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Sok fiatal kutyással beszéltem és kérdez-
tem tõlük, hogy tudják-e kik és mikor
kezdtek Magyarországon 1956 után a ku-
tyakiképzéssel foglalkozni és ehhez kap-
csolódva versenyezni.
Sajnos fogalmuk sem volt, hogy kik azok
az emberek, akik sok száz emberrel meg-
szerettették a kutyakiképzést mint spor-
tot. Ezért úgy érzem csak, leírva lehet
megismertetni minden kutyasportot ked-
velõvel, ezért megpróbálom leírni az él-
ményeimet, mert szerencsés lehetek, hogy
1959-tõl mikor elkezdtem, olyan embe-
rekkel találkoztam, akik ma már csak ke-
vés kutyás emlékezetében élnek.
Természetesen sok mindenre és sok név-
re én sem emlékszem már, ezért elnézést
kérek mindazoktól akik esetleg kimarad-
nak. Mivel saját emlékeimet próbálom
leírni, ezért elkerülhetetlen, hogy az ál-
talam ismert kutyaiskolákra emlékszem
leginkább.  Ezért a velem történt élmé-
nyek azok, amikhez kapcsolódva próbá-
lom a közel 40 évet átölelõ történetet is-
mertetni. Az ismertetés 1960-tól 1990-ig
szól. Ez ugyancsak 30 év, de remélem az
utolsó 17 évet is valaki elmeséli majd
mindazoknak, akik kíváncsiak lesznek rá.
A napjainkban is még kutyázók között sok
olyan sporttárs van, akik vagy szétverték
anno a német juhászkutya szakosztályt és
sajátságos, hogy még 30 év múlva is arról
szól a „játék” ki kinek lesz az ellensége.
Elõször de Pott György a Rózsadombon
a … lépcsõnél kezdte a kutyakiképzés
alapjait tanítani, az ott kutyázóknak akik
között két hölgy is volt, Lung Györgyné
(Vera néni), aki haláláig kutyázott és
Maráthy Gézáné, aki a Gellért szálló
mögötti utcában lakott és sokáig  mint
küllembíró tevékenykedett. A két hölgy
mellett több férfi is jelen volt, akikkel
közösen tanulták a kutyakiképzést.
A kutyázásnál megszokott jelenség már
akkor elkezdõdött. A széthúzás.
Kotoff Olivér hamar kinõtte magát és a
szintén II. kerületi Kuruclesi útra helyez-
te át az iskoláját. Ide járt Molnár Rezsõ,
Lung Györgyné, Dr. Kováts Zsolt mint
gyerek, egymást tanítva gyakoroltak. A
csoport késõbb feloszlott. Molnár Rezsõ
visszament a lakóhelyéhez közeli Nagy-
iccére, ahol abban az idõben a legtöbb
ember kezdte a kutyakiképzést. Az EMG

Beszél a múlt…
gyár melletti járdán volt a kutyaiskola.
Többek között Szopó Béla és én is itt
kezdtünk komolyabban a kutyakiképzés-
sel foglalkozni. Szopó Béla Lucifer nevû
kutyájával, én Cili nevû német juhászku-
tya szuka kutyámmal. Béla elõbb kezdte
mint én, mert õ vitt el Nagyiccére engem.
A megszokott nézeteltérések miatt Óbu-
dára a Schemadovits János vezette isko-
lára mentünk, ott találkoztunk Vera né-
nivel, Ulmen Pista bácsival, Baksi
Gergelynével, aki ide a Városligetrõl járt
az iskolára, Erdei Sanyi bácsival, itt
megint nézeteltérés miatt a Szopó Bélá-
val elmentem a Rákospatak melletti lõ-
térre, én innen Sashegyre a Ferenczy Emil
vezette kutyaiskolára. Ekkor már a fent
leírt sporttársak Sas-hegyen kutyáztak,
mivel ez közelebb volt a lakóhelyükhöz.
Szopó Béla megalakította az Észak-Nyu-
gati Kutyakiképzõ Iskolát, ennek vezetõje
Pap János lett. A Sas-hegyi iskola a Hajka
Gábor utcában volt, az ország legrosszab-
ban fekvõ helyén, hegyoldalban létesült,
ennek ellenére a leglátogatottabb iskola
volt, évente 300-400 ember vizsgáztatta
a kutyáját nevelõ vizsgán. Az iskolát Dr.
Szinák János alapította, mint boxer ku-
tyák iskoláját, mikor odakerültem a sok
jó német juhászkutyás miatt sok nézetel-
térés volt. Az iskolán pár hónap múlva
kialakult a rend, azok a boxer kutyások
akik komolyan vették a munkát marad-
tak, a többiek lassan lemorzsolódtak. A
boxer kutyások között volt egy bizonyí-
tani akaró kutyás is, aki német juhászku-
tyákkal dolgozott és egyedül abban az
idõben hármas vizsgát tudott tenni. Ezt
az embert Tomka Norbertnek hívták.
Mivel segítettünk egymásnak, elintézte,
hogy a szimatmunkát a Tétényi fennsíkon
gyakorolhassuk. A terület annak idején
a Sasad TSz kezelési jogában volt, õ ott
fõagronómusként dolgozott. Az idõ fin-
tora, hogy húsz év múlva odakerültem a
farkasaimmal és a tigrisemmel, és a mai
napig egy kis területen máig ott dolgo-
zom.
A Sashegyi iskolát Dr. Szinák János ala-
pította, amit késõbb Ferenczy Emil vett
át, utána Erdei Sándor lett az iskola ve-
zetõje. Halála után Vera néni lett az is-
kola vezetõje, én a kiképzéssel foglalkoz-
tam. Akkor sok tehetséges gyerek járt az

iskolára, Árvai Gábor, Zentai Ágnes,
Kozári András, Karlinszky Lázló, Lukács
Gyula, Gácsi Márta, Racskó Nelli, Örsi
Mátyás, Kovács Gábor, Berei László,
Inzsõl Andrea, Inzsõl Gyula, Cselényi
Zsolt, Halmi István, Winkler József ( Brú-
nó) és még sokan mások.
1984-ben nagyjából kiválasztottam azo-
kat a gyerekeket akikrõl látszott, hogy
csak irányítani kell õket. Az elsõ évben
mindenkit elindítottam versenyen akik ezt
igényelték. A csapat a rossz idõjárás elle-
nére jól szerepelt a Dunakanyar verse-
nyen, elsõ helyezést ért el, az õrzõ-védõ
munkát egy kétgyerekes édesanya nyerte
meg. 1984-ben az Esztergomban rende-
zett versenyen Bende Gábor és én
segédeltünk végig. 1985-1986-ban úgy
egyéni, mint csapatversenyen az ifjúsági
versenyeket megnyertük. Racskó Nelli
ekkor már kétszer volt a legjobb az or-
szágban. A Sas-hegyi kutyakiképzõ Isko-
lán is elindult a MB III-as színtû verseny-
sorozat, amit szintén megnyertünk, ezen
a következõ versenyzõk értek el jó ered-
ményt, de ezeken kívûl az évek alatt min-
dig változott a az induló versenyzõk neve,
mivel a versenysorozatot nem mindig tud-
ták a gyõztesek vállalni. Racskó Nelli
azért nem indulhatott el egy versenyen
mert a szülei nem engedték el, mert a bi-
zonyítványában két 4-es becsúszott,
egyébként tiszta 5-ös tanuló volt. Akkor
a Sas-hegy legalább hat olyan versenyzõ-
vel rendelkezett, akik bármikor egyenlõ
ellenfelei lehettek bárkinek az országban.
Az összpont az induló iskoláknál az aláb-
biak szerint alakult:
I. Sas-hegy 745 pont
II. Siófok 568 pont
III. Csepel 213 pont
Egyéni sorrend:
I. Racskó Nelli
II. Kozma László
III. Farkas Gábor
IV. Gácsi Márta
V. Kozári András
VI. Janik László
VII. Guzzován Lajos
A csepeli versenyzõ egyedül mert kiállni
ezen a fordulón, ezért örök tiszteletem az
övé, ha jól emlékszem senki nem volt vele
azok közül akikért versenyzett. Ha valaki
Õ VERSENYZÕ!
A csepeli iskola utólag is megköszönhet-
né neki amit  tett.
A versenyzõknél meg kell említeni Erdei
Sándort, aki 1970-ben Országos Munka-
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kutya Bajnok volt. Ebben az évben ku-
tyája küllembírálat alapján CACIB címet
kapott. Az OMKB-on második, Szopó
Béla harmadik, Sörös István az egyesü-
letben bekövetkezett inzultus miatt ebben
az évben a versenyzésbõl kimaradt. Egye-
dül Racskó Nelli volt aki kutyázgatott és
amikor kiírták az Ifjúsági Bajnokságot új-
ból az ország legjobb versenyzõje lett. A
harmadik ifjúsági versenyét nyerte meg.
Az igazsághoz tartozik, hogy amennyiben
egy elõzõ évi versenyen a bírók Fehér
Gyula és Szabó néni nem beszélgetnek
egymással a verseny bírálata alatt, akkor
Racskó Nelli négyszer lett volna Orszá-
gos Bajnok. Ezen a versenyen a gyõztes
mögött 1 ponttal lett a második. A gyõz-
tes az Észak-Nyugati Iskola vezetõje lett.
A történet a következõ képen zajlott: Az
Észak-Nyugati versenyzõ kutyája az em-
ber elleni munkánál levizelte az egyik pa-
lánkot, ezt a bírók a beszélgetés miatt nem
vették észre. Amikor Racskó Nelli követ-
kezett az õ kutyája a szagot észrevéve le-
vizelte az elõtte versenyzõ kutya szagát.
Ezt a bírók észrevették, minek következ-
ménye pontlevonás lett, így lett második
Racskó Nelli a versenyen.
Most egy kis egyesületi élet 1972-bõl: A
Magyar Ebtenyésztõk Országos Egyesü-
letében már rég választást kellett volna
tartani a német juhászkutya szakosztály-
ban. Ezt a vezetõség és a jogtanácsos szé-
pen csalással elodázták. Ez nem volt új
nekem, és rajtam kívül még a sok ezer (!)
szakosztályi tagnak. Megtehették, mert
ha valakinek be akartak tartani akkor ne-
kem méginkább, mert a nyílt kritika bûn-
nek számított. Erre példa, hogy vizsgát
tettem küllem- és munka bírói feladatok
elvégzésének jogosságára, a választás
elõtt egy héttel. A választás után közölte
velem az egyesület jogtanácsosa, mivel én
lettem az elnök, hogy amíg õ él nem ka-
pom meg a vizsgabizonyítványomat. Kö-
zöltem vele, hogy kivárom, de szeretném,
ha minél hamarabb bekövetkezne. A vá-
lasztás után falból behivatott és közölte
velem mind szakosztályi elnökkel, hogy
jelölhetek, illetve meghívhatok külföldi
bírókat a német juhászkutya küllembírá-
latokra. Abban az idõben ez az ember
nem csak a MEOE jogtanácsosa, hanem
a bírói testület elnöke is volt. Meghívtam
külföldrõl német juhászkutya bírókat, a
visszahívásnál szintén német juhászkutya
bíróknak kellett volna menniük külföld-
re, ehelyett a haveri körbõl uszkár és

