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hasonló a szervezeti felépítés – ezt
kívánja a mûködõ demokrácia,
nem is beszélve a szakmaiságról:
ahogy régen a mesterek felismer-
ték, hogy céhekbe kell tömörülni-
ük ahhoz, hogy érdekeiket képvi-
selhessék, úgy a fajtaklubok számá-
ra is ez a kézenfekvõ megoldás.
Idõközben viszont a MEOE veze-
tése errõl az útról letért, s szinte
törvényszerûen feszültség alakult ki
a független fajtaklubok és a sok faj-
tás óriásszervezet között, ami oda
vezetett, hogy az MNJK-t koholt
vádakkal, kizárták soraikból. Ezt
viszont a demokratikus jövõ leté-
teményesei nem fogadták el, jogi
útra terelték érdekeik érvényesíté-
sét, így 1995-ben visszakapták
MEOE-tagságukat, ami azt is je-
lentette, hogy a MEOE azon köz-
gyûlési határozatai, melyek a per 6
éve alatt születtek, érvényüket vesz-
tették.
Tehát a szövetséggé alakítás került,
ezáltal ismét napirendre. Azonban
az ügyészség látva, hogy a végleges
és megnyugtató rendezés nem
egyesületi-, hanem csak szakmai
szabályozással érhetõ el, 1996-ban
átiratban kérte az FVM-et, a fajta-
tiszta ebek tenyésztésének állami
szabályozására.
Szervezetünk már 1989-ben, a
MÉM (az akkori FVM) állásfog-
lalását kérte a törzskönyvezés ügyé-
ben, amikor is a válaszból világos-
sá vált, hogy minket is megillet ez
a jog. A színvonalas tenyésztéshez
ezen túlmenõen feltétlenül szükség
van egészségügyi szûrésekre is, így
elsõként, még ebben az évben, élet-
re hívtuk független diszplázia-bi-

A Magyarországi Német Juhászkutya
Klub azon elismert tenyésztõszerveze-
tek közé tartozik, amelyeket hazánk-
ban éppúgy számon tartanak kima-
gasló eredményt elért szervezetként,
mint Európa és a világ más országa-
iban. Az általuk eddig törzskönyvezett,
megközelítõleg negyvenezer kölyök
közül már sok eljutott a világ számos
pontjára, bizonyítva, hogy egy jól szer-
vezett és jól mûködõ fajtaklub nem-
csak a hazai kutyás társadalom igé-
nyeit képes kielégíteni, hanem nem-
zetközi elvárásoknak is megfelel.
A fajtaklub elnökét, Szegvári Feren-
cet ezért elsõsorban arról faggattam,
hogy milyen út vezetett e sikerekig.

Ahhoz, hogy megértsük a Magyar-
országi Német Juhászkutya Klub
(MNJK) jelenlegi helyzetét, vissza
kell nyúlni az elmúlt két évtized
gazdasági, társadalmi eseményei-
hez. Szervezetünk 1987. decembe-
rében alakult, mondhatni, a rend-
szerváltás elõestéjén, hiszen ekkor-
ra már körvonalazódtak azok a vál-
tozások, melyek ’89-ben törvény-
szerûen be is következtek. Az ala-
kulásunkat követõ év tavaszán Dr.
Kovács Zsolt, széles látókörû,
kinológus elnökünk kérte a
MEOE-ba való felvételünket, amit
– némi közjáték segítségével - el is
nyertünk, mivel ugyanebben az év-
ben az illetékes szakminisztérium
egy idõre felfüggesztette a MEOE
mûködését. Felügyelõbiztos került
élére, aki szövetséggé akarta átala-
kítani a még az egypártrendszer
igényeinek megfelelõen kialakított
szervezeti struktúrát. Ez remek ki-
látásokkal kecsegtette a kutyabará-
tokat, hiszen Nyugat-Európában is

A cél, az út maga…
Vendégségben Szegvári Ferencnél, a Magyarországi Német Juhászkutya Klub elnökénél

zottságunkat (FDB), amelyben el-
ismert, kiemelkedõ szakmai múlt-
tal rendelkezõ állatorvosok foglal-
tak helyet. Természetesen csak a bi-
zottság által elbírált és megfelelõ
minõsítést kapott állatok kerülhet-
tek tenyésztésbevételre. Külön ké-
résre a röntgenfelvételeket kiküld-
jük Németországba, az anyaszerve-
zethez (SV), miáltal megfelelnek
az ottani követelményeknek is.
Visszatérve egyesületünk történe-
tére, amikor 1998-ban a fajtatiszta
ebek tenyésztése az állattenyésztési
törvény része lett, pályázni lehetett
az államilag elismert tenyésztõi
szervezet címre. Mi ezt meg is tet-
tük, annak tudatában, hogy ebben
az évben ISO minõsítést is szerez-
tünk, a világon – a németek után –
elsõként. Eközben a Német Ju-
hászkutya Világszövetségben
(WUSV) is komoly, elismert mun-
kát végeztünk – tekintettel arra,
hogy 1995-ben mi rendeztük a vi-
lágbajnokságot -, így valósággá vált
reményünk, hogy az FVM-pályázat
nyertesei lettünk.
Örömünkbe viszont hamarosan
üröm vegyült: az akkor körvonala-
zódott struktúra a különféle jogi
csûrés-csavarás, a kutyás társada-
lomban meglévõ konzervatív erõk,
régi beidegzõdések hatására közel
sem úgy alakult, mint ahogy mi
gondoltuk. A hosszúra nyúló perek
idején sem veszítettük el a lelkese-
désünket, kerestük a partnerséget
a társszervezetekkel. Szerencsére
folyamatosan tudtunk FCI által el-
ismert törzskönyvet kibocsátani,
így tagjainkat sikerült megvédeni a
különféle jogi anomáliák okozta
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hátrányoktól. Azonban sajnos a
legnagyobb igyekezetünk ellenére
sem sikerült elkerülni a szakítást a
MEOE-val, mivel rendszerének
legfõbb sajátossága, az összes fajta
feletti központosított befolyás és
ezáltal az anyagi elõnyök kizáróla-
gos birtoklása.
Napjainkban az általunk törzs-
könyvezett kutyákat a rangos kül-
földi tenyészszervezetek számon
tartják, elfogadják, amelynek leg-
fényesebb bizonyítéka, hogy az
elõbb említett 2005-ös fordulat
után is tagsági viszonyunk változat-
lanul megmaradt a Német Juhász-
kutya Egyesületek Világszövetség-
ében.
Sokan érthetetlenül szemlélik és
megkérdezik, miben is rejlik klu-
bunk ereje, hiszen nálunk nem le-
het szaporított állományt törzs-
könyveztetni, nem divat „levelezõ
vizsgákat” tenni, s más hasonló
huncutságok is kizártak. Azonban
éppen ez az az ok, a kihívás, amely
mágnesként vonzza azokat az em-
bereket, akik egy szigetre vágynak
napjaink egyre erkölcstelenebbé
váló tengerében, s büszkén vállal-
ják, hogy egy nem mindennapi kö-
zösség tagjai lehetnek. Olyan kö-
zösségé, akiknek számára a kutya
oly értéket jelent, amiért tenni, ál-
dozni nemcsak szükség, hanem kö-
telesség. Az igényes kutyázás bi-
zony apasztja a pénztárcát: a bevé-
telek csak ritkán fedezik a kiadá-
sokat, így közvetlen haszonra nem
lehet szert tenni. Viszont felbecsül-
hetetlen az a nyereség, melyet a
kutyázás öröme, egészségmegõrzõ,
erkölcs- és társadalomformáló ha-
tása jelent. A fejlett, jól mûködõ
demokráciában a kutyázás, a gaz-
dák gondolkodása ezen a felisme-
résen alapszik. Leegyszerûsítve,
például Németországban vagy Hol-
landiában egy tenyésztõ nem azon
spekulál, hány eurót nyer az almon,

hanem a kölykök minõségével tö-
rõdik, hogyan járulhat hozzá velük
a fajta sikeréhez, miközben élvezi
az állatok-adta nyugalmat, kikap-
csolódást.
Persze ott sem minden fenékig tej-
fel. Fajtánk Németországban a 80-
as évek óta komoly átalakuláson
ment keresztül. Egészen addig a
XIX. században Max von
Stephanitz porosz lovassági kapi-
tány által meghatározott út volt jel-
lemzõ. Õ és baráti társasága a né-
met juhászkutyát egy olyan fajtá-
nak álmodták meg, amely kiváló
alkati tulajdonságai, valamint ki-
magasló intelligenciája révén, a
különbözõ körülmények között rá-
bízott feladatokat maradéktalanul
el tudja látni. Viszont az 1980-as
években a munka- és küllemvona-
lak kettéváltak, ami a fajta hanyat-
lásához, népszerûségének csökke-
néséhez vezetett. Ebbõl kifolyólag
nálunk Magyarországon az ezred-
forduló táján jelentkezett egy mély-
pont. Ma Németországban éppúgy,
mint a Kárpát-medencében a né-
met juhászkutyások azért küzde-
nek, hogy a küllem- és munkavo-
nalak ilyen éles elkülönülését meg-
akadályozzák, sõt inkább egyesít-
sék azokat, s így a fajta visszanyer-
je hajdani megérdemelt elismert-
ségét, népszerûségét. Szerencsére
vannak biztató jelek: mindent egy-
bevéve hazánkban is évrõl-évre
egyre több kölyköt törzskönyvez-
nek, ami mostanában összesen
3500-4000 példányt jelent. Szerve-
zetünkben is megélénkült az utób-
bi idõben az élet. Helyi szervezete-
ink száma tizenhat, s évente átlag-
ban harminc munkavizsgát, tizen-
öt tenyész szemlét, öt-hat tenyész-
kiállítást szervezünk különbözõ
helyszíneken. Egy alkalommal
fõtenyészszemlét is tartunk, amely-
nek rendezési jogát a helyi szerve-
zetek pályázzák meg, s ha ezt el-

