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A magyar kinológia kaotikus – amely már-
már úgy tûnik, hogy  a kutyás hobbi szféra
direkt generált demoralizációja – nem
maradt hatás nélkül szervezetünk belsõ
életére sem.
Azok a külsõ elvárások, amelyek hosszú
évek óta célozták az MNJK tudatosságá-
nak és egységének megtörését, az utóbbi
egy évben megtalálták azt az MNJK-án
belül kialakult érdekközösséget, akik az
egzisztenciális kutyázás gyakorlati megva-
lósítása révén eltértek belépéskor tett ígé-
retüktõl és a szabályokat figyelmen kívül
hagyva „testidegenné” váltak szervezetünk
számára.
Az MNJK megalakulása és léte, valamint
az általa képviselt értékrend folyamatosan
zavarta a törvénytelenül de a törvényessé-
gi felügyelet által mégis mûködni engedett
„MEOE” érdekeket. Hiszen elég csak a
MEOE általános – minden fajtára vonat-
kozó – tenyésztési szabályzatára utalni (ez
önmagában is egy szakmai lehetetlenség)
és látható, hogy a fiktív szakmaiság a pénz-
szerzés álcája volt régebben is és az még
ma is. A MEOE 2003-as pénzügyi terve
45 millió tagdíj- és 200 millió Ft törzs-
könyvezési bevételt irányzott elõ.
A megélhetési kutyaszaporításnak és az
ennek leple mögött megbújó különbözõ
érdekcsoportoknak nem a 64-es rendelet
következetes végrehajtása, hanem a kaoti-
kus állapot fenntartása kedvez.
Ebben az összefüggésben vált fókuszált
célponttá az MNJK. Fellazítani a belsõ
egységet az érdekeltek befolyásolásával és
az így ellehetetlenülõ vezérszervezet kiik-
tatásával máris elhárul az akadály a vissza-
rendezõdés elöl.
Ugyan mi más indokolná ezt jobban, mint-
hogy a MEOE veszprémi szervezetének
2002 õszi tájjellegû értekezletén egy pécsi
résztvevõ már az MNJK-n rövid idõn be-
lül bekövetkezõ óriási személyi változá-
sokról tájékoztat. Talán ez a magyarázata
Nagy István halogató tárgyalási taktikázá-
sának is, amely súlyosan sértette és sérti
ma is a változási folyamatban résztvevõ
összes érintett kinológiai érdekeit.
De az MNJK léte nem csak a MEOE ér-
dekeit zavarja. Zavarja a 64-es rendelet-
nek törvényesen érvényt szerezni hivatott
FVM tisztségviselõk lobbi érdekeit is,
mivel az FVM által jogszerû és tényszerû

érvekkel mindez ideig alá nem támasztott
Magyar Ebtenyésztõ Szervezetek Szövet-
sége (MESz, amelynek Farkasházi Mik-
lós úr az elnöke) két évvel ezelõtt történt
„elismerése” óta mûködésképtelen. Az
ügyben a Magyar Kinológiai Szövetség –
amelynek alapító tagja az MNJK – által
indított perben a Fõvárosi Bíróság 2003
03.06-án elsõ fokon megállapította a
MESz, FVM általi kinevezésének jogsze-
rûtlen voltát.
Amennyiben az MNJK-nál a fenti össze-
függések vetületében Szegvári Ferenc töb-
bé nem az MNJK elnöke, miáltal
egyidejüleg megválni lett volna kénytelen
a Magyar Kinológiai Szövetség elnöki tisz-
tétõl is, belátható, hogy hány érdekcsopor-
tosulásnak jelenthette volna ez a „problé-
ma” megoldását.
De nem így történt. Lássuk a tényeket.
2003.07.05-én az MNJK Országos Tanács-
ülésére került sor, amelyen az alábbi hatá-
rozatok születtek.

Napirend:
1.Az MNJK 2002 november 30-i Küldött-

gyûlésén történt szabálytalanságok is-
mertetése, állásfoglalás és javaslattétel a
Küldöttgyûlés felé.