egyéb bírókat delegált valószínûleg nem
önzetlenül… Akkoriban szolgálati útle-
véllel beutazni a világot nagyon nagy le-
hetõség volt anyagi vonatkozásban is.
Természetesen keményen dolgoztak a
megbuktatásomon azok az emberek, akik
akkor úgy érezték, hogy nekik kellett vol-
na szavazáson gyõzniük, annak ellenére,
hogy senki nem ismerte õket mint komoly
az egyesület érdekét szem elõtt tartó sze-
mélyt. A választásnál, illetve elõtte min-
dent figyelembe vettem csak azt nem,
hogy erre vonatkozóan mi volt az elõírás,
volt e olyan kitétel, hogy amennyiben a
vezetõség 50%-a lemond , úgy a vezetõ-
ség feloszlatását kell elfogadni. A meg-
választásom után az egyik BM-es tiszt el-
hívott beszélgetni, ahol közölte amennyi-
ben nem úgy táncolok ahogy õ muzsikál
elintézi, hogy a vezetõség megszûnjön.
Ezt el is érte a következõ képen. 1972-
ben az emberek többsége mint birkák a
farkastól úgy megbabonázódtak a BM
egyenruhától. Ezt kihasználva tudták
megfélemlíteni az iskolák vezetõit, mint-
ha mögöttük a BM vezetõsége is az õ aka-
ratukat támogatná.   Errõl persze szó sem
volt, mert akikre hivatkoztak, azok sok
esetben azt sem tudták, hogy a MEOE
egyáltalán létezik. A fent említett embe-
rek a mai napig a kutyázás közelében fej-
tik ki tevékenységüket és magukban va-
lószínûleg kajánul mosolyognak az álta-
luk félrevezetett hívõkön és a mai napig
meg vannak gyõzõdve arról, hogy mennyi
jót cselekedtek a MEOE akkori fejlõdé-
séért.
A választást óriási fölénnyel megnyertük.
Ez úgy sikerült, hogy Szopó Bélát a meg-
buktatott vezetõség emberei felhergelték
és semmibe vették. A Béla begurult és
megbeszélte velem, eldöntötte, hogy mi
leszünk az új vezetõség. Megjegyzem ha
a Béla akkor akart valamit az óriási tag-
létszáma miatt az történt amit elképzelt.
Ezt sokan nem vették figyelembe és fél-
vállról kezeltek mindkettõnket. A veze-
tõség a következõ emberekbõl állt:
Elnök: Fischl Frigyes
Titkár: Jung Györgyné,

Vera néni
Kiképzési vezetõ: Szopó Béla
Tenyésztési vezetõ: Feith Ferenc
Propagandista: Kovács Károly
Alomellenõrök: két személy
Pár hónap múlva rájöttem, hogy a BM
tiszt beváltotta fenyegetését és mivel a
munkámat nem tudták támadni, így fel-

oszlatták a vezetõséget. Az alapszöveg a
megfenyegetett vezetõség tagjainál úgy
lett leírva, hogy a vezetõségben elvállalt
tisztségüket a munkájuk mellett nem tud-
ják ellátni.  Az 1972-es választás óta töb-
bé nem volt országos szakosztály, mi vol-
tunk az utolsó vezetõség ebben a minõ-
ségben.  Utánunk csak budapesti szakosz-
tályok mûködtek. Utánam de Pott Györ-
gyöt „palizták” be a budapesti szakosz-
tály élére, utána következett Farkas Lász-
ló, nagy tudású ember, de õ is kevésnek
bizonyult ennek a feladatnak az ellátásá-
hoz. Valahogy még egyszer rávették Szo-
pó Bélát és felhasználták õt a szakmai
diktatúra kivitelezésére, mindaddig amíg
sokan rá nem jöttek, hogy innen mene-
külni kell.
Akkor alakult 1987-ben a Magyarorszá-
gi Német Juhászkutya Klub (MNJK)
Szegvári Ferenc ötlete alapján. Elsõ el-
nöke Dr. Kováts Zsolt volt és természe-
tesen de Pott György sem maradhatott ki
a régi álom megvalósításából, de meg kell
emlékeznem még Lesku Ferencrõl, Feith
Miklósról. Szegvári egyébként gyerek
korától szintén jó kutyás volt, eredményei
röviden a következõk voltak (a felsorolás
közel sem teljes): 1971-ben Ifjúsági Baj-
nokságon összetett III. helyen végzett.
Szintén ’71-ben mint az Észak-Nyugati
KKI versenyzõje 276 ponttal gyõzött.
1972-ben Budapest bajnok, 1973-ban
Országos Bajnokságon a Sas-hegy csapa-
ta gyõzött, Szegvári Ferenc itt egyéni baj-
nok lett.
A régóta kutyázók  neveit próbálom fel-
sorolni: Belle András,  Semadovits János,
Dr Ferenczy Emil, Medved László, Feit
Ferenc, Lung Györgyné, de Pott György,
Nagy Imre, õ a Dunakeszi Iskolán vezetõ
kiképzõ volt. Dr. Kováts Zsolt, Bakóczi
Gergelyné, Joó Irén, Molnár Rezsõ,
Volosinovszky László, Lesku Ferenc,
Preizler József, Fehér Gyula, Preizler
Károly, Szegvári Ferenc, Lukács Gyula,
Kovács Gábor, Vitkovics Ilona, Sörös Ist-
ván, Öri Gyuláné, Balogh Géza, Kosztin
Sándor, Bajori László, Molnár Judit,
Szelényi Zsolt, Gácsi Márta, Racskó Nel-
li, Inzsõl Andrea, Inzsõl Gyula, Bende
Gábor, Szakál István, Való Károly, Szilasi
Gábor, Bajai Mihály, Szabó Judit,Járasi
György, Farkas Gábor, Guzslován Lajos,
Vörös Lajos, Janik László, Kozma Lász-
ló, Szopó Mária, Szopó Béláné, Szopó
Béla, Erdei Sándor, Fischl Frigyes, Tomka
Norbert, Simó Gergely, Balkányi Lajos,
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Vadócz Éva, Tóth Ernõ, Benke András,
Winkler Sebõ, stb.
1985-ben volt a német juhászkutyák Eu-
rópa Bajnoksága a Népstadionban. A Sas-
hegyi iskola vállalta, hogy a bevonulásnál
a csapatokat felvezeti, ezt Széplaki Lász-
ló irányította. Ezen a bajnokságon a se-
gédek Balkányi Lajos és Benke András
volt. Más országokban a segédek nagy
megbecsülésben részesülnek, itt majdnem
könyörögniük kellett, hogy egy kis üdítõt
kapjanak, hogy a szomjukat oltsák. Ezek
a vezetõk, akiknél ez megtörtént ma is
szereplõi a kutyás életnek és tovább foly-
tathatják tevékenységüket, azoknak a se-
gítségével akiket akkor is hülyére vettek.
A magyar hozzáállás a vezetõség részé-
rõl tükrözte mennyire érdekelte õket a
kutyasport, azon kívül, hogy játszhatták
az eszüket a külföld elõtt.
Egy pár kutyás neve jutott eszembe: Ko-
vács György (Újpalota), Hallgató Lajos,
Minyó Ádám, Csibra István, Tóth Béla.
Amikor már nem vettem részt a kutyaki-
képzésben, a kutya õsével a farkassal kezd-
tem foglalkozni. Egy vak tigrisem is volt a
kilenc farkas mellett és egy német juhász-
kutyám meg egy malamutom. Nyugodtan
tanulmányozhattam a kutya õsének visel-
kedését, volt összehasonlítási alapom.
A MEOE-ban a vezetõk azt csináltak
amit akartak, ez vonatkozott a fegyelme-
zésre és a kutyakiképzésre egyaránt. Ne-
kem és az akkor kutyázó embereknek ez
nem tûnt fel, mert minket csak a kikép-
zés érdekelt. A háttérben egy pár iskola-
vezetõ a saját pecsenyéjét sütögetve úgy
irányította a kiképzést ahogy azt õ vagy a
kutyája elképzelték, a többi meg dolgo-
zott és az évente többször is változó sza-
bályzat szerint tanítottuk a kutyáinkat.
Egy pár kiképzési elõírást most leírok, ez
nekem nem jelentett gondot, mert meg-
tanítottam a kutyámat
mindarra, amit muszáj volt a szabályzat
szerint tanítani. A kiképzésnél olyan már
elképzelhetetlen feladatok szerepeltek
mint a tárgyválasztás, személy választás,
tárgyõrzés, az elõreküldésnél jobbra- bal-
ra küldés és közben távolról állítás, ülte-
tés, fektetés. Elõször még mind a három
fázis kötelezõ volt, de ha a vezetõségben
lévõ nagy szaktudású ember kutyája va-
lamit nem tudott megtanulni, vagy a gaz-
da tudását a kiképzési fázisban elõírt fel-
adat meghaladta, akkor máris változott a
vizsgaszabályzat. Az érdekesség kedvéért
el kell mondanom, hogy a MEOE Kikép-