nyerik, önállóan tartják meg a ma-
gas színvonalú rendezvényt. Sem-
miféle támogatásban nem részesül-
nek, maguknak kell az eseményt
megszervezniük úgy, hogy ne le-
gyen veszteséges. Egy-egy ilyen
megmérettetésre általában száz-
százharminc kutyával neveznek, s
külhonból is érkeznek nemcsak bí-
rók, hanem kiállítók is. De mi is
részt veszünk a nemzetközi meg-
mérettetéseken, így említésre mél-
tó, hogy 2007-ben Németországban
a magyar „von Bellissimo” tenyé-
szet küllemben kimagasló ered-
ményt ért el, saját tenyésztésû ku-
tyám Pozsonyban a német juhász-
kutya-világbajnokságon õrzõ-védõ
kategóriában a magyar versenyzõk
között a legjobb eredményt érte el.
1987 óta bizony huszonegy év múlt
el, majd’ egy emberöltõ, s úgy ér-
zem, az olykor kilátástalannak tûnõ
jogi huzavonák közepette is klu-
bunk megõrizte egységét, megtisz-
tult az elõzõ évtizedek áldemokra-
tikus beidegzõdéseitõl – ugyanis
szakmai kérdésekben, és a biológi-
ai törvényszerûségek így a tenyész-
tési kérdések azok, nincs demok-
rácia – és mindezek alapján töret-
lenül folytatta munkáját.
Tagjaink között egyre több a fiatal,
akiket szerencsére nem mérgezett
meg kutyás társadalmunk múltja.
Bízom benne, hogy õk képviselik a
jövõt: amelyben egy olyan biztos
alapokon nyugvó kutyás világot él-
hetnek meg, amelyben gazdának,
kutyának, tenyésztõnek és kiképzõ-
nek egyaránt jó lesz élni.
Úgy érzem, ezt az ösvényt taposta
ki mára az MNJK.

Dr. Tóth Zsigmond
Új Kutyaújság 2008/4 szám
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INFO
TÁJÉKOZTATÓ

Az NJ Újság elõzõ számában megjelent az alábbi közlemény:
4.6. A tagok kötelezettségei:

-  A tag köteles az alapszabályban és a klub más szabályzataiban
foglaltakat betartani.

- A klub tagjai kötelesek a tenyésztésükbõl származó egyedeket a
klubnál     törzskönyveztetni, a tulajdonukban lévõ kutyák tenyésztési
alkalmasságát pedig a klub rendezvényein bizonyítani. …

Ennek értelmében a jövõben, azoknak a német juhászkutyák-
nak -, amelyek az MNJK-nál kerülnek tenyésztésbevételre (utá-
nuk almot jelentenek be) – kivétel a tenyésztésbevételi korha-
tárt már elért importegyedek, amelyek németországi SV minõ-
sítésekkel rendelkeznek -, a Tenyésztési Szabályzatban elõírt
feltételeknek megfelelõ minõsítéseket (CsD, tenyészkiállítás, tel-
jesítményvizsgák, körung) kivétel nélkül, az MNJK rendezvé-
nyein kell megszerezniük.
A megjelenést követõen többen nehezményezték az „intézkedést”, ho-
lott az csak az alapszabályi kötelezettségre hívta fel a figyelmet.
Többen – tévesen – arra a következtetésre jutottak, hogy az MNJK nem
ismeri el az SV bírók által adott minõsítéseket, ami természetesen nem
igaz. Ezzel szemben az igazság az, hogy az MNJK által nem elismert
rendezvényeken – amelyek közé az illegitim módon mûködõ hazai szer-
vezetek által engedély nélkül rendezett és a hatóság által bírságolt ren-
dezvények tartoznak – szerzett minõsítések, mivel nem elismert tenyésztõ
szervezet által gyûjtött tenyésztési adat, az Átv. vonatkozó rendelkezé-
se alapján, nem kerülhetnek be az MNJK adatbázisába.
Ennek alapján a kiadásra kerülõ SzB-k nem a várt beltartalommal és
kategória besorolással kerülnek kiállításra.
Az MNJK szakmai következetessége e téren az utóbbi években „fella-
zult”, mert figyelmen kívül hagyva az érvényes elõírásokat bizonyos
érdekek – még tisztségviselõk esetében is - az SV eredmények elsõdle-
gességét kezdték preferálni, jóllehet, hogy az MNJK a magyarországi
német juhászkutya állomány hivatalos kezelõje, nem pedig az SV.
Az SV által gyûjtött tenyésztési adatok is jogszabály sértõek azon túl-
menõen, hogy az MNJK adatbázisába ezek is csak részben, utólag és
esetlegesen kerülnek be, mert az MNJK tag elfelejtette az alapszabály
idézett passzusát.
2002 óta az SV elsõdleges érdekévé sajnos az anyagi elõnyök mono-
póliumának megszerzése vált – lásd megállapodás a MEOE-val – nem
pedig a magas szintû szakmai szempontok alapján szervezett és mû-
ködõ WUSV tagegyesületek tevékenységének szinkronizálása.
Az pedig szintén szakmai kérdés, hogy egy kutya, ha vizsga és
körung teljesítményét, amelyet a a magas szintû SV elõírások
alapján teljesített, bizonyítva, hogy meglévõ ösztönadottságai
következtében elsajátította a vizsga- és körung követelmények
teljesítését, akkor nem jelenthet teljesíthetetlen feladatot ezek
megismétlése az MNJK tenyésztésszervezési rendezvényein.

v

Az MNJK vezetõsége április 24-i értekezletén foglalkozott a té-
mával és az alábbi határozatot hozta:

2008/1(04.24.) sz. vez. hat.
Azoknak a német juhászkutyáknak, amelyek az MNJK-nál ke-
rülnek tenyésztésbevételre (utánuk almot jelentenek be) – kivé-
tel a tenyésztésbevételi korhatárt már elért importegyedek,
amelyek németországi SV minõsítésekkel rendelkeznek -, a Te-
nyésztési Szabályzatban elõírt feltételeknek megfelelõ minõsí-
téseket (CsD, tenyészkiállítás, teljesítményvizsgák, körung) ELSÕ
ESETBEN kivétel nélkül, az MNJK rendezvényein kell megsze-
rezniük.
Ennek megtörténte után, természetesen az MNJK által elismert
rendezvényeken és bíróknál megszerezhetõek a magasabb szin-
tû SV minõsítések.

v

2008/2 (04.24.) sz. vez. hat.

Az MNJK vezetõsége tekintettel a hazai kinológiai élet elmélyü-
lõ válságára, az MNJK tagsága érdekeinek messzemenõ figye-
lembevételével, annak védelmében bevezeti a tagfelvétel szü-
neteltetését.

Az MNJK jelenlegi tagsága, valamint a 2006-2007-ben tagsági
viszonnyal rendelkezett személyek, akik tagsági viszonyukat
folyamatossá teszik, a díjszabásban foglaltak szerint vehetik
igénybe a szolgáltatásokat.

Az MNJK tagsági viszonnyal nem rendelkezõ személyek dupla
díjtételek mellett vehetik igénybe a szolgáltatásokat.

A tenyésztõi tevékenység folytatásához a jövõben sorszámozott,
un. „TENYÉSZTÕI IGAZOLÁS” kerül bevezetésre, amely MNJK
tagok számára díjmentes.

A „TENYÉSZTÕI IGAZOLÁS” kiadásának feltétele, MNJK tagok
esetében ennek kérvényezése, nem tagok esetében szintén en-
nek kérvényezése, valamint írásos nyilatkozattétel, amely tar-
talmazza, hogy az adott személy vállalja az MNJK tenyésztés-
szervezési szabályzatainak maradéktalan betartását.
A kérvényeket az MNJK vezetõsége bírálja el és dönt az enge-
délyek kiadásáról.

v

Az MNJK vezetõsége a javaslatok, illetve az elért teljesítmények alap-
ján, 2008 február 23-i értekezletén

„A” kategóriás, tanítósegéd elismerésben részesítette
Grezsa Attillát.

2008 április 24-i értekezletén
„Teljesítménybíró” elismerésben részesítette

Dr. Szigeti Andreát és Uhljár Tamást.

Szívbõl gratulálunk és sikeres jövõt kívánunk!
v

A KGy napirendi pontjai:
1. A vezetõség beszámolója, megvitatása, elfogadása.
2. A Fõvárosi Fõügyészség törvényességi felügyeleti vizsgálatának

észrevétele alapján az ASz módosítása, valamint az elkészült SzMSz
(melléklet) megvitatása és elfogadása.

3. A 2007 év gazdasági beszámolója (melléklet) véleményezése,
elfogadása.

4. A 2007. évi Közhasznúsági Jelentés (melléklet) véleményezése,
elfogadása.

5. A Felügyelõ Bizottság beszámolója.
6. A 2008. év gazdasági terve (melléklet) véleményezése, elfogadása.

7. Egyebek.
v

A 2007-év kitüntetõ címeinek jogosultjai:
Az év tenyésztõje: Szívós Gyula
Az év Helyi Szervezete: 8201 Alsóörs (Rendezvények)
Az év rendezvénye: 1107 Duna Kupa – Klubgyõztes Kiállítás
Az év kiképzõje: Szegvári Ferenc
Az év versenyzõje: Vörös Lajos (VB)
Az év kutyája: Lana v. Bellissimo
Kutya Életmûdíj: Szécsivári Pacho, (Such Ferenc)

Szécsivári Jerry, (Nagy Annamária)
Szécsivári Olaf (Dr. Szigeti Andrea)

Életmûdíj: Szécsi István

A Fõvárosi Bíróság 19.P.24.007/2007/4 sz. ítélete:

„Helyreigazítás:

Lapunk 2007. évi 1. számában Fogarasi József nyilatkozatá-
ra hivatkozással valótlanul híreszteltük azt, hogy Szántó Imre
nem végezte volna el Fogarasi József Tabenhausen Bella nevû
kutyája esetében a munkavizsgával és tenyészszemlével kap-
csolatos feladatait. A valóságban ezzel ellentétes nyilatko-
zatot Fogarasi József nem tett.”