2.Az MNJK 2003 április 05-én meghiú-
sult Küldöttgyûlése körülményeinek át-
tekintése, állásfoglalás és javaslattétel a
Küldöttgyûlés felé.

3.A 2002. évi gazdasági beszámolóval,
valamint a 2003. évi gazdasági tervvel
kapcsolatos kérdések és észrevételek át-
tekintése, állásfoglalás és javaslattétel a
küldöttgyûlés felé.

4.Egyebek

Az OT. 1 / 2003 (07.05.) sz. határozata:
A 2003 07. 12-ére összehívott Küldöttgyû-
lés semmisítse meg a 2002 11. 30-án ho-
zott határozatokat és szavazzon újra a na-
pirendekben.
Az OT. 2 / 2003 (07.05.) sz. határozata:
A tagdíj befizetésének határideje a tárgy-
évet megelõzõ év dec. 31-e.
Errõl az állapotról a Központi iroda kiér-
tesíti a hsz. elnökét, aki ez alapján értesül
az aktuális taglétszámról.
A Központi iroda a tárgyév jan. 31-ig írás-
ban felszólítja a nem fizetõket, akik feb.
28-ig még pótolhatják a befizetést.

A Központi iroda a feb.28-i állapotról
március 15-ig értesíti a hsz. elnökét.
A hsz. a feb. 28-i lista alapján választhat
küldötteket.
A hsz. az alapszabályban elõírt közgyûlés-
ét ápr. 15-ig köteles megtartani és az arról
készült jegyzõkönyvet azonnal fel kell kül-
denie.
Az MNJK Küldöttgyûlését így minden év
május utolsó hétvégéjén kell megtartani.
OT.  3 / 2003 (07. 05.) sz határozata:
A pü-i beszámoló a kiegészítésekkel ke-
rüljön elfogadásra.
OT.  4 / 2003 (07. 05.) sz. határozata:
A küldöttgyûléseken mandátumvizsgáló
bizottságnak kell mûködnie.
OT.  5 / 2003 (07. 05.) sz. határozata:
A Kör-3 minõsítés megszerzésére tovább-
ra is van lehetõség, egyelõre határozatlan
ideig.
OT.  6 / 2003 (07. 05.) sz. határozat:
A 2003 07. 12-ére összehívott Küldöttgyû-
lés ügyrendi kérdésekkel kezdõdik:
- mandátum vizsgáló bizottság mûködé-

sének bejelentése
- egy napirendi ponthoz mindenki kétszer

szólhat hozzá, egy hozzászólás maximum
két perc lehet

- a küldöttgyûlésre az érdeklõdõk csak ér-
vényes tagkönyvvel léphetnek be

- a küldöttek és az érdeklõdõk külön szek-
torban ülnek

A határozatok nyomon követhetõen jel-
zik, hogy a felmerülõ problémák a bizal-
mi alapon történõ mûködést a körülmé-
nyek kényszerítõ hatására, hogy nyomják
el a „leszabályozott” és ezáltal kevésbé
hobbi ízû szervezõdés felé.
Ezt követõen július 12-én került sor a Kül-
döttgyûlésre, amelynek 13 napirendi pont-
ja – tekintettel azok tartalmára – maratoni
értekezést sejtetett.

Napirend:
1. A 2003 04. 05-ig belépett tagok pártoló

státuszának módosítása rendes taggá
2. A 2002 november 30-i Küldöttgyûlés

szabálytalanul hozott határozatainak
megsemmisítése.

3. Az elnöki beszámoló (2003-1-es NJ-
Újságban) véleményezése, elfogadása.

4. A 2002. év gazdasági beszámolója (mel-
léklet) véleményezése, elfogadása.

Belügy!?Belügy!?Belügy!?Belügy!?Belügy!?
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5. A Közhasznúsági Jelentés (melléklet)
véleményezése, elfogadása.

6. A 2003. év gazdasági terve (melléklet)
véleményezése, elfogadása.

7. A 2002. év kitüntetõ címeinek és díjai-
nak átadása.

8. A vezetõség fegyelmi határozatainak
megerõsítése.

9. Szünet
10. A Jelölõ Bizottság és a Szavazatszám-

láló Bizottság tagjainak megválasztása.
11. Az új tisztségviselõk megválasztása.
12. A Felügyelõ Bizottság megválasztása.
13. Egyebek.