zési Tanácsának mindenkori elnöke a BM
Kutyavezetõ-képzõ iskolának a parancs-
noka volt. Ez nem lett volna baj, mert ezek
az emberek jóindulattal viseltettek az ügy
iránt, a bajokat a körülöttük nyüzsgõ pol-
gári emberek okozták, akik jól helyezked-
ve ügyesen mószerolták a másik kutyást,
akinek nem volt a kiképzés mellett ideje
„helyezkedni” és néha a legnagyobb tu-
dása ellenére, vagy éppen amiatt hamar
ellenségnek lett kikiáltva és, ha gyenge lel-
kületû volt gyorsan eltünt a porondról,
bármilyen jól dolgozott is. Ez is a konku-
rencia kikapcsolásának bevált módja volt.
A vizsgába bevették a szájkosaras ember
elleni munkát, ez azért következett be,
mert a BM-nél szájkosárral lehetett az
emberre küldeni a kutyát és az átvétel után
még a rendõrségen kellett ezt betanítani,
de mivel a polgári szabályzatba is betették
ezt munkát õk megspóroltak egy csomó
munkát. Ezt olyan ember találta ki és te-
tette be a szabályzatba aki azóta meghalt.
A pár rendõr, aki a kutyázott és a kikép-
zésben is együtt volt velünk: Erdei Ferenc,
Németh Tibor, Lukács Gyula, Kalmár
Jenõ és még sokan mások. Az együtt ku-
tyázás mind a két fél hasznára vált, mivel
sokat lehetett egymástól tanulni.
Egyszer a Margitszigeten észrevettem egy
kutyást és odamentem hozzá. Megtud-
tam, hogy magyar, de Csehszlovákiában
él és a SVAZARM-nál kutyázik Ez olyan
szervezet volt, mint Magyarországon az
MHSz. Az elsõ ismerkedés után sok új
dolgot tanultam tõle, többek között a gaz-
da kiszabadítását és ez a szájba tömött

rongy és a hátra kötött kézbõl kiszabadí-
tás volt, bármelyik kutyának könnyen
megtanítható.
Befejezésnek talán csak annyit, amikor
kezdtük nem voltak autóink, mindenho-
vá villamossal vagy vonattal kellett elmen-
ni, a kutyák a peronon, olajos fán feküd-
tek, és hogy ne legyen koszos a kutyám
megtanítottam állni végig az utazás alatt.
El lehet képzelni milyen fáradtak voltunk
mire megérkeztünk, de csak ez után jött
a vizsga vagy a verseny. Majd hazafelé
ugyanez. A szájkosár kötelezõ volt. Ezt
nem azért mondom el, hogy most is így
kellenne lennie, hanem hogy a mostani-
ak tisztába legyenek milyen volt az élet-
szerû kutyázás néhány évtizeddel ezelõtt.

Fischl Frigyes
A világ második legjobb kiképzõje

A leírás olvasása után valaki úgy gondolja,
hogy szeretne többet megtudni részletesebben
a történetekrõl, vagy írja meg levélben, vagy
hívjon fel telefonon: 784-9306.
A levelezési cím: 1024 Budapest, Zivatar u.
11.
Ha valaki úgy érzi neki lenne még története
ehhez az idõhöz vagy bármilyen a kutyaki-
képzéshez kapcsolódó története úgy magá-
val vagy mással kapcsolatban és valami ki-
maradt a leírásból írja meg vagy keressen
telefonon, szívesen állok rendelkezésre, de el-
megyek bárhová ha erre érdeklõdés lenne,
személyesen beszélgethetünk a témáról kö-
zönség elõtt.

Gyakorlás az 1985-ös EB felvonulására. Széplaki László, Racskó Nelli, Bende
Gábor, egy hölgy, Halmi István, mögötte a harmadik Gácsi Márta
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Nagyvázsony, pihenés a bemutató után. Vinkler József
(Brunó), Vera néni, Fehér Gyula (háttal), Kalmár Jenõ,

T. Gábor

Szántódpuszta, az utolsó elõtti forduló elõtt.
Fekszik: Fischl Frigyes,

állnak: Szelényi Zsolt, Gácsi Márta, Kozári András

1995-ös ifi VB
gyõztesei a dobogón:

Inzsöl Andrea,
Racskó Nelli,
Fischl Frigyes,

Tóth Ernõ

Sas-hegy, beszélgetés:
Ferenczy Emil, Erdei Sándor, Szopó Béla

Nagyicce, bemutató csoport a Városligetben, a volt ipari
vásár területén: (balról jobbra) Molnár Rezsõ, a segéd,
Szakál István, Fischl Frigyes, Molnár Rezsõné, Joó Irén,

Szopó Béláné, Vitkovics Ilona, Szopó Béla

Kutyakiállítás.
Kotoff Olivér, mögötte

Szölõsiné, a színmûvészetin
mûvészettörténetet tanított
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Sashegyen egy versenyen,
(balról jobbra) Molnár Rezsõ,
a jobbszélen Tóth András ül, mellette Sáfán Zoltán,
a BM iskola parancsnoka.

Gyõri János és Fischl Frigyes

Bemutató, 3 m 30 cm.
Cili kutya, háttal Vera néni

Schemadovitsnál sorakozó:
(balról jobbra) Bakcsi Györgyné, Bakai Erdei
Sándor, õsz hajjal Vera néni, mellette Ulmen

István tenyésztõ, az õ kutyájának kölykével
nyert 1970-ben Erdei Sándor

erdei bajnokságot és CACIB címet.
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Az idei évben az ausztriai Felsõõrben, 2008. július 27-tõl ke-
rült megrendezésre az SVÖ hatodik ifjúsági kutyás tábora,
melynek a felsõõri helyi csoport kutyaiskolája adott otthont.
A tábor vezetõje, mint minden évben Manuela Obermayer
volt. Az ország különbözõ pontjáról érkeztek fiatalok, sõt még
Németországból is.
Nagy öröm volt számomra, hogy 30 fiatalból magyarként má-
sodmagammal, öcsémmel vehettem részt a táborban. Testvé-
rem Panjaval, jómagam Steinamangeri Nathalyval érkeztünk
oda.
Az elsõ nap, az ilyenkor megszokott módon, a gyülekezéssel,
sátrak felállításával, a helyszín felderítésével telt el. Bár szá-
momra a helyszín, a Pinka patak partján fekvõ kutyaiskola nem
volt újdonság, hisz majdnem minden hétvégén ide járunk ki a
kutyákkal gyakorolni, a vezetõk és a gyerekek annál inkább.
Este tábortûz köré gyûlve mutatkoztunk be egymásnak. Ba-
rátságosan fogadtak bennünket, tapsolva fogadták meg a szép
bemutatkozásunkat. Vacsora után, rövid pihenést követõen
tettünk egy közel két órás sétát a kutyákkal a szomszédos fa-
luba, Alsóõrbe. Éjfélt ütött az óra mikor visszaérkeztünk.
A napi programok elõre megszervezettek voltak. Minden reg-
gel, pontosabban hajnalban nyomozásra indultunk. Délelõtt
a kutyáké és vezetõiké volt a fõszerep. Az idén az agilitysek
számára is voltak programok. Ringtréningben Franz
Kampenhuber, tenyésztési fõfelügyelõ instrukciói szerint gya-
koroltunk. Bemutatta, hogyan kell egy kiállítási kutyát úgy
felvezetni, hogy a legszebb formáját mutassa, valamint hogyan
kell kezelni a kutyát akkor, mikor a bíró a tetoválását, fogaza-
tát szeretné megvizsgálni. Elmagyarázta, hogy minden fajtá-
nál mást tartanak szem elõtt, és máshogyan kell beállítani.