7

NJ ÚJSÁG 2008/2NJ ÚJSÁG 2008/2NJ ÚJSÁG 2008/2NJ ÚJSÁG 2008/2NJ ÚJSÁG 2008/2

Segéd tanfolyam és vizsga
2008 február

A segédtanfolyam 2008 február 2-án kezdõdött 11 lelkes segéd-
jelölttel, az Excellent Dog Training Center kutyaiskolán az MNJK
1107-es Budapesti Helyi Szervezete rendezésében Vörös Lajos
úr vezetésével! A résztvevõk közt volt, aki még most ismerkedik a
segédelés mûvészetével, és volt aki már gyakorlott segédként
vett részt a tanfolyamon! Elsõ nap röviden összefoglaltuk az ösz-
tönökrõl tanultakat, aminek ismerete nélkülözhetetlen egy segéd
számára! Ezt követõen mindenkinek volt lehetõsége kezdõ és
haladó kutyát megfogatni, majd a munka befejeztével meghall-
gatni az értékelést, ahol Vörös Lajos  és én igyekeztünk mindenki
munkájában kiemelni a pozitív dolgokat, és építõ jelleggel felhív-
ni mindenki figyelmét a hibákra, illetve a hibák következményei-
re!
Itt szeretném megköszönni a segítséget mindenkinek, aki kutyát
hozott a tanfolyamra, és ezzel gyakorlási illetve vizsgázási  lehe-
tõséget biztosított minden segéd jelöltnek.
A következõ alkalommal Vörös Lajos segítségével elméletben
összefoglaltuk milyen lehetõségeink vannak az õrzõ-védõ gya-
korlatok tanításában. Mindenkinek volt lehetõsége elmondani saját
tapasztalatait is egyes gyakorlatok tanítása során.  A gyakorlati
rész legfontosabb témája vizsga és tenyészszemle anyag
segédelése! A pályán elõször elméletben összefoglaltuk milyen
felszerelésre van szüksége egy vizsga vagy tenyészszemle se-
gédnek, illetve hogyan is viselkedik a segéd a különbözõ gyakor-
latok során, illetve ha hibázik a kutya mi a segéd feladata! Akik
már régebb óta segédelnek azoknak a vizsga feladat elsõ része
nem okozott különösebb gondot, viszont  a bátorságpróbán õket
is meglepte egy-két kutya gyorsasága!
A 11 fõbõl 7-en jöttek el vizsgázni! Volt aki kategóriajavításra je-
lentkezett, de a többségnek ez volt az elsõ vizsgája! Egy segéd-
nek rendelkeznie kell megfelelõ állóképességgel, hogy a gyakor-
latokat minden kutyánál egyformán tudja bemutatni! Kezdtünk
10 perc futással, majd fekvõtámasz és felülés következett! A fizi-
kai állóképesség felmérését követõen elméleti tudásukról adhat-
tak számot a vizsgázók! Elméleti kérdések három témakört fog-
laltak össze: ösztönelmélet, kiképzés technika, és vizsgaszabály-
zat ismerete. Itt látszott, hogy mindenki komolyan vette a vizsgát
és felkészülten várták a kérdéseket!
A gyakorlati vizsgán kezdõ, haladó és vizsgás kutyával kellett
dolgozni! A kezdõ és haladó kutyánál a segédnek kellett irányíta-
ni a kutyavezetõt, a tréning célját meghatározni, majd ezt gyakor-
latban kivitelezni! A nagy igyekezet ellenére a vizsgázók egy ré-
szének nem sikerült megbirkózni a feladattal! A megfelelõ moz-
gás kialakításához nagyon sok gyakorlás szükséges! Akik siker-
rel vették az akadályt, azok mind már több éve segédelnek, és
lehetõség szerint eljárnak segédekhez tanulni! Gyakorlásnak
nagyon ideális hely Halászi kinológiai tábor! Molnár Zsolt irányí-
tásával történik a segédek képzése, elõször délelõtt fizikai tré-
ning, mozgás gyakorlása kutya nélkül, majd délután szakmai fel-
ügyelet mellett lehet segédelni különbözõ kutyákat!
A vizsga végén Vörös Lajos úr egyenként értékelte a résztvevõk
munkáját, és mindenkit személyre szabott tanácsokkal látott el!
A vizsga Szegvári Ferenc elnök úr szavaival zárult!

„C” kategóriás segédek:
Balogh Sándor 9201 Halászi
Füzi József 1107 Budapest
Szabó Zsolt 3101 Salgótarján

Rusvai Zoltán
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I. VB.  Selejtezõ – III. Alsóörs Kupa
2008. március 22.-én került megrendezésre az év elsõ világbajnoki
selejtezõje a III. Alsóörs Kupa, ami idénre nemzetközi versennyé
nõtte ki magát, ugyanis Mészáros Károly úr Amerikából, elindult
a versenyen, ezzel is emelve rendezvényünk színvonalát!
A versenyt a 8201 Alsóörsi helyi szervezet és az Alsóörsi kutyais-
kola tagjai rendezték meg. Az idõjárás meglepetést okozott, ver-
senyzõknek és szervezõknek egyaránt. A nyomterületen elkezdett
szakadni a hó, ami olyan mértékben elfedte a Vk 3-as kutyáknak
fektetett nyomot, hogy Bors Péter bíró a kutyák érdekében lefújta
a nyomkövetést! A Vk 1-es kutyáknak még követhetõ volt a nyom
ezért azok az eredmények beszámításra kerültek a versenyen..
Ugyanúgy, mint tavaly idén is, az alsóörsi helyi szervezet és  kutya-
iskola tagjai igyekeztek mindent megtenni, hogy a versenyzõk és a
nézõk is jól érezzék magukat. A péntek esti sorsoláson Szedlák
Attila a  rendezvény fõvédnöke Kelet-Balatoni Kistérségi Társulás
Elnöke a köszöntõt követõen bemutatta térségünket, majd díjat
ajánlott fel, és kérte hogy  a világbajnokságra kikerülõ csapat vi-
gyen magával a térséget bemutató DVD-t. Hebling Zsolt Alsóörs
polgármestere köszöntötte a visszatérõ és az új versenyzõket, bíró-
kat, segédeket és a megjelent vendégeket. A sorsolást követõen
vendégül láttuk a versenyzõket, a bírókat és a segédeket egy finom
vacsorára a Csiszár Sped Bt segítségének köszönhetõen. Idén is
volt lehetõség ágazatban is indulni!
Másnap reggel a versenyzõk 6.30-kor indultak a nyomterületre, 7
órakor indult  az elsõ Vk1-es kutya! Sajnos már itt is havazott, így
összesen egy értékelhetõ eredmény született.. A Vk3-as kutyák,
pedig 8 órakor kezdhették volna meg a munkát ami  elmaradt, de
délutánra kitisztult az idõ, és Alsóörs mellett vetésben volt lehetõ-
ség pótolni a reggel elmaradt nyomokat!! A nyomkövetéseket  Bors
Péter úr bírálta.
A legjobb eredményt 93 ponttal Kozma Tünde és kutyája érte el!
A pályán a munka kb. 9.00 órakor kezdõdött. Az engedelmes ága-
zatot Vörös Lajos úr bírálta. BH szinten 5 kutya indult, és minden-
kinek sikerült értékelhetõ gyakorlatokat bemutatni. Vk 1 engedel-
mes szinten 6 induló volt, 2 kutya ágazatban 4 kutya összetettben
versenyzett! Algay Olivér a tõle megszokott látványos munkával
91 ponttal lett az Vk 1 engedelmes ágazat gyõztese!
 Az õrzõ-védõ munkákat szintén Vörös Lajos úr bírálta! Az elsõ
segéd Rusvai Zoltán, a második segéd Grezsa Attila volt! Vk 1
szinten egy kutyának sajnos nem sikerült értékelhetõ eredményt
elérni. Magassy László látványos munkával  92 ponttal lett ágazat
gyõztes.
A verseny a Vk 3-as engedelmes szinttel folytatódott! Vörös Lajos
úr korrekt bírálatának köszönhetõen a pontszámok tükrözik a ku-
tyák munkája közötti különbséget. Szegvári Ferenc Bavaria Pax
nevû kutyájával hozták a tõlük megszokott munkát amivel Vk 3
szinten a legmagasabb pontszámot (90 p.) sikerült elérniük!
Az õrzõ-védõ munkában két kutya is  tudott kitûnõ munkát bemu-
tatni 96 ponttal! Mészáros Károly és Molnár Zsolt sporttársak iga-
zi profi munkát mutattak be.
Sajnos az idõjárás miatt kevés nézõ volt kint, inkább csak a szakér-
tõ közönség kísérte figyelemmel a versenyt! Végül az eredmény-
hirdetés, ami az idõjárásnak köszönhetõen este 6 órakor kezdõ-
dött, amikor a Vk 3-as kutyák beértek a nyomterületrõl! Köszön-
jük támogatóink segítségét Bors Péter és Vörös Lajos urak kor-
rekt bírálatát, a segédek munkáját, Csiszár Lehel és a rendezõ csa-
pat kitartását a nehéz körülmények ellenére, a versenyzõk sport-
szerû magatartását a Salgótarjáni helyi szervezet segítségét vala-

mint a két nyomfektetõ Kasza Alex és Szabó Zsolt korrekt munká-
ját a szélsõséges idõjárási körülményekben!
Bízom benne, hogy mindenki jól érezte magát, és jövõre újra talál-
kozunk a IV. Alsóörs Kupán!

Rusvai Zoltán

EREDMÉNYEK
EK SZINTEN  

FelvezetõFelvezetõFelvezetõFelvezetõFelvezetõ Kutya neve                                 PKutya neve                                 PKutya neve                                 PKutya neve                                 PKutya neve                                 Pontszám         Helyontszám         Helyontszám         Helyontszám         Helyontszám         Hely

Bogdán Gábor Kõvári Zúzó Zsombó 54 I.
Csiszár Lehel Vénuszvölgyi Vitéz Szentinel 54 II.
Szabó Dóra Basa 53 III.
Lakó László Kolostor Eddy 52 IV.
Sándor Éva Sóshartyáni-komisz Florin 50 V.