Szavazások eredményeinek listája:
Szavazásra jogosult 53 fõ
1. jegyzõkönyv vezetõ

dr. Bartolák Zoltán igen 47, nem 2, tar-
tózkodott 4

2. jegyzõkönyv hitelesítõk
Kollárik Péter   igen 52, nem 0, tartózko-
dott 1
Mészáros Máté igen 46, nem 4, tartóz-
kodott 3

�
Szavazásra jogosult 56 fõ

3. Bíró Zsolt javasolja, hogy a 8. napiren-
di pont a 2. után kerüljön megtárgyalás-
ra: igen 15, nem 41, tartózkodott 0

4. Kollárik Péter javasolja, hogy mindent
titkosan szavazzunk: igen 7, nem 40,
tartózkodott 9

5. Szegvári Ferenc szavazásra bocsátja a
napirendet: igen 40, nem 8, tartózko-
dott 8

6. Szavazás a pártoló tagok rendes taggá
nyilvánításává: igen 43, nem 12, tartóz-
kodott 1

�
Szavazásra jogosult 61 fõ

7. A 2. napirendi pont elfogadása: igen 44,
nem 13, tartózkodott 4

8. Elnöki beszámoló elfogadása: igen 46,
nem 12, tartózkodott 3

9. Gazdasági beszámoló elfogadása:
igen 47, nem 12, tartózkodott 2

10.Közhasznúsági jelentés elfogadása:
igen 50, nem 4,   tartózkodott 7

11.A 6. napirendi pont elfogadása:
igen 48, nem 1, tartózkodott 12

12. Ügyrendi szavazás arról, hogy Benke
András kizárásának megerõsítése titko-
san legyen-e:  igen 52, nem 1, tartózko-
dott 8

13.Jelölõ és szavazatszámláló bizottság
megválasztása:
Szklenár Pál igen 57, nem 1, tartózko-
dott 3
Martonosiné Matkó Erika igen 61, nem

0, tartózkodott 0
Kranyik László igen 56, nem 0, tartóz-
kodott 5

14. Benke András kizárásának megerõsíté-
se: igen 38, nem 18, érvénytelen 5

15. Szavazás a vezetõségi tagok jelölõ lis-
tára kerülésérõl:
elnök: Szegvári Ferenc igen 54, nem 2,
tartózkodott 5 szavazattal felkerült
Pálinkás András igen 16, nem 33, tar-
tózkodott 7 szavazattal nem került fel
alelnök: Bozsó Pál igen 46, nem 0, tar-
tózkodott 10 szavazattal felkerült
Szigeti László igen 17, nem 30, tartóz-
kodott 11  szavazattal nem került fel
tenyésztési fõfelügyelõ: Dr. Bartolák Zol-
tán igen 44, nem 2, tartózkodott 7 sza-
vazattal felkerült
Bíró Zsolt igen 33, nem 7, tartózkodott
17 szavazattal felkerült
kiképzési fõfelügyelõ Vörös Lajos igen 53,
nem 0, tartózkodott 3 szavazattal felke-
rült
Vezetõségi tag
ifj Truka Ferenc igen 52, nem 0, tartóz-
kodott 4 szavazattal felkerült
Pálinkás András igen 13, nem 36, tar-
tózkodott 7 szavazattal nem került fel
Nagy Béla  igen 14,  nem 1, tartózkodott
41 szavazattal nem került fel
Vezetõségi póttag
Szívós Gyula igen 17, nem 2, tartózko-
dott 36 szavazattal nem került fel
Mészáros Máté  igen 41, nem 0, tartóz-
kodott 15 szavazattal felkerült
Gábor Attila igen 36, nem 0, tartózko-
dott 21 szavazattal felkerült