SVÖ- Jugendlager 2008 Oberwart
Itthon vagy otthon - avagy ifjúsági kutyás tábor a sógoroknál

Délutánonként szabadidõs tevékenységeken, gazdag kulturá-
lis programokon vettünk részt. Minden nap strandra mentünk,
hol a helyi szabadfürdõre, hol a környezõ falvak strandjaira.
Egyik délutáni programunk közt szerepelt az is, hogy elláto-
gattunk St. Coronára, ahol 844 m magasra egy felvonó segít-
ségével jutottunk fel a bob pályára és onnan csúsztunk le. Fe-
lejthetetlen élményt nyújtott, lélegzetelállítóan szép panorá-
ma tárult elénk.
Tarcsafürdõn (Bad Tatzmansdorf) a Csokoládé Múzeumban
pedig megismerkedhettünk a különbözõ desszertek elkészíté-
si módjának fortélyaival, valamint megkóstolhattuk a hely leg-
finomabb csokoládéját. A kakaó több száz éves múltjának tör-
ténetét rövid kisfilmben mutatták be. A Spiegel Hotel Resta-
urant és Manufaktúra vendégeiként jártunk ott.
Esténként, az õrzõ-védõ gyakorlatban a salzburgi helyi cso-
port segédei segítették munkánkat.
Vacsora után, minden este tábortûz mellett beszéltük meg az
az napi élményeket és a  másnapi napirendet.
Az utolsó napon lehetõség nyílt arra, hogy a kutyákkal vizsgát
tegyünk.
Mi ugyan nem indultunk a versenyen, mert Nathaly fiatal és
kissé felkészületlen volt ahhoz, hogy olyan eredményt érjen
el, amely megfelelt volna elvárásaimnak. Maximalista vagyok,
ezért nekem a minimum 70 pont nem volt cél.
Záró estén disco volt, ahol önfeledten szórakozhattunk ked-
vünkre.
Vándortábor lévén, mindig más település a házigazda, 2009-
ben Villachban lesz a helyszín. Mivel felettébb jól éreztük
magunkat és barátságos fogadtatásban volt részünk, remél-
jük, hogy ott leszünk jövõre is.

Brunászki Dorottya
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Az alábbi írások az osztrák NJ Újság (SVÖ Nachrichten) júliusi számá-

ban jelentek meg. Amiért érdekesnek tartottam megosztani újságunk

olvasóival, az hogy ettõl a laptól szokatlanul õszinte hangvétellel írtak az

ott látottakról. Az írások kétfélék, hivatalos bírói beszámolók, melyeket

árnyalják egy versenyzõ és drukkerek tollából származó olvasói levelek.

Bírói beszámoló az engedelmességi gyakorlatról

A bajnokság jó szervezett volt. A judenburgi helyi csoport tagjai Krenn úr
vezetésével a lehetõség szerint igyekezett mindent megtenni, hogy a hely
adottságaiból a lehetõ legjobbat kihozza, hiszen a versenyt megelõzõ napok-
ban heves esõzések voltak. Természetesen mindezek figyelembevételével
elvárható lett volna, hogy figyelmet fordítsanak a pálya állagára (pl. faforgács
felszórása). A sport oldaláról tekintve az eseményeket összességében min-
den rendjén volt, azonban a kínált keretek nem egy SVÖ Országos Bajnoksá-
gához méltóak voltak. A fegyelmezõ gyakorlatok bírálata során a rendezvény-
vezetõtõl és a versenyirodától egyaránt a legjobb segítséget kaptam. A ren-
dezvényvezetõnek és a judenburgi helyi csoport tagjainak köszönetemet fe-
jezem ki. Majdnem 50 nevezés nagyon jó létszámot jelentett.
Az engedelmességi gyakorlatok fegyelmezetten zajlottak és a teljesítmény
magas színvonalat ért el. A nemzetközi szintû követelmény örömteli tempe-
ramentumos kutyákat feltételez, amely elvárás itt teljesült. Örvendetes, hogy
a kutyavezetõink többsége ebbe az irányba halad. Egyre jobban láthatók,
hogy a kutyák nem csak örömmel és figyelemmel, hanem a gazdájuk mellett
egyenesen haladnak. Kivételesen unott, kedvetlen munkát mutató kutyát is
láthattunk. Mindemellett számos kutya nem kielégítõ erõteljes ugrást muta-
tott. Abszolút kimagasló teljesítményû fegyelmezõ gyakorlatot bemutató ku-
tya hiányát láthattuk, ennek  ellenére megállapíthatjuk, hogy több éve már
minél több jól kiképzett kutyával rendelkezünk. Az engedelmességi gyakorla-
tok tekintetében egy nagyon eredményes és ígéretes úton haladunk. Kritikus
volt sok kutyánál, hogy az ültetési gyakorlatot teljesen elszúrták. Erre a fel-
adatra sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani. Továbbá oda kell figyelni nem-
zetközi szinten egy valóban nyugodt helyben maradási gyakorlat elvégzésé-
re. Nemzetközi szintû szereplés alkalmával a kiképzõmellény viselete nem
megengedett és ez a mi hazai fõrendezvényeinken hasonló képen megszív-
lelendõ. Összességében az alábbi minõsítéseket adtam ki: 2 kitûnõ, 17 na-
gyon jó, 17 jó, 5 megfelelõ.

Dr. Wolfgang Tauber
teljesítménybíró

Bírói beszámoló az õrzõ-védõ gyakorlatról

Az SVÖ 2008-as Országos Bajnoksága már a múlt ennek ellenére még sokáig
szóbeszéd tárgya lesz. Sajnos nem, mint a legszebb és legnagyobb sportren-
dezvényként - mint ahogy lennie kellett volna - hanem inkább egy kötelezõen
ledarálandó, valahogy azt letudandó eseményként kezelték.
Már a kezdetekben hiányzott a meghívó és beharangozó írás az SVÖ Zeitung-
ból, így a rendezvény a közönség számára ismeretlen maradt. A helyi csoport
elmulasztotta az országos bajnoksághoz méltó látványos keretek biztosítását.
Nem voltak zászlók (elsõ sorban a díjkiosztókor lett volna fontos) semmi virág-
díszítés, semmi nem utalt arra, hogy megmutassák a résztvevõknek, hogy igen
is megérte egész évben erre a rendezvényre készülni. A díjátadás sem mutatott
ünnepélyes jelleget. Csupán az elsõ három helyezett kapott serleget, azonban
ennél bármely helyi csoport vizsgáján is nagyobb díjazásban részesülnek a
versenyzõk. Nem volt fázisdíj sem emléklap. Talán jobb, ha ezt a rendezvényt a
lehetõ leggyorsabban kipipáljuk és hagyjuk az emlékezetre és törekszünk arra,
hogy a jövõben miként tehetjük a fajtát jobbá.

Most pedig a sport oldalról nézve: Megtisztelõ volt számomra az õrzõ-védõ
gyakorlatok bírálása. A 42 felvezetett kutyából 2-nek kitûnõ, 20-nak nagyon
jó, 14-nek jó, 1-nek megfelelõ és végül 3-nak hiányos minõsítést tudtam
adni. Ezúton szeretném ismét megköszönni a két segédnek Reinhold
Steingruber-nak és Karl Schnabl-nak mindkét napi kiegyenlített teljesítmé-
nyét. A versenyzõknek az ott tapasztalt körülmények ellenére a legnagyobb
elismerésem és a közönség számára is hasonlóképpen a sportszerû viselke-
désért. Mindezeket feledjük el és tekintsünk elõre. A következõ évi országos
bajnokság rendezõinek sok szerencsét kívánunk.

Hermi Regensburger
teljesítménybíró

Országos Bajnokság? Egy nagy csõd

Akad még olyan kutyás akinek ez tetszik? Az odaút több mint 600 km volt. Ott
egy olyan pálya fogadott minket, amely egy rétnek tûnt. A verseny elõtt nem
ártott volna lenyírni a füvet. Ezen kívül körös-körül mocsok és sár, gumicsiz-
ma nélkül semmire sem jutottunk volna, így is 30 cm mélyre süllyedtünk. A
helyi csoport vezetõje Andreas Krenn, aki egyébként jeles országos vezetõ-
ségi tag (sajtófelelõs, szerk.) egyáltalán nem mutatott érdeklõdést a rendez-
vény hibátlan lebonyolítása iránt. Nagyon sokáig várakoztunk a nyomterület-
nél, mivel a parasztoktól az elõzetes engedélyt nem kérték meg a területhasz-
nálathoz. A nagy esõben és hidegben lehetetlen volt, hogy legalább egy teát
kapjunk. A szombati díszvacsorán a résztvevõknek egy vendéglõbe kellett
menniük, mivel a klub ház alkalmatlan volt a kiszolgálásra. Egy kis fritõz és
egy kis grillsütõ ez lett volna mind a konyha. A vendéglõben is a 200 vendég-
nek hosszasan kellet várakozni az étel és ital kiszolgálásra.
Ehhez még hozzájött, hogy csak a három legjobb kutyavezetõt díjazták po-
csék serlegekkel.
Egyébként ez csak egy kis részlet a 2008-as OB-n látottakból.