 
VK1 SZINTEN

 
FelvezetõFelvezetõFelvezetõFelvezetõFelvezetõ Kutya neveKutya neveKutya neveKutya neveKutya neve AAAAA BBBBB C       Össz.C       Össz.C       Össz.C       Össz.C       Össz.
 Hely Hely Hely Hely Hely

Magassy László Bátorfia Black Pszicho 70 84 92 246 I.
Kotogán Zsolt Steinhart Condor 19 86 83 188
Ladasovics Zsuzsa Vénuszvölgyi Vitéz Enjoy 25 64 86 175
Algay Olivér Igor - 91 80 170
Schindler László Kratosz Kréta - 70 89 159
Boros Gyopárka Surányi Nimród  v Sharlatán 20 86 0 108
 
VK3 SZINTEN  

FelvezetõFelvezetõFelvezetõFelvezetõFelvezetõ Kutya neveKutya neveKutya neveKutya neveKutya neve AAAAA BBBBB C       Össz.C       Össz.C       Össz.C       Össz.C       Össz.
 Hely Hely Hely Hely Hely

Molnár Zsolt Tango Od Teplého Pramena 91 85 96 272 I.
Mészáros Károly Aceofnike Van Het Bleekhof 82 89 96 267 II.
Kozma Tünde Bandit vom Brucker Land 93 89 82 264 III.
Szegvári Ferenc Bavaria Pax 51 90 86 227
Ördög István Carla vom Mörfelder Land 16 83 89 188
Rusvai István Kõvári Zúzó Jojó 0 85 0   85
Erdei Zsolt Yeva von der Maineiche VISSZALÉPETT
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II. Palóc kupa és VB selejtezõ
eredményei

2008. április 12.

Palóc kupa másodszor...  Újra itt a tavasz, újra VB-selejtezõk, újra
Palóc kupa. Nem tudom, hogy mit írjak. Száraz beszámolót, hogy
itt voltunk, megvoltunk, elmúlt, kész? Vagy, hogy mennyit melóz-
tunk, hogy legyen, hogy aki idejön jól érezhesse magát, kutyáz-
hasson és dõljön el, hogy ki marad versenyben a VB részvétel-
ért? Nem tudom. Mert a verseny után nem ezek a gondolatok
jártak a fejünkbe. Olyanok jártak, hogy mit rontottunk el. Nem jó
a rendezés? A pálya? A szállás, a vendéglátás? Vagy lehet, hogy
csak ennyi hadrafogható kutya lenne a klub berkein belül? Kis
ország vagyunk, de ennyire? Nem tudom a válaszokat, de majd
megpróbáljuk megfejteni. Az biztos, hogy az eredménylistát nem
igen van értelme elemezgetni, semmilyen következtetés nem von-
ható le belõle. Az is biztos, hogy ilyen rendezvényt nem lehet
nyereségesen csinálni, de azért az mégis kérdés, hogy mekkora
a veszteség. Ha a kettõt összevetjük, megkérdezhetjük magunk-
tól, hogy „jó hülyének lenni?”. Sok szempont van, amiért a ren-
dezvényeket meg kell csinálni, hiheti mindenki, hogy egytõl egyig
mindet tudjuk. Azonban nem magának csinál az ember ilyesmit,
hanem a köznek. Tisztelt KÖZ! Tessék erre figyelni, és ha esetleg
nem tart rá igényt, tessék szólni, igaz akkor nem lesz hol ûzni a
tisztelt köz hobbyját. Mindezek mellett gratuláció jár azoknak, akik
itt voltak és komoly teljesítményt nyújtva mutatták a jó példát.
Köszönet illeti a bírókat dr. Szigeti Andreát és Bors Pétert a kor-
rekt bírálatokért, valamint a segédeket Such Ferencet és Grezsa
Attilát.

Müller Jenõ
3101 Hsz 

EK szinten      
FelvezetõFelvezetõFelvezetõFelvezetõFelvezetõ Kutya neve                                           PKutya neve                                           PKutya neve                                           PKutya neve                                           PKutya neve                                           Pontontontontont HelyHelyHelyHelyHely
Bogdán Gábor Kõvári-Zúzó Zsombó 59 I.
Sándor Éva Sóshartyáni-komisz Florin 57 II.
Szabó Dóra Basa 55 III.

FelvezetõFelvezetõFelvezetõFelvezetõFelvezetõ Kutya neveKutya neveKutya neveKutya neveKutya neve AAAAA BBBBB CCCCC                         Össz.Össz.Össz.Össz.Össz.     HelyHelyHelyHelyHely
VK1 szinten  
Ladasovics Zsuzsanna Vénuszvölgyi-Vitéz Enjoy 95 92 82 269    I.
Algay Olivér Igor - 94 83 177
Nagy Annamária Arachis Fuji - 61 88 149
Boros Gyopárka Surány Nimród v. Sharlatán 82 65 0 147
Bozsó Pál Kunság Tüze Bojkó 72 62 visszal. 134

VK2 szinten      
Fekete Csaba Zeuszházi Félix 76 85 93 254    I.

VK3 szinten  
Molnár Zsolt Tango Od Teplého Pramena 95 85 90 270    I.
Kozma Tünde Bandit vom Brucker Land 84 95 86 265    II.
Rusvai István Kõvári-Zúzó Jojó 70 81 0 151
Szegvári Ferenc Bavaria Pax 27 visszal. 27
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MAGYAR EBTENYÉSZTÕ SZERMAGYAR EBTENYÉSZTÕ SZERMAGYAR EBTENYÉSZTÕ SZERMAGYAR EBTENYÉSZTÕ SZERMAGYAR EBTENYÉSZTÕ SZERVEZETEKVEZETEKVEZETEKVEZETEKVEZETEK
(MESZ) SZÖVETSÉGE(MESZ) SZÖVETSÉGE(MESZ) SZÖVETSÉGE(MESZ) SZÖVETSÉGE(MESZ) SZÖVETSÉGE

2071. Páty2071. Páty2071. Páty2071. Páty2071. Páty, V, V, V, V, Várhegyi út 14.árhegyi út 14.árhegyi út 14.árhegyi út 14.árhegyi út 14.

ÖSSZESÍTÕÖSSZESÍTÕÖSSZESÍTÕÖSSZESÍTÕÖSSZESÍTÕ
2008. Évadnyitó Show - CACH cím kiadásával összfajtás kiállítás2008. Évadnyitó Show - CACH cím kiadásával összfajtás kiállítás2008. Évadnyitó Show - CACH cím kiadásával összfajtás kiállítás2008. Évadnyitó Show - CACH cím kiadásával összfajtás kiállítás2008. Évadnyitó Show - CACH cím kiadásával összfajtás kiállítás

Budakeszi – 2008. április 26.Budakeszi – 2008. április 26.Budakeszi – 2008. április 26.Budakeszi – 2008. április 26.Budakeszi – 2008. április 26.

NNNNNémet Juhászkutyaémet Juhászkutyaémet Juhászkutyaémet Juhászkutyaémet Juhászkutya
Nr:Nr:Nr:Nr:Nr: Kutya neve:Kutya neve:Kutya neve:Kutya neve:Kutya neve: Szül.id.Szül.id.Szül.id.Szül.id.Szül.id. TkvTkvTkvTkvTkv.száma:.száma:.száma:.száma:.száma: Osztálya:Osztálya:Osztálya:Osztálya:Osztálya: ErErErErEredménye:edménye:edménye:edménye:edménye:

Kan:Kan:Kan:Kan:Kan:

1. BAKTÓI VITÉZ ZÉNÓBAKTÓI VITÉZ ZÉNÓBAKTÓI VITÉZ ZÉNÓBAKTÓI VITÉZ ZÉNÓBAKTÓI VITÉZ ZÉNÓ 2007.11.20. MNJK REG 12493 Mini bébi Nagyon ígéretes 2.

2. ZORNIG GRANDÓZORNIG GRANDÓZORNIG GRANDÓZORNIG GRANDÓZORNIG GRANDÓ 2007.12.07. MNJK REG 12521 Mini bébi Nagyon ígéretes 1.

Bébi Reserve BIS 3.

3. BARNABÁS VBARNABÁS VBARNABÁS VBARNABÁS VBARNABÁS V. GEIGENSPIEL. GEIGENSPIEL. GEIGENSPIEL. GEIGENSPIEL. GEIGENSPIEL 2007.09.22. MNJK REG 12403 Bébi Nagyon ígéretes 1.

Kölyök BIS

4. BINGO VBINGO VBINGO VBINGO VBINGO VAN YANKEEVILLEAN YANKEEVILLEAN YANKEEVILLEAN YANKEEVILLEAN YANKEEVILLE 2007.07.18. 0358166 Kölyök Nagyon ígéretes 1.

5. ROBIN VROBIN VROBIN VROBIN VROBIN V. BELLISSIMO. BELLISSIMO. BELLISSIMO. BELLISSIMO. BELLISSIMO 2006.07.18. SZB24426 Fiatal Nagyon jó 1. CACH, HFGY,

Munka BIS, Reserve BIS

6. ALAMAND SZÉPE ALEXALAMAND SZÉPE ALEXALAMAND SZÉPE ALEXALAMAND SZÉPE ALEXALAMAND SZÉPE ALEX 2007.02.21. SZB24492 Növendék Nagyon jó 4

7. BAKTÓI VITÉZ VBAKTÓI VITÉZ VBAKTÓI VITÉZ VBAKTÓI VITÉZ VBAKTÓI VITÉZ VANDORANDORANDORANDORANDOR 2007.02.13. MNJK REG 12225 Növendék Nagyon jó 2

8. VITO VVITO VVITO VVITO VVITO V. BELLISSIMO. BELLISSIMO. BELLISSIMO. BELLISSIMO. BELLISSIMO 2007.02.19. SZB24522 Növendék Nagyon jó 1. HPJ

9. WIMO VWIMO VWIMO VWIMO VWIMO V. BELLISSIMO. BELLISSIMO. BELLISSIMO. BELLISSIMO. BELLISSIMO 2007.03.15. HA-0689 Növendék Nagyon jó 3.