16.A vezetõség-választás eredménye:
56 szavazólap lett kiadva és ennyi is ér-
kezett be.
Akkor érvényes valakinek a megválasz-
tása, ha legalább 29 szavazatot kap.
ELNÖK:
Szegvári Ferenc igen 43, nem 13
ALELNÖK:
Bozsó Pál igen 43, nem 13
TENYÉSZTÉSI FÕFELÜGYELÕ:
Bíró Zsolt igen 29, nem 15
Dr Bartolák Zoltán igen 27, nem 21
szavazattal nem lett megválasztva
KIKÉPZÉSI FÕFELÜGYELÕ:
Vörös Lajos  igen 50, nem 6
VEZETÕSÉGI TAG:
ifj Truka Ferenc igen 48, nem 8
VEZETÕSÉGI PÓTTAG:
Mészáros Máté  igen 41, nem 14
Gábor Attila igen 42, nem 12

17.Szavazás a Felügyelõ Bizottság
tagjainak jelölõ listára kerülésérõl:

Brunánszki Tibor igen 46, nem 3,
tartózkodott 7 szavazattal felkerült
Fogarasi József igen 46, nem 2,tartóz-
kodott 8 szavazattal felkerült
Matlári Mónika igen 14, nem 23,
tartózkodott, nem került fel
Lesku Ferenc igen 41, nem 3, tartózko-
dott 12  szavazattal felkerült

18.Szavazás a FELÜGYELÕ BIZOTT-
SÁG megválasztásáról: 52 szavazólap
lett kiadva és ennyi is jött be, mind
érvényes:
elnök: Lesku Ferenc igen 42, nem 10
tagok: Brunánszki Tibor igen 42, nem
10
Fogarasi József igen 43, nem   9

Összesen 45 ügyben szavaztunk.

Az utóbbi években több alkalommal ki-
fejtettem, hogy az MNJK legnagyobb vív-
mánya az a több száz fõs tagság, amely az
elmúlt tizenöt év alatt öntudatra ébredt a
német juhászkutya fajta és saját érdekei
tekintetben is és akiknek a küldöttei fele-
lõsen tudják, hogy:
Az MNJK céljai elérése és feladatai megvaló-
sítása érdekében felállított morális értékrend
és az önbecsülésünk megõrzésének egyetlen
módja van: a személyes részvétel sorsunk irá-
nyításában, hiszen a demosz kifejezés, ami-
bõl a demokrácia szó származik népakara-
tot jelent.
Ez az akarat nyilvánult meg július 12-én
és ez az akarat az, amely az egészséges de-
mokráciák ismérve.
Ezt igazolja az a tény is, hogy - a fel- és
bejelentések ellenére - a Magyar Köztár-
saság Legfõbb Ügyészsége az MNJK tevé-
kenységének vizsgálata során nem talált
semmi olyan kifogásolni valót, amely a
civil kurázsi bármi nemû befolyásolását
tette volna lehetõvé.