Helmut Anranter
40 éves múlttal rendelkezõ kutyás

Egy szurkoló csoport

Egy szurkoló csoportutazott Judenburgba az idei OB. A látottakhoz jó pár
észrevétel a tervezõi és szervezõi problémák tekintetében, amelyek e rendez-
vény alkalmával jó pár hiányosságot okoztak. A sok éve már szenvedélyes
katalógusböngészõ és készítõ vagyok, emiatt természetesen azonnal vásá-
roltam is egy katalógust, amiért 3 Euro-t (csaknem 42 Schilling-et!!) kellett
letennem. A katalógus egy oldal idõbeosztás és nyolcoldalas résztvevõi listá-
ból állt. A kiemelt rendezvényeknél éppen úgy, mint egy kis rendezvény alkal-
mával a katalógusnak a kutyavezetõk, a helyi csoport és a kutyák származási
adatait kellene tartalmaznia. Bizonyára sok érdeklõdõ számára a jövõben egy
kölyök vásárlás alkalmával jó segédanyagként szolgálna. Ennél a nagyon fontos
rendezvénynél miért nem volt lehetséges, erre nem tudom a választ. Min-
denesetre nagyon csalódott vagyok, hogy ezért kellett nekem 3 Euro-t fizet-
nem. Mindezt egyszerûen egy egyoldalas indulók listájával is meglehetett
volna oldani. Sok éve már az országos bajnokságok alkalmával akár verseny-
zõként, akár szurkolóként vettem részt, soha ilyen jellegtelen rendezvényt
még nem láttam. A 2009-es bajnokság rendezõjének semmiféle nehéz fel-
adata nem lesz, hogy az idei OB színvonalát felülmúlja. Az egyetlen pozití-
vum, amiért érdemes volt Judenburgba utazni az, hogy a német juhászku-
tyák és vezetõik csodálatos teljesítményét láthattuk.

Edda Hofer OG 60
Fordította: Brunászki Nóra

Forrás: SVÖ Nachrichten 2008/7

SVÖ Országos Bajnokság 2008
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II. Palóc Ifjúsági Kupa
Az elõzõ évekhez hasonlóan idén is az ifjúsági kutyás
tábor zárásaként megrendeztük a Palóc Ifjúsági Kupát.
Nemcsak a táborban résztvevõ gyerekek nevezésére szá-
mítottunk, bárki jöhetett, csak a 18 éves korhatárt kö-
töttük ki.  A versenykörülményeket pont olyannak ala-
kítottuk, mint a felnõtt versenyekét és a szabályokon sem
volt semmiféle könnyítés. Miután alsó korhatár nem volt
kikötve megmaradtunk az „engedelmes szintnél”.
Bozsó Pál úr bírálata mellett zajlott a rendezvény és
mindenki legnagyobb örömére minden résztvevõnek si-
került értékelhetõ gyakorlatot bemutatnia, pedig volt
olyan, aki idegen kutyával 1 hét tréning után nevezett.
Végig nagyon sportszerû magatartás mellett, egymásnak
is drukkolva versenyeztek a fiatalok, minket felnõtteket
is ámulatba ejtve. A vésõ értékelésnél a bíró sporttárs is
felsõfokon szólt a hozzáállásról és a mutatott teljesít-
ményrõl egyaránt.
Meggyõztek róla a gyerekek, hogy érdemes folytatni a
fiatalokkal történõ munkát, esetleg megpróbálni beka-
csolni új helyszíneket, bevállalós helyi szervezetekkel.
Fontos lenne. Azt, ami ma hazánkban a sportág körül
van - ne essünk tévedésbe!- nem mi, hanem Õk fogják
megoldani.
Csináljunk nekik kedvet, elszántságot hozzá!

Müller Jenõ
3101 Salgótarján

Eredmények:

I. Kerékgyártó Petra –Yenny  (német j.) 58 p.
II. Szabó Dóra –Basa (német j.) 57 p.
III. Csiszár Noémi –Cseketáji Kelly  (német j.) 54 p.
III. Csibra Barbara - Berény-Szépe Jolie (német j.) 54.p.
IV. Molnár Márk – Diana v. Mörfelder Land  (német j.) 53 p.
V. Békés Alexandra – Aida Seli-Dog (német boxer) 49 p.
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II. Ifjúsági kutyástábor Szorospatak
Idén is belevágtunk, idén is táboroztattunk! A tavalyi szervezéshez
képest már rutinosabban, gördülékenyebben mentek az elõkészüle-
tek! Nem voltak fennakadások az elõkészületekben, ha még is akadt
valami probléma azt hamar orvosolni tudtuk. A szervezés kész! Jö-
hettek a gyerkõcök és a kutyák!
Gyermekzsivajjal és kutyaugatással telt meg a Szorospataki Ifjúsági
Tábor  2008. 06. 29 – 07. 06 között. Minden gyermek izgatottan pa-
kolta ki a csomagjait a kocsiból a faházakba. A szülõk még egy - két
jó tanácsot meg akartak osztani a gyermekükkel, de õk már az is-
merkedéssel voltak elfoglalva. Mindenki hamar megismerkedett a
többi táborozóval, mindenki barátokra lelt. Vasárnap délután a szer-
vezõk és a kiképzõnk - aki idén is Rusvai Zoli volt – eligazítást tar-
tott a heti történésekrõl. Megbeszéltük, hogy akik nyomra akarnak
menni, azoknak mikor van a gyülekezõ, mikor kezd a kiképzés a
pályán, milyen programok lesznek egész héten, stb.
Majd kezdetét vette a tábor! Olyan volt az egész hét, mintha egy
nagy család lettünk volna.
A gyerekek nagyon lelkesek voltak, mindent ki akartak próbálni,
jöttek velünk a nyomra, és azok is beálltak az õrzõ védõ foglalkozás-
ra, akik azelõtt soha.
Rusvai Zoli igen gazdag és emlékezetes foglalkozásokat tartott a
gyerekeknek. Volt engedelmes oktatás, de belevitt egy kis játékot is
az oktatásba. A hét közepétõl akadálypályát állított fel a gyerekek-
nek és kutyáiknak. Székekbõl volt az alagút, asztalról asztalra kellett
ugrani a kutyáknak, székek között kellett szlalomozni, stb. Mind
kutya, mind gyermek nagyon élvezte, talán jobban élvezték így, hogy
még az akadályok felépítésénél is segítkezhettek. Annak érdeké-
ben, hogy ne csak a kiképzések legyenek emlékezetes a gyerekek-
nek, különbözõ programokkal gazdagítottuk a hetet.
Kedden birtokba vettük a bátonyterenyei tanuszodát, csütörtökön
állatorvosi elõadás volt és egy járõrversenyt is szerveztünk, pénte-
ken bevettük Hollókõ várát!
Az emlékezetes járõrverseny, ahol gyermek és felnõtt együtt ver-
senyzett, ahol mindenki egyenrangúvá vált. Minden csapatban egy
felnõtt és három gyerkõc volt és a kutyáik. A verseny idejére min-
den felnõtt gyermekké változott, minden felnõttbõl elõjött a gyer-
meki én. Minden csapattagnak ugyan azokat a feladatokat kellett
leküzdeni, volt vízhordás, zsákban futás, vízbõl való halászat, behí-
vóverseny és virsli evõ verseny a kutyáknak, hogy csak egyet, kettõt
említsek. Mindenkinek látszott az arcán, hogy élvezi, amit csinál és
apait - anyait belead annak érdekében, hogy segítse a csapatát. Majd
a versenyt a díjkiosztás koronázta meg, ahol mindenki értékes aján-
dékokkal gazdagodott.
Az egész heti mókát és kacagást a szombati közös tábortûzgyújtás-
sal koronáztuk meg. Egy dolog árnyékolta csak be a szép estét, hogy
mindenkiben ott volt az, hogy holnap véget ér minden, hogy holnap
össze kell pakolni, haza kell menni. Vasárnap minden gyermek az-
zal fogadta a szüleit, hogy jövõre újra el akarok jönni. Majd eljött a
búcsúzás, ami szomorú volt ugyan, de valamilyen szinten mégis jó és
emlékezetes. Ugyanis mindenki úgy búcsúzott, hogy jövõre újra ta-
lálkozunk, hogy újra jönnek táborozni. Majd minden gyermek elin-
dult haza.
Mi is összepakoltunk és elindultunk, bezáródott mögöttünk a tábor
kapuja. Haza felé nem azon törtük a fejünket, hogy milyen volt az
egy hét, hogy kár, hogy vége van, azon gondolkodtunk, és arra a
megállapításra jutottunk, hogy jövõre újra találkozunk, újra meg-
szervezzük!

 Sándor Éva 3101 Salgótarján
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Kastélykert Kiállítás
SALGÓTARJÁN – KISTERENYE

JURAJ STAUDINGER (Sk)

2008. 08. 10.