10. BÁTORFIA AXELBÁTORFIA AXELBÁTORFIA AXELBÁTORFIA AXELBÁTORFIA AXEL 2005.12.18. SZB 24655 Munka Nagyon jó 1.

Szuka:Szuka:Szuka:Szuka:Szuka:

12. BAKTÓI VITÉZ ZITABAKTÓI VITÉZ ZITABAKTÓI VITÉZ ZITABAKTÓI VITÉZ ZITABAKTÓI VITÉZ ZITA 2007.11.20. MNJK REG 12494 Mini bébi Nagyon ígéretes 2

13. ZORNIG GABIZORNIG GABIZORNIG GABIZORNIG GABIZORNIG GABI 2007.12.07. REG12012 Mini bébi Nagyon ígéretes 1.

14. BOA VBOA VBOA VBOA VBOA V. MÉDZSÖRLAND. MÉDZSÖRLAND. MÉDZSÖRLAND. MÉDZSÖRLAND. MÉDZSÖRLAND 2007.05.17. SZB0350505 Kölyök Nagyon ígéretes 3

15. YANA VYANA VYANA VYANA VYANA V. BELLISSIMO. BELLISSIMO. BELLISSIMO. BELLISSIMO. BELLISSIMO 2007.05.14. SZB23785 Kölyök Nagyon ígéretes 1

16. YASMIN VYASMIN VYASMIN VYASMIN VYASMIN V. BELLISSIMO. BELLISSIMO. BELLISSIMO. BELLISSIMO. BELLISSIMO 2007.05.14. HA-0705. Kölyök Nagyon ígéretes 2

17. FENJA VFENJA VFENJA VFENJA VFENJA V. PANNON LAND. PANNON LAND. PANNON LAND. PANNON LAND. PANNON LAND 2006.08.14. SZB 24278 Fiatal Nagyon jó 4.

18. GITTA VGITTA VGITTA VGITTA VGITTA V. PANNON LAND. PANNON LAND. PANNON LAND. PANNON LAND. PANNON LAND 2006.08.24. SZB 24283 Fiatal Nagyon jó 1

19. JORGA VJORGA VJORGA VJORGA VJORGA V. HAUS RUTKAI. HAUS RUTKAI. HAUS RUTKAI. HAUS RUTKAI. HAUS RUTKAI 2006.06.13. SZB 24534 Fiatal Nagyon jó 2.

20. SMARSMARSMARSMARSMART VON BELLISSIMOT VON BELLISSIMOT VON BELLISSIMOT VON BELLISSIMOT VON BELLISSIMO 2006.08.05. SZB24444 Fiatal Nagyon jó 3.

21. COCOCOCOCOVERY ELIZVERY ELIZVERY ELIZVERY ELIZVERY ELIZ 2007.04.19. SZB 24565 Növendék Nagyon jó 1, HPJ,

Junior Reserve BIS

22. KUNSÁG TÜZE CINIKUNSÁG TÜZE CINIKUNSÁG TÜZE CINIKUNSÁG TÜZE CINIKUNSÁG TÜZE CINI 2006.11.04. SZB24336 Növendék Nagyon jó 2.

23. COCOCOCOCOVERY DORISVERY DORISVERY DORISVERY DORISVERY DORIS 2006.04.24. SZB 24035 Munka Nagyon jó 1.

24. HELLA VHELLA VHELLA VHELLA VHELLA V. HAUS RUTKAI. HAUS RUTKAI. HAUS RUTKAI. HAUS RUTKAI. HAUS RUTKAI 2005.06.06. MNJK REG 11388 Munka Nagyon jó 2.

25. MOLINÁRI ENJIMOLINÁRI ENJIMOLINÁRI ENJIMOLINÁRI ENJIMOLINÁRI ENJI 2002.05.17. SZB21400 Munka Nagyon jó 3.

26. RÖGZÖD-RÖGZÖD-RÖGZÖD-RÖGZÖD-RÖGZÖD-VÖLGYI HÉRAVÖLGYI HÉRAVÖLGYI HÉRAVÖLGYI HÉRAVÖLGYI HÉRA 2002.06.16. SZB 21441 Munka Nem jelent meg

11. NICKY VNICKY VNICKY VNICKY VNICKY V. BELLISSIMO. BELLISSIMO. BELLISSIMO. BELLISSIMO. BELLISSIMO 2005.10.14. SZB23785 Munka Kitûnõ I., CACH, BOS,

Munka Reserve BIS
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A szuka ivari ciklusa négy fázisból áll: Proöstrus, Östrus, Met-
vagy Diöstrus és Anöstrus.
A Proöstrus (elõivarzás) 3-12 napig tart. Jelei a péra duz-
zanata és általában kifejezetten véres hüvelyváladék. Ilyen-
kor a szukák már felkeltik a kanok érdeklõdését, de még
nem hagyják magukat fedezni.
Az Östrus (ivarzás) kb. 3-12 napig tart és a szuka párzás
készségével kezdõdik. Ekkor a hüvelyváladék már inkább
húslé szerû, de egyes szukáknál ebben a fázisban  is elõfor-
dulhat vérzés. A péra egy kicsit kisebb és puhább mint a
Proöstrus alatt. Az ovuláció (peteérés: a tüszõk megreped-
nek és a petesejtek kiszabadulva, megtermékenyíthetõ álla-
potba kerülnek) általában az östrus 2.- 4. napjára esik és 24
- 48 órát tart.
A Metöstrus nagyjából 100 napig tart. Az elsõ 5 napján a
szukák többsége még engedi magát fedezni. Ezt a fázist sár-
gatest fázisnak is nevezzük. A fázis végére a méh regenerá-
ciója befejezõdik.
Az  Anöstrus idõtartama egyedenként annyira változó, hogy
emiatt  a szukák ivari ciklusában is jelentõs eltérések mutat-
koznak.

A szuka ivari ciklusának rövid áttekintése során is felismer-
hetõ, hogy a párzáskészség nem azonos az optimális fedez-
tetési idõponttal. Megnehezíti a helyzetet, hogy a szukák
egyénenként is különbözõek, szintúgy ha a tenyésztõ még
tapasztalatlan. Ezek a legfõbb okai a szukák üresen mara-
dásának és  az  igen  alacsony  alomszámnak  is.
Alapfeltétele az optimális idõpont meghatározásának, a kül-
sõ nemi szervek és környékének vizsgálata, valamint a hü-
velytükrözés. A bizonyossághoz nagy segítség lehet a  vagi-
nacitológiai (hüvely nyálkahártya) diagnózis és a vér
progeszteron szint mérése, esetleg mindkettõ kombinálva.

Külsõ nemi szervek vizsgálata és hüvelytükrözés
Elõször a péra külalakjának vizsgálatára kerül sor. Az
ödémásodás fokára (mennyire van felduzzadva), milyen a
színe, felszíne. Emellett az ürülõ váladék minõsége is meg-
ítélhetõ. A váladék a tüszõérés idején (a tüszõk a
proöstrusban érnek, az östrusban megérve megrepednek)
sötétpiros, véres jellegû. Közel a peteéréshez, a tüszõrepe-
dés elõtt, egyre inkább kivilágosodik és húslé szerû lesz.
Ezekben a külsõ jelekben azonban, nagyon erõs egyedi in-
gadozás van, ezért csak kiegészítõ információkat adnak az
optimális idõpont megállapításához. A hüvelytükrözéssel az
állatorvos  megállapíthatja a nyálkahártya állapotát. Ez a vizs-
gálat megkövetel az orvostól némi tapasztalatot, de gyorsan
kivitelezhetõ és nem drága, viszont jó lehetõség a ciklus ál-
lapotának  elsõ megítélésére.

Citológiai vizsgálat
A hüvelynyálkahártya szerkezete hormonális hatásokra vál-
tozik. Az  anöstrus (nyugalmi fázis) alatt a hüvely-nyálkahár-

tya hámrétege 2-3 soros. A proöstrus (elõivarzás) kezdetén
az emelkedõ ösztrogénszintre reagálva a hámrétegek meg-
szaporodnak és 14-16 (az östrus folyamán max. 20) sorossá
híznak. A felsõ hámrétegek folyamatosan elszarusodnak és
lelökõdnek. A metöstrus idején a hámsejtek fokozatosan új-
ból leépülnek. A peteérés idejére  a hámsejtek  sora  eléri a
maximális számot, így az elszarusodás is a maximumon van.
A hüvelynyálkahártya az anöstrus idején élénk rózsaszín,
puha, alig ráncolt, síkos, tükörszerû.  A  proöstrus alatt a
színe sápadtabb, a hüvelyfal látványosan megduzzad és
ráncok redõzik. A bõséges, élénkpiros, tüzelési váladék alap-
ján, ez a fázis általában a „laikus” számára is egyértelmû. A
citológiai mintában ilyenkor többségében a közbensõ réteg-
bõl származó, csoportokba összeálló, ovális vagy enyhén
sarkos, relatív nagy sejtek láthatók, ép sejtmaggal.  Látható
még néhány felsõ rétegbõl származó sejt, feloldódó sejtmag-
gal vagy már sejtmag nélkül és vörös vérsejtek is. Ahogy
közeledik az idõ az östrushoz  a vörös vérsejtek fokozatosan
eltûnnek a kenetbõl és az ép sejtmagú sejteket felváltják a
felsõ réteg  elszarusodott , pödrött szélû, egyedül álló, sejt-
mag nélküli sejtjei. Közel a peteéréshez az östrus  alatt a
hüvely fala még inkább sápadtnak, sarkosan redõzöttnek és
ragacsosnak mutatkozik. Az östrus végén, metöstus elején
elkezdõdik a vissza alakulás.