Szegvári Ferenc
elnök

Lapzárta után érkezett a hír: Augusztus
7-én a rendõrség a MEOE székházában
lefoglalta a törzskönyvezéshez szüksé-
ges eszközöket és szoftvereket, valamint
közokirat hamisítás és csalás bûntet-
tében eljárás alá vonta az érintett sze-
mélyeket.
Az FVM letiltotta a MEOE rendezvényeit
(A szerk.)
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Az SV-nak december óta új tenyésztési fõfelügyelõje van: Dr.
Helmut Raiser. Megválasztása az egyesületet erõteljesen polari-
zálta. A munkakutyás tábor örült és nagy reményeket fûz ehhez
az emberhez, a küllemtábor csalódottság, zavarodottság, döbbe-
net és teljes elutasítás között ingadozik. Nagy a kísértés, hogy
ettõl az egészen másképpen gondolkodótól a lehetõ leggyorsab-
ban megszabaduljanak.
E sorok írója egy harmadik táborhoz tartozik. Nagymértékben
frusztrált, és be szeretné mutatni Önöknek, kedves Olvasók, hogy
az õ szemszögébõl nézve miért teljesen mindegy az, hogy ki az
SV tenyésztési fõfelügyelõje, elnöke vagy parkolóõre.
Az egyesület különféle problémákkal küzd: a tudatlanság az elsõ.
Az SV-ban évente kb. 20.000 kölyköt tenyésztenek. Mire? Mi-
lyen feladataik lesznek ezeknek az állatoknak? Mi iránt érdek-
lõdnek a kutyatartók? Kérdések halmaza.
Alig lehet elhinni. Egy vállalkozás 20.000 db cikket termel éven-
te és fogalma sincs, hogy a termék vásárlóinak milyen elvárásai
vannak.
De a nem tudás nem csak a terméket érinti, hanem az egyes egye-
sületi tagokat is. Ebben az egyesületben egyáltalán érdeklõdött-e
már valaki aziránt, hogy miért lett tagja ennek az egyesületnek?
Merthát e motiváció ismerete aztán igazán elõfeltétele egy rea-
lisztikus egyesületi politikának.
Az SV-nak január 1-jén 83.403 tagja volt. Tudja-e, hogy e tagok
többsége milyen érdekeket követ?
A többség az elsõ számú használati kutyák akarja-e tenyészteni?
A többség egy szép kutyát akar-e tenyészteni?
A többség az õrzõ-védõ sportot akarja-e kutyájával ûzni?
A többség agilitizni akar-e?
A többség a társaságot a helyi szervezetek berkein belül akarja-e
élvezni?
Én nem tudom, feltehetõen Ön sem tudja, és az SV vezetõsége
ugyanúgy nem tudja, mint mi.
Ez a tudatlanság nyilván nem kifejezetten az ideális elõfeltétele
annak, hogyan vezessünk egy nagy egyesületet a jövõben.

Sok tagnak minden mindegy
Ha a küldöttek tartományi gyûléseken tanúsított viselkedését tar-
tom szem elõtt, lehet fogalmam afelõl, hogy a fent felsorolt moti-
vációk közül a tagok többsége melyiket preferálja.
A tagok nagyobbik részének kb. minden mindegy. Még azt is
elfogadják, hogy becsapják, félrevezetik õket. Idõben nem is olyan
távoli példákkal, amelyekre még emlékszem, a Nordrheinland-i
tartományi szervezet szolgált. Az erõsítõ-berendezés technikai
meghibásodása miatt a gyûlést másfél órás késéssel lehetett csak
elkezdeni. Akkora már pár küldött a hazavezetõ úton volt…
A tartományi szervezet elöljáróinak leváltására vonatkozó kérel-
met így aztán formális okokból nem lehetett a napirendbe illesz-
teni. Más – az elöljáróknak megfelelõ – kérelmeket a helyi szer-
vezetek az elöljárók utasításai szerint ki tudtak egészíteni a szük-
séges adatokkal. De ez csak a tagok abszolút kisebbségi részét
zavarta.
Az e kérelem körül kialakult vitákat a tartományi tenyésztési fel-
ügyelõ egy csodálatra méltóan õszinte kijelentéssel koronázta: „Hát
már csak nem világosítom fel az ellenségeimet a hibáikról!”
Ezzel a felfogással pont egy tartományi szervezeti elnökségben
van a helye. A másképpen gondolkodó kérelmezõk az ellensé-

gek. Ha belegondolunk, hogy a helyi szervezetek küldötteinek az
elhivatottsága még mindig nagyobb, mint a többi tagé, jogosan
érzünk félelmet és aggodalmat.
Már csak a példa hiányzik a dolgok döcögõs haladására. Habár a
küldöttek morgolódtak azon, hogy az elnök egy temetés alkal-
mából elszámolta az utazási költségeket és még napidíjat is ka-
pott, a morgolódásnál több nem történt. A könyvvizsgálók több
kritikai észrevétele azonban a gyûlésen sajnos nem követhetõ
közvetlenül.