Hagyományosnak mondhatóan idén is megrendezésre került a kisterenyei
kastély parkjában helyi szervezetünk német juhászkutya fajtakiállítása.
Bírának színesítve a rendezvényt, Juraj Staudinger urat kértük fel a szom-
szédos Szlovákiából. Nem alakult rosszul a nevezési létszám sem, 78
nevezett egyeddel. A bírálatok fordításában Mag Norbert szlovákiai bará-
tunk segédkezett, aki munkavonalas háttere ellenére hihetetlen gyorsan
átállt a küllemes szakszavakra, külön köszönet neki. Jól jelzi a bírálatok
színvonalát, hogy abszolút vita és megjegyzés nélkül fogadta el minden-
ki Staudinger Úr értékelését, sorrendjeit.
A verseny szünetében Pásztó Város rendõreinek bemutatója szórakoz-
tatta a közönséget, amibe beszállt Szabó Zsolti is végéighuzatva magát a
füvön a rendõrkutyákkal.
Tiszteletét tette a rendezvényen Szegvári Ferenc úr is eleget téve a proto-
kollnak Staudinger úrral szemben, akit nemrég a Szlovákiai  Sportkutyás
Szövetség elnökévé választottak.
A hagyományt nem megtörve jövõre folytatjuk

Müller Jenõ
3101 Salgótarján

MINI BABAY SZUKA (3 – 6 hó)
Nrt. 1. Fanta vom Bellissimo (Farbo degli Acthei – Baike vom Bellissimo)
Nrt. 2. Ulla von Nord Wind (Endrefalva Olympus – Roni von Nord Wind)
Nrt. 3. Steinmangeri Sarah (Godalis Tino – Elfi von den Amperauen)
Nrt. 4. Nedzserland Ary (Eiko vom Bellissimo – Deshei von Leithawald)
Nrt. 5. Rögzöd – Völgyi Bodza (Orbit vom Hühnegrab / Rögzöd - Völgyi Héra)
Nrt. 6. Rögzöd – Völgyi Béta (Orbit vom Hühnegrab / Rögzöd - Völgyi Héra)

MINI BABAY KAN (3 – 6 hó)
Nrt. 1. Uran von Nord Wind (Endrefalva Olympus – Roni von Nord Wind)
Nrt. 2. Fax vom Bellissimo (Farbo degli Acthei – Baike vom Bellissimo)
Nrt. 3. Rögzöd – Völgyi Béke (Orbit vom Hühnegrab / Rögzöd - Völgyi Héra)

BABY SZUKA (6- 9 hó)
Nrt. 1. Diva vom Bellissimo (Wesley v. Dan Alhedy’s Hoeve – Fenja vom

Bellissimo)
Nrt. 2. Aika vom Bellissimo (Negus von Holtkämper See – Lyra vom

Bellissimo)
Nrt. 3. Daphne vom Bellissimo (Wesley v. Dan Alhedy’s Hoeve – Fenja vom

Bellissimo)
Nrt. 4. Baby vom Bellissimo (Lasso vom der Rieser Perle – Babette vom

Bellissimo)
Nrt. 5. Evita vom Bellissimo (Bazi von der Urbecke – Quana vom Bellissimo)
Nrt. 6. Chiara vom Bellissimo (Gorby von Schwarzwald – Elke vom

Bellissimo)
Nrt. 7. Mátravölgyi – Õrség Liza (Hayos von Bad Boll / Mátravölgyi-Õrség Cora)
Nrt. 8.  Zoring Gabi (Yimmy van Contra – Pintana von Batu)
Visszalépett: Garmond Negra (Uran v.d. Wilhelmswarte – Tora v. Becherbach)

BABY KAN (6- 9 hó)
Nrt. 1. Eros vom Bellissimo (Bazi von der Urbecke – Quana vom Bellissimo)
Nrt. 2. Aiko vom Bellisimo (Negus von Holtkämper See – Lyra vom Bellissimo)
Nrt. 3. Dasty vom Bellissimo (Wesley v. Dan Alhedy’s Hoeve – Fenja v. Bellissimo)
Nrt. 4. Mátravölygi – Õrség Lord (Hayos von Bad Boll / Mátravölgyi - Õrség Cora)
Nrt. 5. Apoll vom Bellissimo (Negus von Holtkämper See – Lyra vom

Bellissimo)
Nrt. 6. Delon vom Lasselsberg (Gorby von Schwarzwald – Buffy El Greco)
Nrt. 7. Mátravölygi – Õrség Leo (Hayos von Bad Boll / Mátravölgyi - Õrség Cora)
Visszalépett: Garmond Nutz (Uran v.d. Wilhelmswarte – Tora v. Becherbach)
Visszalépett: Garmond Norax (Uran v.d Wilhelmswarte – Tora v. Becherbach)
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KÖLYÖK SZUKA (9 – 12 hó)
Nrt. 1. Tara von Nord Wind (Endrefalva Olympus – Roni von Nord Wind)
Visszalépett: Cora v. Lasselsberg (Xeno vom Elzmündungraum – Patch v. Batu)
Visszalépett: Gáborland Opalia (Rico vom Altenberg Land – Gáborland Vanta)

KÖLYÖK KAN (9 – 12 hó)
Nrt. 1. Hill von Meridian (Robuk dei Monti della Laga – Ciru von Meridian)
Nrt. 2. Cello vom Lasselsberg (Xeno vom Elzmündungraum – Patch von Batu)

NÖVENDÉK SZUKA (12 – 18 hó)
NJ. 1. Viernheimi Milka (Viernheimi Urma – ViernheimiSharon)
NJ. 2. Yvonne vom Bellissimo (Queen von Löher Weg – Lyra vom Bellissimo)
NJ. 3. Covery Eliz (Viernheimi Urma – Viernheimi Inci)
NJ. 4. Zana vom Bellissimo (Lasso von der Rieser Perle – Fenja vom

Bellissimo)
NJ. 5. Almand – Szépe Alíz (Whisky vom Dänischen Hof / Kunság - Tüze Zita)
NJ. 6. Yana vom Bellissimo (Queen von Löher Weg – Lyra vom Bellissimo)
NJ. 7. Viernheimi Klima (Viernheimi Urma – Viernheimi Grill)
NJ. 8. Falvavölgyi Alysa (Arko vom Butjenter Land – Vicky vom Tankgraden)
NJ. 9. Balzai – Bátor Gitta

NÖVENDÉK KAN (12 – 18 hó)
NJ. 1. Waiko v. Bellissimo (Greif v.d. Karl-May Höhle / Baike vom Bellissimo)
NJ. 2. Flick von Meridian (Solo von Team Fiemereck – Nadine vom Bellissimo)
NJ. 3. Vito vom Bellissimo (Solo v. Team Fiemereck – Hanny vom Bellissimo)
NJ. 4. Fanto vom Meridian (Solo v. Team Fiemereck – Nadine vom Bellissimo)
NJ. 5. Ursus Ipel (Rómeo Dlhá Roven – Zimba Vlady Sal)
NJ. 6. Waldo vom Bellissimo (Greif v.d. Karl-May Höhle / Baike v. Bellissimo)
NJ. 7. Eros El Greco (Arko von Butjenter Land – Buffi el Greco)
NJ. 8. Arok v.d. Wilhelmswarte (Vegas du Haut Mansard – Ulli von Aurelius)
NJ. 9. Almand Szépe Atos (Whisky vom Dänischen Hof / Kunság - Tüze Zita)
NJ. 10. Enzo El Greco (Arko von Butjenter Land – Buffi el Greco)
Visszalépett: Almand Szépe Alex (Whisky vom Dänischen Hof / Kunság - Tüze Zita)

FIATAL SZUKA (18 – 24 hó)
NJ. 1. Csókási Betti (Olaf Adrianka – Vicky von Tankgraben)
NJ. 2. Ulla vom Bellissimo (Aiko vom Goldenen Zweig – Babette v.Bellissimo)
NJ. 3. Steinmangeri Nathaly (Orbit Hühnegrab – Panja v.d. Heilquelle Güssing)
NJ. 4. Aqua vom Donauknie (Jerex von Bad – Boll / Noscha von Oxsalis)
NJ. 5. Kunság – Tüze Cid (Whisky vom Dänischen Hof / Kunság - Tüze Afra)

FIATAL KAN (18 – 24 hó)
NJ. 1. Segal v. Nord Wind (Maestro v. Osterberger Land – Hella v.n Nord Wind)
NJ. 2. Kimon von Jungwald (Josch zum Gigelsfelsen – Atrice von Kriszto)
NJ. 3. Hans z Adamovho Dvora (Vango v. Otzbergblick – Aika z Adamovho Dvora)
NJ. 4. Kunság – Tüze Cézár (Whisky vom Dänischen Hof / Kunság - Tüze Afra)
NJ. 5. Levis di Dranel Ivar (Jorick di Dranel – Brigitte di Dranel)

MUNKA SZUKA (24 hó felett)
K. 1. Nathalie vom Bellissimo (Yoker Karat’s – Baike vom Bellissimo)
K. 2. Viernheimi Boszi (Jerex von Bad Boll – Viernheimi Aischa)
K. 3. Lyra vom Bellissimo (Orbit vom Hühnegrab – Randa von Oxsalis)
K. 4. Viernheimi Zséda (Viernheimi Exon – Viernheimi Jessy)
K. 5. Nicky vom Bellissimo (Yoker Karat’s – Baike vom Bellissimo)
K. 6. Nelli vom Bellissimo (Yoker Karat’s – Baike vom Bellissimo)
K. 7. Viernheimi Dana (Fernet Grafenburg – Vienheimi Pink)
K. 8. Mátravölgyi – Õrség Fanta (Gáborland Tomy / Mátravölgyi - Õrség Cora)
J. 1. Bavaria Fina (Jack Blender See – Bavaria Romina)