Az optimális fedeztetési idõpont megállapítása
Akkor van a  legnagyobb esély a vemhesülésre, ha a fedez-
tetés egybeesik az ovulációval. Jelenleg az állatorvosi pra-
xisban nincs olyan eljárás amivel maga az ovuláció ponto-
san megállapítható. A rendelkezésre álló diagnosztika  in-
kább közvetett módszer. Ez vagy a nyálkahártya szerkezeté-
re alapoz, ami az ösztrogén szinttõl függ, vagy az ovuláció
elõtti progeszteron szint emelkedésre. Mint már említésre
került, ezen információkhoz igazodni nem feltétlenül jelent
biztosítékot a jelentõs egyedi eltérések miatt. Ezáltal a fedez-
tetés optimális idõpontjának megállapítása igen nehéz fel-
adat. Nincs olyan diagnosztikai segédeszköz ami abszolút
megbízható. Ezért érdemes a módszereket variálni és az ered-
ményeket összevetve értékelni.
-  A hüvelytükrözés nem csak egyszerû, hanem a leginkább
kifejezõ is. A hüvelynyálkahártya terjedelme 1-3 nappal az
ovuláció elõtt jelentõsen növekszik, felduzzad, ödémásodik,
ráncosodik. Az ovuláció után 2 nappal elkezd fokozatosan
vissza húzódni, leereszt és ismét  vékony, simább felületû
lesz.
- Citológiai (kenet) vizsgálatnál akkor érdemes fedeztetni, ha
a kenet 80%-a felsõ rétegi elszarusodott sejtekbõl áll. A ma-
ximális elszarusodás a szukák 75%-ánál egybeesik az ovu-
lációval. Mindemellett vannak olyan szélsõségek is amikor a
maximális elszarusodás akár 10 nappal az ovuláció elõtt vagy
néhány nappal azután jelentkezik. Ezért nem érdemes kizá-
rólag a kenetminta eredményére hagyatkozni.

Az optimális fedeztetési idõpont meghatározása
   A szuka ivari ciklusa címû cikk folytatása… most Maret Ullrichtól
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- A progeszteron egy hormon, ami a vemhesség fenntartá-
sáért is felelõs. A progeszteron koncentrációja a vérsavóban
a proöstrus végén emelkedni kezd és az ovuláció idejére
eléri az 5 ng/ml. A legoptimálisabb ha az érték 5 és 10 ng/ml
között van. Mikor a koncentráció 15 ng/ml fölött van, a pete-
sejtek többsége már nem termékenyíthetõ. Ennél az érték-
nél tehát a szuka (még ha meg is áll) már késõn van fedez-
tetve és üresen marad. Amennyiben a szuka idõben lett fe-
deztetve és termékenyült, a progeszteron szint a vemhes-
ség alatt végig magas marad. Ha nem termékenyült, a
metöstrus alatt a progeszteron  visszaáll az alapszintre. Ezek
az értékek szinte minden szukánál egyformák, ezért jó mód-
szer az optimális idõpont megállapítására. Kétséges eset-
ben inkább egy nappal elõbb fedeztetni, mint túl késõn!
- Egy egészséges középkorú kan spermái 3-5 napig élet- és
termékenyítõképesek maradnak a szuka petevezetõiben.
Ezért  a késõbb megérõ petesejtek a párzás után még na-
pokkal meg tudnak termékenyülni.

A következõ eljárás ajánlott:  A tüzelés kezdetétõl kétna-
ponta hüvelytükrözés és citológiai vizsgálat. Amikor az el-
szarusodás eléri az 50%-ot, minden másnap progeszteron
teszt. Ha a progeszteron koncentráció eléri a 4-5 ng/ml-t  vi-
gyük a szukát a fedezõkanhoz. Valójában kapkodásra sem-
mi ok, mert a petesejteknek még 2-3 nap érési idõ kell az
ovuláció után. Aki ennyi ráfordítást túlzásnak tart, jól megfi-
gyelte és jól ismeri a szukáját, lerövidítheti az eljárást. Akkor
elég az 5.-6. napon egy hüvelytükrözés és citológia, utána
pedig egy progeszteron teszt. Ha a progeszteron szint épp
emelkedésnek indult, érdemes 2-4 nap múlva megismétel-
ni. A progeszteron szint ilyenkor kb. 2-3 ng/mt-t emelkedik
naponta. Érdemes úgy kalkulálni a fedeztetési idõpontot,
mikor az érték eléri a 10 ng/ml-t.

Tipp: Nem sok értelme van az elsõ fedeztetés után mindjárt
másnap ráfedeztetni. Mint már említésre került,  a spermák
3-5 napig termékenyítõképesek a szukában. Tehát érdeme-
sebb 5-8 ng/ml progeszteron koncentrációnál fedeztetni elõ-
ször és 2-3 nap múlva még egyszer. Ha a szuka is, kan is
egészséges és így építjük fel a fedeztetési stratégiát, nagy
valószínûséggel sok érett pete fog megtermékenyülni.
Az állatorvosi praxisokban használt úgynevezett progeszteron
gyorstesztek nem adnak olyan pontos értéket mint amilyet a
laborba küldött vérmintából lehet kapni. Ezeket  a gyorstesz-
teket egyszerû használni és azonnal van eredmény amit a
teszt színskáláján magunk is értékelni tudunk. Mindemellett
viszont sok esetben nem igazán precízek és a progeszteron
szint emelkedését csak bizonyos határig jelzik. (Nem tudjuk
meg mikor ér 15 ng/ml fölé, amikor már lekéstük az ovuláci-
ót.) A gyorstesztek eredményét ezért érdemes hüvelytükrö-
zéssel és citológiával kiegészítve értékelni.

Következtetés: A leírt módszer, hozzáértõ,  az ivarzás lefo-
lyásában jártas kontrolt igényel.
Mégis nélkülözhetetlen a  szuka pontos megfigyelése és a
tenyésztõ feljegyzései a tüzelés menetérõl, hiszen mindez
az állatorvos számára is nagy segítség.

Fordította: Tóth Krisztina
Forrás: Der Gebrauchshund Nr. 1/2008

Fritz Biehler 2006-os évi duplázása - egyazon évben SV bajnokság
és WUSV világbajnokság megnyerése – elõtt csak egy kutyaveze-
tõnek sikerült ez Gerd Neubertnek  Rex-el.
Ezen eredmény véghezviteléhez az út közel sem volt olyan hosszú
és rögös, mint ahogy az gondolnánk. Neubert úr kutyás karrierje
úgy kezdõdött, hogy egy iskolatársa kivitte magával a kutyaiskolá-
ba. A fiatal Gerdet ez nagyon megigézte és azután minden vasár-
nap kinnt volt a gyakorláson.
Miután Neubert úr felnõtt lett, a szomszéd városban lévõ asztalos-
mûhely kantinjában észrevett egy kb. hat hónapos németjuhász
kutyát a kennelben. A munka közbeni ebédszünetben elvitte a kutyát
sétálni, majd késõbb megvette.
„400 vagy 500 márka volt  akkoriban, már pontosan nem tudom”
emlékezik a ’szárlandi’.
Evvel az Axel nevezetû kutyával tag lett egy németjuhász egyesü-
letben. Ott közösen tanult Fritz Desgranges-al akinek egy hasonló
korú kutyája volt. „Mindig délben egy kordéval – amin az akadály
és a védõkar volt- kimentünk a rétre és gyakoroltunk.”
Közösen mentek 1-es szintre vizsgázni ahol Desgranges könnyen
átment és Neubert megbukott. A SchH 2-es vizsga után Axel karri-
erje megszakadt csípõizületi gondok miatt.
Ebben az idõben Neuberts-ék szomszédságában volt egy dohány-
üzlet, amit az idõs Kappenberg házaspár vezetett. Ebben a do-
hányüzletben volt egy németjuhász. „Mindenkinek át kellett lépnie
fölötte .Õ bent is és kint is otthon érezte magát.”
Neubert egyszer kíváncsiságból a dohánybolti kutyát, amikor úgy
két éves lehetett, elvitte a kutyaiskolába az örzõ-védõ adottságait
megnézni, és a kutya tehetséges volt.
Dolgozhatott a kutyával és néhány nehézség árán is, de meg tudta
venni. „Az asszony még otthon ebédelt, amikor én már a közeli
réten gyakoroltam a kutyával.” A Kappenberg házaspár Rexet nem
akarta eladni. . Neubert gyakorolhatott vele, de minden más csak
remény lehetett. „Egyszer mentem hozzájuk de a kutya nem volt
otthon. Valaki elvitte sétálni.” Ennek hatására vette meg a kutyát.
Neubert elmondása szerint a saját helyi szervezetérõl egy teljesít-
ménybíró elvitte Beaumarais-ba. Ahol edzett Oskar Swarz, Franz
Gugnon és Hans Hawner -akik már korábban német bajnokok
voltak-, ez a szervezet volt a szárlandi fellegvár. Ebben az eredmé-
nyes helyi szervezetben tudott Neubert is gyorsan eredményes
lenni. 1978-ban Krefelden a német bajnokságon kilencedik lett,
amit egy évvel késõbb Hof-ban megismételt.
Akkoriban az Európa bajnokság selejtezõje korábban volt mint a
német bajnokság. 1980-ban Rex és Neubert lett az európabajnok
Svájcban.
Neubert: „Ez több volt számomra mint egy álom.”
A német bajnokság elõtt próbálták figyelmeztetni. „Valaki azt mondta
nekem, hogy nem lehetek német bajnok. Nekem csak egy regiszt-
rált kutyám van. Ezután lettem német bajnok, a második Frick is
egy regisztrált kutyával, és a szolgálati bajnokságon is egy regiszt-
rált kutya gyõzött. Neubert az európabajnoki címét 1981-ben Hol-
landiában megvédte. Kasselban a német bajnokságon már nem
így alakult. „Ott tulajdonképpen már nem akartam elindulni”
Így a 23. hely sikerült. „azok szép idõk voltak” emlékezik Gerd
Neubert és felesége ma. Pedig Neubert egy rendkívül felcsigázott
kutyavezetõ volt. „Nekem ez mindig stressz volt. Én nem tudtam
enni. Ma ezen már csak nevetek.”