Szemle és körung – a fékezõ koloncok
Azon kevés idealista, akik még léteznek az SV-ban, és akik a
legjobb munkakutyát szeretnék tenyészteni, folyamatosan és szisz-
tematikusan fékezve vannak – a kutyáikat szemlékre folyton szem-
lékre és körungra kell vinniük. Ott aztán a küllemorientált bíró/
körmester színe elõtt a legjobb tudásuk és legjobb lelkiismeretük
szerint tenyésztett kutyákat túlnyomórészt anatómiai tulajdon-
ságok alapján ítélik meg. A formavilág egy forma-bíró által kerül
megítélésre. Egy kutya szubjektív szépsége fenotípus szerint ítél-
tetik. És semmi több! A kiállításon senkit nem érdekel egy kutya
karaktere, egészsége, kondíciója, munkakészsége vagy akár gene-
tikus hibái.
Egy kiállítás egyenlõ egy „Miss-Bikini-Show”-val, és éppen ezért
egy munkakutyafajta tenyésztésére nézve a lehetõ legfeleslege-
sebb, sõt, a legveszélyesebb, amit csak el lehet képzelni.
Ezt már sok-sok évtizede felismerte Stephanitz:
„… A kiállítási viselkedés, mivel semmiféle munkát nem kell
végezni, mint pl. a lovaknál a versenyeztetés, egyszerûen túl
könnyen a formai külsõségekre helyez hangsúlyt, ez sima szép-
ségideálokhoz vezet, ahelyett, hogy a belsõ tartalomra koncent-
rálna”.
Maguk a teljesítményorientált tenyésztõk is (de a kölyök vásárlói
is) rendelkeznek a fejükben ilyen fékezõ kolonccal. Ki kénysze-
ríti õket arra, hogy a kutyáikat körungra vigyék?
Hiszen nyilván Önök is beszélgettek már olyan „megrögzött”
sportkutyással, aki legkésõbb három perc után elkezdi magya-
rázni, hogy milyen „szép” is a kutyája.
Felmerül a kérdés, hogy az idealisták, akik valóban az elsõ szá-
mú munkakutyát szeretnék tenyészteni, céljaikat meg tudják-e
valósítani ebben az egyesületben.
Talán úgy van ez, hogy a munkakutya-fundamentalista Raisernek
reménykednie kell a befuccsolásban, azért, hogy egy új kezdetet
tegyen lehetõvé. Az, hogy ez az új kezdet nem ebben az egyesület-
ben következik be, számomra teljesen egyértelmû.
De ebben a tekintetben is a huszonnegyedik órában járunk, mert
sok, kinológiailag magasan képzett tag már kilépett és más egye-
sülethez csatlakozott vagy frusztráltan feladta a kutyázást.

A harmadikféle csoport a legrosszabb!
Eddig azokat a tagokat írtam le, akiknek minden mindegy, illet-
ve az idealistákat, akik viszont sajnos a kisebbséget alkotják. Még
hiányzik a gátlástalanok csoportja. Azoké, akik a tudást és az
intelligenciát kizárólag arra használják, hogy a saját pénzügyi
boldogulásukat a fajtából és az egyesületbõl biztosítsák. A német
juhászkutya hiányzó kondíciója nagyrészt az õ lelkükön szárad,
hiszen sokszor lelkiismeret-furdalás nélkül beteg állatokat is te-
nyésztésbe vonnak.

Quo vadis, német juhászkutya?

Van-e remény a Német Juhászkutya Egyesület számára?