MUNKA KAN (24 hó felett)
K. 1. Haribal Qstionn (Olymus Endrefalva – Baxi Qstionn)
K. 2. Robin vom Bellissimo (Bijou vom Freese Land – Baike vom Bellissimo)
K. 3. Jelo z Lintichu (Nicos von Leithawald – Nixi z Lintichu)
K. 4. Zeuszházi Félix (Zeuszházi Alex – Zeuszházi Connie)
K. 5. Kunság - Tüze Bojkó (Whisky vom Dänischen Hof / Kunság - Tüze Afra)
K. 6. Immo vom Bellissimo (Indo v. Bildeiche – Pintana von Batu)
NJ. 1. Nordhauseni Lidérc (Raul von Rednex  - Nordhauseni Dana)
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Ismét megrendezésre került egyik fõ rendezvényünk, 116
nevezett egyeddel és sportszerû felvezetõkkel. Szeretnénk
megköszönni a nevezéseket és a részvételt a kiállítóknak,
a tenyészcsoportok nevezõinek és a vendégeknek.
Versenghettek a fiatal felfedezetõk is, akik nagyon jól
végrehajtották a rájuk rótt feladatot. Ez egy ünnep volt, a mi
ünnepünk, amit mi rendeztünk magunknak, egymásért.
Gratulálunk a gyõzteseknek, a három tenyészcsoportnak,
akik igen magas színvonallal képviseltél a fajtát. Von
Bellissimo: kiválasztott kitûnõkkel, osztály gyõztesekkel,
nagyon jó ivarjelleggel, típussal és színezettel, a szukáknál
nagyon jó mérettel. Von Meridian: közép méretûek, nagyon
jó színnel és pigmenttel, köztük osztály gyõztessel, nagyon
jó ivarjelleggel. Von Nord-Wind: a csoport még nagyon fiatal,
kiváló egyedekkel és osztály gyõztessel. Erõs csontozat,
különbözõ nemi ivarjelleggel, nagyon jó típus és tartalom,
nagyon jó szõr és szín.
Sajnálatos, hogy a régebbi tenyészetek nem képviselték
magukat. Reméljük, hogy az elkövetkezendõkben legalább
ilyen, vagy még nagyobb összefogással dolgozhatunk majd
együtt a klub érdekeit szem elõtt tartva.

Rutkai Gyula
3301 HSz elnöke

Eredmények:
 
Mini baby szuka:
1. Ulme von Nord Wind

(Endrefalva Olympus-Roni von Nord Wind)
2. Fanta von Bellissimo

(Furbo d.Achei-Baike von Bellissimo)
3. Ulla von Nord Wind

(Endrefalva Olympus-Roni von Nord Wind)
Mini baby kan:
1. Uran Nord Wind

(Endrefalva Olympos-Roni von Nord Wind)
2. Fax von Bellissimo

(Furbo d.Achei-Baike von Bellissimo)
3. Indo von Meridian

(Jumbo di Zenevredo-Ciru von Meridian)
Baby szuka:
1. Evita von Bellissimo

(Bazi urbecke-Quana von Bellissimo)
2. Diva von Bellissimo

(Wesleyv.Dan Alhedy s Hoere-Fenja von Bellissimo)
3. Baby von Bellissimo

Lasso Rieser Perle-Babette von Bellissimo)
Baby kan:
1. Ursus von Ursus

(Tarso batu-Kleo Danubius hof)
2. Eros von Bellissimo

(Bazi urbecke-Quana von Bellissimo)
3. Yellow von Baldur

(Tenno de Bonanza-Luna isola von Baldur)

Kölyök szuka:
1. Garmond Negra

(Uran Wilhelmcwarte-Tora Becherbach)
2. Aika von Bellissimo

(Negus Holtkaemper See-Lyra von Bellissimo)
3. Bán-Hof Jana

(Whisky Daenischen Hof-Királyházi Wolf Frida)
Kölyök kan:
1. Garmond Nutz

(Uran Wilhelmcwarte-Tora Becherbach)
2. Cito von Lasselsberg

(Xeno Elzmündüsgraum-Patch Batu)
3. Hill von Meridian

(Robuk dei Monti della Laga-Ciru von Meridian)
Növendék szuka:
1. Yvonne von Bellissimo

(Queen Löher Weg-Lyra von Bellissimo)
2. Yana von Bellissimo

(Queen Löher Weg-Lyra von Bellissimo)
3. Tara von Nord Wind

(Endrefalva Olympus-Hella von Nord Wind)
Növendék kan:
1. Fanto von Meridian

(Solo Team Fiemereck-Nadine von Bellissimo)
2. Figo von Meridian

(Solo Team Fiemereck-Nadine von Bellissimo)
3. Eros El Greco

(Arko Butjenter Land-Buffi El Greco)
Fiatal szuka:
1. Wenja von Bellissimo

(Greif Karl-May Höhle-Baike von Bellissimo)
2. Elischa de Bonanza

(Tenno de Bonanza-Rea v.Ursus)
3. Ulla von Bellissimo

(Aiko Goldenen Zweig-Babette von Bellissimo
Fiatal kan:
1. Waiko von Bellissimo

(Greif Karl-May Höhle-Baike von Bellissimo)
2. Uran von Bellissimo

(Aiko Goldenen Zweig-Babette von Bellissimo)
3. Vito nvon Bellissimo

(Solo Team Fiemereck-Hanny von Bellissimo)
Munka szuka:
KK1. Nathalie von Bellissimo

(Karats Yoker-Baike von Bellissimo)
KK2. Hanny von Bellissimo

(Larus Batu-Randa von Oxsalis)
K1. Nicki von Bellissimo

(Karats Yoker-Baike von Bellissimo)
Munka kan:
KK1. Benji El Greco

(Ghandi Arlett-Mo Haus Milesevac)
KK2. Lancelot von Baldur

(Hanno von Bellissimo-Eska von Baldur)
KK3. Immo von Bellissimo

(Indo Bildeicha-Pintana Batu)
Tenyészetek:
1. Bellissimo, 2. Meridian, 3. Nord Wind

FÕTENYÉSZSZEMLE
2008. 09. 20 - 21. - Eger - Felsõtárkány
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Kutyás világ nem kutyavilág!
Ha augusztus, akkor Szent László hét vagy augusztus 20.-a jut
elõször mindenki eszébe és ezzel párhuzamosan a különbözõ ün-
neplések, emlékezések és események. Ezeken részt vesz az or-
szág apraja és nagyja mint nézõ, vagy mint elõadó.
A Mogyoródi Kutyás Szakosztály ezt az alkalmat ragadja meg évek
óta, hogy öregbítse a falu hírnevét és megmutassa milyen magas
szintû munka folyik az iskolában. Idén két alkalommal Madocsán
és a Mogyoródi Katolikus Családi Nap alkalmából léptünk fel nagy
sikerrel. Részleteket Bujdosó Klára élménybeszámolójából tudha-
tunk meg.
Idei terveink között szerepel még két bemutató, valamint a XX Né-
met Juhászkutya Nemzeti Bajnokság megrendezése október 23-
án melyre minden érdeklõdõt nagy szeretettel várunk.

Uhljár Tamás

A madocsai kaland!
Augusztus 16-án hajnalban álmosan gyülekezett csapatunk a mo-
gyoródi Mázsa téren, majd kutyákkal, és a felszereléssel jól meg-
rakodva útnak indultunk Madocsa felé, ahová a Falunapok alkal-
mából kaptunk meghívást. Kétórás, tempós autózás után érkez-
tünk meg a Tolna megyei településre, ahol már vártak bennünket a
helyiek.
Bemutatónk helyszíne a község sportpályája volt, ahol megérke-
zésünk pillanatában is mozgalmas sportélet zajlott. Kipakoltunk,
megmozgattuk kutyáinkat, kicsit gyakoroltunk a szépen, rendben
tartott füves pályán, és hamarosan Uhljár Tamás vezényletével kez-
detét vette a bemutató.
Lesku Ferenc életmûdíjas kiképzõnk konferálta a gyakorlatsoro-
kat a nézõk felé, így az is megértette a látottakat, aki nem annyira
járatos a kutyás sportokban.
Rövid bemutatás után Uhljár Tamás kiképzõ utasításai alapján be-
melegítõ, engedelmes gyakorlatokat hajtottunk végre, mint ülte-
tés, állítás, fektetés, helyben maradás, igazodás, majd következ-
tek az összetettebb feladatok. Nagy koncentrálást igényelt mind a
gazdák, mind a kutyák részérõl, amikor fésûs alakban a kutyák
egy részét behívtuk magunkhoz, másik részét elõreküldtük, ugyanis
ekkor a kutyáknak egymás mellett közvetlenül, közömbösen kel-
lett elhaladni, és mindezt csoportban. Kutyák és gazdák nagyon

