sándor, 6000 Kecskemét, Kocsis P. u. 26/a.
 09.17. Evita in Regnum Marianum, REG9226,
 Tekse István, 5200 Törökszentmiklós, Köztársaság út 45.

*Basko von Haus Heldmann, SV-2114367, SchH3 Kkl1
Rainer Fichtner, D-42699 Solingen, Witppernerstr. 34.
 10.31. *Bavaria Romina, 21355,  Kör.1
 Szegvári Ferenc, 1106 Budapest, Váltó u. 20.

*Orbit vom Hühnegrab, SV-2107789, SchH3 Kkl1
Dirk Scheerer, D-50175 Vellender, Bergweg 3.
 10.11. *Panja v.d. Heilquelle Güssing, SV-2095252, SchH2 Kkl1
 Brunászki Tibor, 9700 Szombathely, Szõlõs u. 18.

*Királyházi Iláj, REG10120,  Kör.3
Szládek Gábor, 3131 Sóshartyán, Megyeri út 7.
 09.11. *Cinda  Fort Lake, SÚCHNO-38298,  Kör.3
 Szládek Gábor, 3131 Sóshartyán, Megyeri út 7.
 09.26. Mercuri-Nortons Ute, 21874,
 Tõzsér Tünde, 3161 Kishartyán, Rózsa F. u. 2.

Janos v.d. Noriswand, SV-2090082,
Franz Heigl, 94315 Streubing, Remenstr. 5.
 10.07. *Cseketálji Gerda, REG10943,  Kör.3
 Farkas Zsolt, 9700 Szombathely, Pázmánn P. krt. 10. 1/5.

*Edvin vom Prometheus, 22449,  Kör.1
Balogh Sándor, 9228 Halászi, Kossuth u. 96.
 09.26. *Fanta vom Leithatal, 23036,  Kör.3
 Tóth Krisztina, 9223 Bezenye, Radnóti u. 9.

*Szécsivári Hely, REG8667,  Kör.3
Tolnai Csaba, 7762 Pécsudvard, Széchenyi u. 12.
 09.26. Lagibrini Cili, 23242,
 Szabó Balázs,

*Fork  Va-Pe, Súchno-46174/03,  Kör.1
Molnár Zsolt, 9228 Halászi, Damjanich u. 28.
 09.11. *Molinári Gitta, 22479,  Kör.1
 Arlay Frigyes, 9200 Mosonmagyaróvár, Kalocsa u. 15.

Viernheimi Urma, 23139,
Szigeti László, 7628 Pécs, Margit u. 23.
 09.04. *Bátorfia Ostra, 22559,  Kör.1
 Schiffni László, 7632 Pécs, Cserebogár dûlõ 99.