Frank Donat tollából
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Lojalitás – az idegen szó
Alig választották meg Raisert és, alig kezdte meg a munkáját,
megformálódott az ellentábor és máris leváltási kérelmeket fo-
galmaztak. Az a vicc a történetben, hogy a legtöbb tartományi
szervezetben ezeknek a kérelmeknek szinte semmi esélyük nem
volt. Ostwestfalen-Lippében igen. Ott a hivatalban lévõ szövetsé-
gi gazdasági felügyelõ elõadta, milyen abszurditások lehetsége-
sek az SV-ban. Már a viernheimi vitaesten is az új tenyésztési
felügyelõ ellen agitált és a jelenlévõknek idõrõl idõre felidézte a
Raiser-féle kijelentést: „elöl kutya, hátul béka” (megjegyzendõ,
hogy ezt a mondatát nagyon gyakran idézik, de sajnos szörnyen
nagyot tévedett a doktor: egy béka legalább jól tud ugrani), kiásva
ezzel a csatabárdot. Elõadta helyi szervezetének kérelmét, mi-
szerint váltsák le Raisert. Indoklás: az új hivatalnok hiányzó kép-
zettsége.
És végül az SV teljesen bolondokházává válik. Wolfgang Henke,
az SV új elnöke és az Ostwestfalen-Lippei tartományi szervezet
hosszú ideig elnöklõ vezetõje, éveken át nem volt abban a hely-
zetben, hogy a kérelmeket szabályzatnak megfelelõen kezelje. A
múltban a kérelmek Ostwestfalen-Lippében a küldöttek számá-
ra elõször a küldöttgyûlésen tétettek közzé. Ezzel egyértelmûen
vétettek az SV szabályzata ellen, amely elõírja, hogy a kérelme-
ket a napirendben egyenként fel kell sorolni. Ez az új elnök és
sok évig tartományi szervezeti elöljáró számára egészen új volt,
így aztán az Ostwestfalen-Lippei tartományi szervezet leváltást
követelõ kérelme formális okokból ismét csak eltûnt a süllyesz-
tõben.
Hogy Wolfgang Henke az utóbbi évben milyen szerepet játszott a
Peter Meßler elleni akciókban, sosem fog teljesen kiderülni. Ami
biztos: akkoriban alelnök volt és nem hagyta az éves jelentését az
SV honlapján közzétenni. Az éves jelentésének közzététele egy
volt a Meßler elleni szemrehányások között.

Radikális változások lehetetlenek!
A német juhászkutyát, mint az elsõ számú használati kutyát talán
még meg lehet menteni. Az ehhez szükséges változások a szelek-
ciós rendszerben azonban olyan radikálisak kell, hogy legyenek,
hogy ebben az egyesületben azokat sosem lehetne véghezvinni.
Egy sportbarát a tartományi szervezetében azt a kérelmet adta
be, miszerint emeljék meg az akadályt és vezessék be ismét a
meredek falat. Ez annak a ténynek a tökéletesen logikus követ-
kezménye volt, hogy egyre több német juhászkutyának akad prob-
lémája a mozgásszerveivel.
Amennyiben ezt a problémát egy populációban megállapítottuk,
elméletileg csak két lehetõségünk adódik: vagy költséges állator-
vosi vizsgálatokat, kiértékeléseket és esetleg egy tenyészérték-
becslési rendszert vezetünk be, vagy megnöveljük az állatok ter-
helését. Mindkét kérelem nyolc illetve kilenc szavazatot kapott a
350 lehetségesbõl. Meghatározó a tartományi szervezetek elnö-
keinek véleménye, miszerint sok német juhászkutya idõközben
hátproblémákkal küszködõvé vált és nem tehetõk ki a meredek
falon keresztül történõ ugrás nagy terhelésének.
De mi lett volna akkor, ha ezeket a kérelmeket támogatják és a
német juhászkutyáknak ismét keresztül kellene verekedniük
magukat a meredek falon? Meg lehetne-e ezt oldani anélkül, hogy
doppingtesztet is bevezessenek egyidõben?
Már ez a gondolatmenet is perverz. De sajnos a realitást mutatja
az SV-n belül. Szinte biztosan kiindulhatunk abból, minden, a
kutya javát szolgáló szabályozás meg fog bukni a gátlástalanok
ellenállásán és ellenõrzésekkel és további szabályokkal együtt be
kell vezetni. Egy aprócska példa erre az a szabály, hogy a tenyész-
tõk évente csak 10 almot hozhatnak le. E döntés következtében
pl. a házastársra további kennel lett bejegyeztetve. A nyúl és a

süni mottójához híven („én már itt vagyok!”) az ilyen korlátozá-
sokkal leleményesen kell eljárni.