A dohánybolttól
a gyõztes pódiumig

Gert Neubert és Rex – egy szokatlan és szokatlanul eredményes csapat
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Klubgyõztes kiállítás Nagybánya,
Románia

Eredmények
Bíró Margit van Dorssen:

Mini baby kan-
1). DANDY THE BRAVEHEART LAND ( JALK VOM ST.MICHALES BERG  -

BRAVEHEART ORNA)
2). NURNBERGI ENZO V BALDUR RO ( PAKROS D’ulmental -NURNBERGI

KELLY)
Baby szuka
1). SITTA V PAVORA (PAKROS D”ULMENTAL-LISSA BLUE IRIs)
2). ZANA V BELLUSSIMO (LASSO V RIESER PERLE -FENIA V BELLISSIMO)
3). LUDMILA VAN CONTRA (CAIUS VAN CONTRA -LEAH VAN CONTRA)
Baby kan
1). SAMMY V HAUS BURA (ZAMP THERMODOS -DANA V TEAM FIEMEREK)
2). BARTORFIA KENT (KEN V ELYMUNDUNDUNGSRAU -BARTORFIA LOLA)
3). SASKO DE ASTORIA NAPOCA (TENNO DE BONANZA -JUNI V

BIENENWALD)
Kölyök szuka
1). LILI V HAUSSZENTE (ARGUS DIMRICH -EUFORIA V HAUSSZENTE )
2). YANA V BELLISSIMO (QUEEN V LOHER WEG -LYRA V BELLISSIMO )
3) YVONE V BELLISSIMO (QUEEN V LOHER WEG -LYRA V BELLISSIMO)
Kölyök kan
1). EROS EL GRECO (ARK0 V BUTJENTER LAND -BUFFI EL GRECO )
2). KEVIN V HAUS RECKERTH (BAZI VON DER URBECKE -KITTY V

STAHLUSTTENHOF )
3). FANTO V BAD BOX (TSCHAKO BLUE IRIS -ULME V BAD BOX )
Növendék szuka
1). DEKITTA DE BONANZA ( MARK DE ELDORADO -PALME DE BONANZA)
2). WENJA V BELLISSIMO (GREIF V KARL MAY HOHLE -BAIKE

BELLISSIMO)
3). OLIVIA V HAUS BURA (BASKO V DEININGHAUSER PARK -GUNDA V

DER ROTEN MATTER )
Növendék kan
1). URAN V BELLISSIMO (AIKO V GOLDENEN ZWERIG -BABBET V

BELLISSIMO)
2). BOB V LIETHEWALD (VEGAS DU HAUT NANSARD -KIARA V

LIETHAWALD )
3). DYO V PAULLANDER HOF (ELOY V ST. MICHALES BERG -NOSCHA V

CONTRA)
Fiatal szuka
1). RANDA V BELLISSIMO (BIJOU V FREESE LAND -BAIKE V BELLISSIMO)
2). SHAKIRA V NORD WIND (MAESTRO V OSTERNERGER LAND -HELLA V

NORD WIND)
3). MONA V BALDUR RO (EIKO V BELLISSIMO -FANTA V BALDUR RO)
Fiatal kan
1). INOX V VALTENBERG (NAXOS V HOLTCAMPE SEE -JENNY V

MONOPTEROS)
2). LANCELOT V BALDUR RO (HANNO V BELLISSIMO -ESKA V BALDUR RO)
3). ROBIN V BELLISSIMO (BIJOU V FREESE LAND -BAIKE V BELLISSIMO)
Munka szuka
1). HANNY V BELLISSIMO (LARUS V BATU -RANDA V OXALIS)
2). NATHALIE V BELLISSIMO (KARAT”S JOKER -BAIKE V BELLISSIMO)
3). WIA DE BONANZA (TENNO DE BONANZA -AFRA VON ACS HAUS)
Munka kan
1). TENNO DE BONANZA (IFF LARCHENHAIN -PALME DE BONANTZA)
2). BENJI EL GRECO (GHANDI V ARLETT -MO V HAUS MILESEVAC)
3). ULK UFERWALD (TASKO UFERWALD -ROMANO GATAKA)

- Tenyészcsoport:  BELLISSIMO kennel
- Utódcsoport:     TENNO DE BONANZA

Gerd Neubertet a felesége támogatta aki nagyon szerette az álla-
tokat és hamar érzelmi kötöttségbe került velük, valamint gondoz-
ta õket naponta.
Rex eredményes karrierje után visszakerült a dohányüzletbe. A
tulajdonosai természetesen büszkék voltak az õ Rexükre, az ered-
ményeket azonban nem tudták értékelni. Neubert: „Õk soha nem
láttak engem. Õk abszolút nem tudták mi az a kutyasport.”
27 év távlatából Gerd Neubert reális képet vázol az „õ” kutyájáról:
„Rex valóban egy jó kutya volt, de abszolút nem volt agresszív.
Csak a zsákmányszerzõ ösztönön keresztül lett kiképezve. Én sa-
ját magam hecceltem az ebédszünetekben.” És halkan megjegy-
zi: „Rex nem volt egy erõszakos kutya. A talpát sem szívesen sá-
rozta be.”
Rex után Gerd Neubert még pár kutyát vezetett, de az 1980-as és
’81-es nagy eredményeket nem tudta megközelíteni. Az ok való-
színû a jó kutya hiánya volt –„ senki nem ajánlott nekem jó kutyát”
és a pech. Egy hiányos adottságú küllemkutyával csak a területi
selejtezõig jutott.
Lényegesen jobb volt utána Ego vom Geiersnest, egy kutya,
Neubert még mindig lelkendezik: „Még ma is libabõrös leszek, ha
arra a kutyára gondolok. Õ egy született bajnok volt. A rejtekhely-
nél álhatott 20 ember, õ áttört rajtuk és felugatott félrenézés nélkül.
A fogását végig kitartotta, azonnal eresztett és igazi erõvel kezdett
õrizni.”
Ego azonban egy gyors segélyoperáció ellenére is elpusztult gyo-
morcsavarodásban.
A nagy eredményeket Gerd Neubert Rexxel érte el, az õ Egoját
viszont minden mércével csak dícséri: „Õ teljesen más volt. Ego
együtt nõtt fel Markus fiammal. Õ a családban élt, például vezetés
közben a fejét mindig a vállamra tette.”
Neubert habár a kiképzést még sok kényszerrel tanulta, gyorsan
orientálódott a zsákmányos és játékos munka felé. Az 1980-as
Európabajnok kutyával a kommunikáció nagyon fontos volt.
„Ha látom ahogy egyesek a kutyájukkal mennek….  Az egyszerû-
en nem egy pár. A kutyák habár a pályán azt csinálnak amit tõlük
elvárnak, a kapcsolat mégis hiányzik. Nálam ez szemkontaktussal
és testbeszéddel mûködik. Én a kiképzésbe sok érzelmet viszek.”
Az 54 éves Neubert ma már nem aktív. Van egy öt éves kutyája, de
két éve már nem dolgozik vele. A kinti levegõ nyújtotta élmény és
az ambíció már nem elég ahhoz, hogy egy egyesületben az örzõ-
védõ sorára várjon. „ Ha korábban Beaumarais-ban gyakorlás volt,
az embert 30-an mindig nézték. A munkáját a legapróbb részekig
szétbontották és elemezték. A gyakorlás után a megbeszélés a
házban éjjelig folytatódott. Ez nekem nem volt sok. Ilyen idõsen
ezt már kevésbé szeretném. Én már nem akarom hallani ezeket a
megbeszéléseket az iskolán az aktívaktól.”
Gerd Neubert ma már nem utazik a Szövetségi Bajnokságra. „Már
nem tudom pontosan mikor voltam utoljára  Az elmúlt évben vol-
tam a területi selejtezõnkön. Nem értem azonban, a bírók miért
értékelnek ma teljesen máshogyan.” Evvel arra gondol, hogy  a
bemutatott munkákra miért nem adnak több pontot. „ Az lehet,
hogy akkoriban a bírálatok lazábbak voltak és több pontot kap-
tunk. Na és? Mi a különbség ha valaki 298 vagy 290 ponttal lesz
bajnok.
A kutyasportot illetõen Neubert pesszimista. Õ még 20 évet ad.
„Azt mondom mindig, az SV fénykora már elmúlt. A 70-es 90-es
évek között volt az.”
Reméljük azonban, hogy Gerd Neubertnek nincs igaza és egyszer
újra a kutyasportban láthatjuk. Fritz Biehler megmutatta, hogy egy
nyugdíjas is tud eredményes lenni. Ha Neubert 68 évesen még
egyszer bajnok lesz, mindketten újra együtt lesznek…

Fordította: Bors Péter
Forrás: Der Gebrauchshund
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FEDEZTETÉSI  HIRADÓ
TÖRZSKÖNYVEZÉSI HIVATAL

200802.27. - 2008.05.08.

KUTYÁS TÁBOR SZOROSPKUTYÁS TÁBOR SZOROSPKUTYÁS TÁBOR SZOROSPKUTYÁS TÁBOR SZOROSPKUTYÁS TÁBOR SZOROSPATAK JÚNIUS 22-29ATAK JÚNIUS 22-29ATAK JÚNIUS 22-29ATAK JÚNIUS 22-29ATAK JÚNIUS 22-29

Táborunkba 10 éves kortól várjuk az érdeklõdõket,
bármilyen korú, fajtájú kutyával, elõképzettség nélkül is! 

A gyerekek, szülõi kísérettel is jöhetnek,
de felügyeletet is biztosítunk!

A tábor célja: a kulturált kutyatartás elsajátítása,
gazdák felkészítése a kutya nevelésére, oktatására.
Elhelyezés: 7 ágyas szobákban, napi 3 x étkezés

biztosítása mellett.