szépen teljesítették a feladatot komoly munka eredményeként.
A mogyoródi kutyás szakosztályának speciális, emberugrató gya-
korlata is sikeresnek bizonyult a háttérbõl hallható biztató hangok-
ból következtetve. A hosszú akadálysoron átugró kutyák látványa
leginkább a gyerekeket ragadta el, az utánuk loholó gazdákat már
kevésbé.
Talán a község összes gyermek önkéntese segédkezett hihetetlen
lelkesedéssel Uhljár Tamás Amy kutyájának a cipõválasztásban,
és a felnõttek nem kevésbé Rommel kutyának az emberválasztás-
ban.
Amíg Lesku Ferenc Rex kutyájával apport gyakorlatot mutatott be
akadályon és palánkon, addig Pamuk Ildikó iskolánk aktív tagja
magyarázta a nézõknek a látottakat profi sportközvetítõként.
A bemutató csúcspontját az õrzõ védõ gyakorlatok koronázták meg,
a körhergelésbõl az ún. menekülõ fogások arattak nagy sikert, kü-
lönösen Lesku Gergely Bundi kutyája váltott ki nagy elismerést,
amikor a 14 hónapos fiatal állat szinte pályahossznyit repült a se-
géd felé és céltudatos támadással akadályozta meg a támadását.
Két, sajátos õrzõ-védõ gyakorlatot fejlesztettünk ki. Egyik esetben
a segéd egyszerre két karral két kutyát fogat. Nehéz, komoly fizikai
kondíciót igényel, és csak kitûnõ fogáskészségû kutyákkal lehet
ezt a gyakorlatot végrehajtani. A feladatot nagyszerûen teljesítette
Uhljár Tamás és Hegedûs Mariann házaspár két kutyája Amy és
Rommel.
A leglátványosabb és a közönségbõl hatalmas lelkesedést kiváltó
gyakorlat a táskalopás. Csoportból a tolvaj (segéd) elragadja a
táskát, futásnak ered, de nem jut messzire, mert Kovács István Igor
kutyája ezt megakadályozza. István már éppen beszolgáltatná a
tolvajt, amikor az megint szökni próbál, de Igor útját állja és „lesze-
reli”.
Lesku Ferenc és Rex záró gyakorlatsora a fürkészés is komoly el-
ismerést váltott ki a nézõkbõl. Rex dinamikus mozgással kerülte
meg a fürkészhelyeket, egyenletes ugatással jelezte a segéd he-
lyét, éberen õrzött és erõteljes, mély fogással akadályozta meg a
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szökést. Az ún. „bátorságpróbán” is elsõrendûen megállta a he-
lyét, ilyenkor a segéd nagy távolságból intenzívebb mozgással
szembehalad a kutyával és rátámad. Rex feltartozhatatlanul elhárí-
totta a támadást.
Külön örömteli élmény volt, hogy az idõ is nagyon kedvezett, kelle-
mes, kiránduló napunk volt és ismét jólesõ elégedettség töltött el
bennünket, mert kutyáink nagyszerûen teljesítettek és magas szin-
ten fegyelmezettek.                                                

  Bujdosó Klára

Katolikus Családi Nap
- Mogyoród
2008. augusztus 20-án a délutáni órákban az Oratórium betonpá-
lyáján rendezkedtünk be kutyás bemutatóra akadályokkal,
fürkészhelyekkel, és egyéb eszközökkel.
Míg zajlott a lábtengó verseny a kamaszok között, addig mi is be-
melegítettünk.
A bemutatót nehezítette a betonpálya, amihez kutyáink nem igen
szoktak, és a meleg, ami szerencsére alábbhagyott a kezdésig.
A gyakorlatsorokat Lesku Ferenc magyarázta a nézõknek, a cso-
portmunkát Uhljár Tamás irányította. Külön szeretném a figyelmet
felhívni egy új tagunkra, Koczur Lászlóra, aki Cony kutyájával csak
néhány hete jár hozzánk foglalkozásokra, de olyan sikeres, hogy
máris bemutatónk aktív résztevõje.
A bemelegítõ után aktív engedelmes gyakorlatokat mutattunk be.
Uhljár Tamás Amy kutyájával apportírozott, majd a gyerekek ked-
venc mûsorszámával, a cipõválasztással folytattuk. A cipõválasz-
tásnál a sorba lehelyezett cipõkbõl a kutyának elsõ körben ki kell
választani szagminta alapján a gazda cipõjét, majd ezt követõen
az egymásra rakott kupacból kell azt kivennie. Ennél a feladatnál
mindig lelkes segítõkre találunk a gyerekek körében. Az embervá-
lasztás is hasonló elv alapján történik, csak bonyolultabb formá-
ban, mert az embercsoportból szagminta alapján egy idegen em-
bert kell a kutyának választani.
Az akadálysor leküzdését a betonpálya és a viszonylag kis terület
nehezítette, de a mi kutyáink elõtt semmi nem lehet akadály, kivé-
tel nélkül mindegyik akadályt szépen átugrották.
Az õrzõ-védõ gyakorlatok látványos sikere most sem maradt el.
Szõcs Zoltán Harold kutyája szép, összetett feladatsort hajtott vég-
re a bátorságpróba keretében. Kislánya, Szõcs Edina, Balu kutyá-
jukkal is összehangolt munkát végzett minden fázisban.
A bemutató végén kutyasimogatással egybekötött ismerkedõ be-
szélgetés zajlott. Hûsítõnek kaptunk ásványvizet, osztottak kürtös
kalácsot, és szentelt kenyeret. Köszönjük.

Bár tudom, hogy egy közel 9 hónapos labrador retriever gazdájaként kicsit
kilógok a németjuhász kutyások közül, de a téma talán nem annyira fajta,
mint kutyamentalitás függõ.
Feleségemmel hosszasan tanakodtunk január vége felé, hogy az elõzõ ku-
tyánk után szeretnénk-e másikat. Arra jutottunk, ha már van kertünk, legyen
kutyánk is! Több estén keresztül bújtuk az internetet, hogy a számunkra meg-
felelõ fajt kiválasszuk. Fontos volt, hogy ne legyen se kicsi se nagy a mérete,
barátságos, emberszeretõ, kedves fajtájú kutyát válasszunk. Rájöttünk, hogy
nekünk egy labrador kell, mert az nyugodt, kiegyensúlyozott és bírja a kerti
életet. Barátainknak is van egy 7 év körüli szukájuk, nagyon tetszett, hogy
mennyire fegyelmezett, okos, értelmes, pedig nem taníttatták. Több cikket
elolvastunk, majd kerestünk egy tenyésztõt, akitõl február közepén elhoztam
a 6 hetes tündéri kisfiút.
Az elején kicsit csodálkoztam, hogy a mi kiskutyánk cseppet mozgékonyabb,
mint gondoltuk, de abban bíztam, majd kinövi ezt a gyerekkori vadságot. Azt,
hogy mindent szétrágott, mosolyogva tûrtük, ez a kölyökkel együtt jár. Arra
gondoltuk, ha már ezt a fajtát alkalmazzák vakvezetõ-kutyának, mi is elboldo-
gulunk majd vele. De nem! Kölyökként még nem volt gond a sétáltatás, bír-
tam erõvel tartani a kutyát. De ahogy nõtt a kutya, úgy nõtt az ereje is, ha
menni akart, akkor ment is. Mivel nem vagyok kis darab ember, ezért én vol-
tam az erõsebb, de Flopp annyira tépte a pórázt, hogy sajnáltam, ahogy kö-
hög és fulladozik. Volt olyan, annyira menni akart, hogy elpörgött a lába a
betonon, majd saját lendületétõl orra esett az aszfalton. Próbáltuk parancs-
szóval, jutalomfalattal, szidással, szép szóval, egy-két fenékre húzással, de
nem boldogultunk a kutyával. Cibálta magát, repkedett a póráz végén, ugrált,
nem zavarta, hogy fuldoklik, csak rángatott, rángatott. Az egész környék azon
szórakozott, ahogy esténként sétálunk. Megállni nem lehetett vele, mert annyira
feszítette a pórázt, majd szétszakadt. Vicces látványt nyújtottunk, de arra gon-
doltam elõbb-utóbb megszokja, és lehet vele kultúrált kutya módjára sétálni.
Munkám során kerültem kapcsolatba Szegvári úrral, akivel beszéltem a prob-
lémámról. Azt a tanácsot kaptam tõle, hogy vásároljak egy szöges nyakörvet,
meglátom, csodát tesz a fenevaddal. Megkaptam az oktatást is, elõször egy
vissza parancsszó, majd egy-két másodperc után kis rántás a nyakörvön. Az
esti kalandtúra meggyõzött arról, hogy nekünk valóban szükségünk van egy
ilyen célszerszámra. Másnap bementem egy üzletbe, és ahogy a kezembe
fogtam az volt az elsõ gondolatom, kizárt, hogy én ezt a szeretett kutyám
nyakába tegyem! Nehéz is, vastag is, nem bántom én ezzel az állatot! Azért
biztos ami biztos, nagy beruházással 800 forintért megvettem, legyen kéznél,
ha olyan helyre megyünk ahol viselkedni kell. Este elindultunk a szokásos
körutunkra, de a második saroknál már nem bírtam tovább, és rátettem a
szöges nyakörvet a kutyára. Azért elõtte kipróbáltam mennyire tehet kárt a
kutyában, rátettem a karomra, és teljes erõmbõl megrángattam. Csak pár pötty-
nyi mélyedés maradt a karomon, de azok is hamar eltûntek.
És tényleg csoda történt! A harmadik visszarántás után a kutya rögtön tudta
hol a helye, tudta, hogy kell a térdemmel egy vonalban jönni, ha megálltunk,
akkor õ sem akart tovább rohanni, hanem az elsõ szóra leült és várt, hogy
mikor indulunk tovább. Nem hittem benne, de tényleg hatásos, azóta is azzal
sétálunk felnõtt kutya módjára. Amikor levesszük a nyakörvet, akkor van a
rohangálás ideje, de ha fenn van a kutyán, akkor rendben, fegyelmezetten
halad mellettem. A kutya sem tiltakozik ellene, amikor meglátja, tudja, hogy

sétálni megyünk,
boldogan teszi
bele a fejét.
Ha valakinek ha-
sonló gondja van
a kutyával, ne fél-
jen megvenni ezt
a vadnak látszó
nyakörvet, mert
nem okoz vele fáj-
dalmat az állat-
nak, viszont na-
gyon hamar lehet
vele oktatni!

Lejegyezte:
Móró Gábor

Szöges nyakörv, a csodatévõ oktatószer
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