Szakmai vezetõ: Rusvai Zoltán

A foglalkozások több csoportban történnek, szakképzett,
gyakorlott kutyakiképzõk irányításával. A kiképzések
játékos formában zajlanak, ügyességi versenyekkel,

bemutatókkal, szabadfoglalkozással, sportolási
lehetõséggel, uszodával, kirándulással tarkítva.

Szükséges felszerelések:
Gyerekek, felnõtteknek meleg, vízhatlan ruházat,

túrázáshoz alkalmas cipõ, fürdõruha.
Kutyák: OLTÁSI KÖNYV!! Bõrnyakörv, egysoros lánc,

szükség esetén szöges nyakörv, kiképzõpóráz,
jutalomfalat, játék. A kutya megszokott eledele.

Szíllítóbox, ha van,
ha nincs a kutyák kennelben lesznek elhelyezve.

FONTOS! CSAK EGÉSZSÉGES, KÖTELEZÕ
VÉDÕOLTÁSOKKAL ELLÁTOTT, FÉREGTELENÍTETT, NEM

TÜZELÕ KUTYÁK VEHETNEK RÉSZT A TÁBORBAN.

Szeretettel várunk minden kutyás sporttársat egy közös,
egy hetes nyaralásra, kutyázásra.

Bõvebb információ és jelentkezés:
Szabóné Gregor Marianna: 06-20/916-96-45

Müller Jenõ: 06-20/356-05-09 
Honlap: www.bvsekutyaiskola.5mp.eu

E-mail: bvsekutyasuli@nethun.hu

NEVEZÉSI FELHÍVÁS

II. PALÓC IFJÚSÁGI KUPA

MNJK 3101 Salgótarjáni helyi Szervezete és
BVSE Sportkutya szakosztály közös  rendezésében

Ideje: 2008. június 28.

EK szinten fajtától függetlenül
Felsõ korhatár 18 év.

Nevezési díj: 3.500 Ft
Nevezési cím:

MNJK 3101 Helyi Szervezete Müller Jenõ
3078 Bátonyterenye, Dobó út 17.

Nevezési határidõ:
2008. június 22.

Információ:
Szabóné Gregor Marianna: 06-20/9169-645

Szabó Zsolt: 06-30/6909-791
Müller Jenõ: 06-20/3560-509

E-mail: bvsekutyasuli@nethun.hu
Információk folyamatosan megtekinthetõk

és nevezési lap letölthetõ:
www.bvsekutyaiskola.5mp.eu

Baktói vitéz Timót, 23831,
Király Imre, 6728 Szeged, Tölgyfa u. 77.
 04.25. Baktói vitéz Örzse, 22604,
 Király Imre, 6728 Szeged, Tölgyfa u. 77.
*Eikó von Bellissimo, 22399,  Kkl1
Szívós Gyula, 5340 Kunhegyes, Bercsényi u. 8.
 03.05. Palme von Bellissimo, 24148,
 Komor Tamás , 4220 Hajdúböszörmény, Bartók Béla u. 38.
*Whisky vom Dänischen Hof, SV-2143554,  Kör.1
Bagi Attila, 5085 Rákóczifalva, Fürt u. 8.
 04.20. *Viernheimi Inci, 19526,  Kör.1
 Szûcs Erzsébet, 2700 Cegléd, Szövetkezet u. 35.

*Xeno vom Elzmündungraum, SV-2145054, SchH3 Kkl1
Richard Brauch, D-7482 Mosbach, Heidelberger Str. 86.
 04.14. *Lyra von Bellissimo, 23542, SchH1 Kkl1
 Szívós Gyula, 5340 Kunhegyes, Bercsényi u. 8.
*Vegas du Haut Mansard, SV-2464725, SchH2 Kkl1
W. Benitz, 85084 Reichertshofen, Am Hölzl 6.
 02.28. Viernheimi Dana, 23992,
 Szigeti László, 7628 Pécs, Margit u. 23.
*Lagibrini Greif, 23586,  Kör.1
Geda Sándor, 3390 Füzesabony, Baross u. 2.
 05.03. *Germán-alföldi Tessy, 22791,  Kör.1
 Geda Sándor, 3390 Füzesabony, Baross u. 2.
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A BAVARIA KENNEL AJÁNLATA

JAVÍR VOM TALKA MARDA & BAVARIA ROMINA
SchH 3 (SG-WUSV-WM) Kör.1/a1 (SV), DNA VK1-IPO1, Kör1/a2, DNA

UNIVERSALSIEGER - 2007

2008.04. 12-I SZÜLETÉSÛ, ORDAS ÉS FEKETE-BARNA KÖLYKÖK,
 „ELIT” SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNNYAL

Inzucht: Timmy v.d. bösen Nachbarschaft (4-5), Elfi Herculesblick(5-) ÷ Aldo Eltersberg (-5)

ALTERNATÍV PÁROZTATÁS!!!

BAVARIA PAX & KUNSÁG-TÜZE AFRA
VK3-IPO3, Kör.1/a1 (SV), DNA VK1-IPO1, Kör1/a2, DNA

2008.04. 23-I SZÜLETÉSÛ, FEKETE-BARNA, KÖLYKÖK
„ELIT” SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNNYAL

Inzucht: NINCS

Szegvári Ferenc, 1106 Budapest, Váltó u. 20. – Tel: 260-3965, 30/964-1513
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MNJK rendezvényprogram
2008

1

Tanácskozások
Küldöttgyûlés 05. 24
Küldöttgyûlés 11. 29

Fõrendezvények
III.VB selejtezõ 05. 10-11 1107 Budapest
II. Palóc Ifjúsági Kupa 06. 28 3101 Szorospatak
Fõtenyészszemle 09. 20-21 3301 Eger
                                                    Giuseppe Paffoni, Szegvári F.
Nemzeti Bajnokság 10. 23 2301 Mogyoród

Tenyészkiállítás
05. 17 9201 Halászi
08. 10 3101 Salgótarján Kastélykert Kiállítás
10. 25 5501 Szarvas dr. Bartolák Zoltán

Körung
I. körungkörzet
07. 1107 Budapest Szegvári F
10. 1107 Budapest
11. 15 3501 Miskolc
II. körungkörzet
06. 14 9201 Halászi Szegvári F
10. 04 3101 Salgótarján
11. 08 9201 Halászi
III. körungkörzet
11. 08 5501 Szarvas
IV. körungkörzet
05. 17 5102 Szolnok Truka F
10. 11 5102 Szolnok
V. körungkörzet
05. 04 7601 Pécs Szigeti L
11. 08 7601 Pécs

Vizsga
05. 17 2301 Mogyoród
05. 17-18 5102 Szolnok
06. 07-08 9201 Halászi Bors P
06. 14 1107 Budapest
06. 21-22 6702 Sándorfalva Bozsó Pál
08. 02-03 9201 Halászi
09. 27 3010 Salgótarján
10. 04 1107 Budapest
10. 04 4001 Debrecen Bozsó P
10. 11 5102 Szolnok Bozsó P
10. 11-12 9201 Halászi Molnár Zs
10. 25 3501 Miskolc
11. 08-09 6702 Sándorfalva Csibra I
11. 08 6702 Sándorfalva Csibra I
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Az aktuális változások az MNJK honlapján követhetõk figyelemmel.
Rendezvény- és bíróváltozás joga fenntartva!

INFORMÁCIÓ:
Magyarországi Németjuhászkutya Klub • 1106 Budapest, Pilisi u. 52. - Tel./fax: 261-5460

Nemzetközi rendezvények
Német fõtenyészszemle
     (BSZS) 09. 12-14 Achen
Német Szövetségi bajnokság
    (BSP) 09. 19-21 Baunatal
WUSV VB
www.wusv2008.org 10. 09-12    Florence/Kentucky
                                                             USA
Tanfolyamok, továbbképzések
06. 22-29 Ifjúsági tábor – Szorospatak

3101 Salgótarján
07. 27 - 08. 03 Kinológiai tábor

9201 Halászi
11. 22 Kutyakiképzõ Tanfolyam

1107 Budapest

Az SV 2008. évi rendezvényeinek bírói listái

Német Ifjúsági Bajnokság:
Bereich Prüfung:

Abteilung A       H. Pecho, LG14
Abteilung B       H. Gauger, LG13
Abteilung C       W. Taubert, LG15 

FCI Világbajnokság-SV Szövetségi selejtezõ:
Abteilung A   G. Marthold, LG17
Abteilung B   L. Lang, LG11
Abteilung C   M. Seidl, LG14 

Szövetségi Gyõztes Tenyészkiállítás:
GHKL-Rüden R. Meyer, LG09
GHKL-Hündinnen R. Mai, LG08
JHKL-Rüden W. Babilon, LG06
JHKL-Hündinnen T. Teubert, LG17
JKL-Rüden O. Körber-Ahrens, LG03
JKL-Hündinnen A. Woerner, LG13
HGH-Klassen W. Scheld, LG08
Schutzdienst R. H. Gerdes, LG04
Schutzdienst H. H.-P. Schweimer, LG01
Zuchtgruppen H.-L. Göke, LG07

Szövetségi Gyõztes Bajnokság:
Abteilung A E. Grimm, LG15
Abteilung B U. Wolters, LG06
Abteilung C H.-D. Träger, LG04

 Szövetségi Terelõverseny:
Oberrichter W. Scheld, LG08
Richter: K. Wuttge, LG04
             M. Voigt, LG13

WUSV-Világbajnokság:
Oberrichter:   G. Diegel (BRD)
Fährtenbeauftragter J. Ritzi (BRD)
Abteilung A  C. Sesto (I)
Abteilung B K. Krug (BRD)
Abteilung C J. Vonarburg (CH)

Szövetségi Nyomkövetõ Bajnokság:
Richter: D. Wacker, LG10
            R. Müller, LG18
        H. Grube-Einwald, LG20
          R. Franke, LG19