Rossz kilátások
Abból kell kiindulni, hogy Raiser semmit nem fog tudni elérni –
be fog csõdölni. Egyrészt azért, mert a szövetségi gyûlés vagy
nem fogja követni, vagy a tenyésztõi bizottságban leállítják. Az
elsõ tenyésztõi bizottsági ülésen rajta kívül még pont ketten vol-
tak – a legtöbb tartományi szervezeti tenyésztési felelõst nem
nagyon érdekli a feladatának elvégzése. Raiser nagyon sokat tett
ezért az egyesületért és sokat el is ért. De ezek közül semmit sem
közvetlenül.
A kiképzési módja ellen az egyesületben keserûen harcoltak.
Számtalan egyesületi büntetõ- és kizárására irányuló eljárás in-
dult ellene.
Tanai a hógolyó-effektus alapján terjedtek. Az elektromos nyak-
örvet is keresztülvitte – legalábbis jogi úton. A szövetségi gyûlés
értette meg.

A másik oldal
De természetesen az éremnek két oldala van; az egyik az SV
tagjai, a másik maga Raiser. Egy intelligens, egyenes és megvesz-
tegethetetlen ember. Zseniális segéd és kutyavezetõ. Egy más-
ként gondolkodó, aki azt mondja, amit gondol. Egy biztosan nem:
nem jó diplomata.
Hogy sikerülni fog-e, a provokáló követelésrõl és pártolásról az
alakításra és a közvetítésre átváltani, meglátjuk.
A naivitás, amelyet idõnként kinyilvánít, biztosan a szemináriu-
mok következménye, amelyeket már 30 éve sikeresen tart. Ott
vele egyetértõkre talál – fiatalabbakra, ahogyan az ellenfelei becs-
mérlõen megfogalmazzák (paradox helyzet, de Raiser kiképzési
ötletei ezekhez a kritikusokhoz is eljutottak, kerülõutakon, anél-
kül, hogy azok tudnák, honnan is jött a know-howjuk).
Ez a naivitás segítette Raisert a hivatalához. Bemutatkozott a
szövetségi gyûlés küldötteinek és elõadta, mit gondolt. Ez a nai-
vitás, a küllemvonalas tenyésztõk és a normális kutyások gondo-
latmenetének a nem ismerése ismételtette meg vele a választási
beszédét Viernheimban és annak mindenféle magyarázat nélkü-
li megjelentetését az SV-újságban. Viernheimban megélte a bá-
zist és sokat tanulhatott belõle. Vajon így van-e?

Ennek ellenére remény?
Következtetés: Túl nagynak tartom az SV-t ahhoz, hogy alapvetõ
reformokat lehessen végrehajtani benne. Így Németország sorsá-
ban osztozik. Minden reformtörekvés csírájában megbukik a
lobbistákon. Azok a legaktívabbak, akiknek a saját tárcájuk az
érdekük.
Így az SV tovább zsugorodik és a német juhászkutya soha többé
nem követelheti az elsõ számú munkakutya címet.
De azért maradt még egy remény: remélem, tévedtem abban,
hogy Raiser megbukik, a tagok felébrednek csipkerózsika ál-
mukból és segítenek az SV megreformálásában.
Ezt kívánom én a német juhászkutyának!

(Megjelent a „Der Gebrauchshund” 2003-2. számában)
Fordította: Jancsó Réka
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INFO
CsöpikCsöpikCsöpikCsöpikCsöpikeeeee
elment…elment…elment…elment…elment…

2003. február 22-én elhunyt Kollárik Tiborné
(szül Balogh Erzsébet), mindannyiunk
Csöpikéje.
1952-tõl 54-ig a Zrínyi Miklós Katonai Aka-
démián dolgozott. Ott ismerkedett meg késõb-
bi férjével, Kollárik Tiborral. 1957-ben szüle-
tett elsõ gyermekük Tibor és 1961-ben PéterPéterPéterPéterPéter.....
Nyugdíjba vonulásáig, 1989-ig a Gépipari
Építõ Vállalat igazgatójának volt titkárnõje.
1991-1995 között segítette az MNJK mun-
káját, mint irodavezetõ. Részt vett a Klub
irattározási és ügyviteli rendjének kialakítá-
sában. Kedves, segítõkész személyisége mély
nyomot hagyott az ügyes-bajos ügyekben iro-
dánkat fölkeresõkben. Az 1995-ös budapesti vi-
lágbajnokság után fejezte be munkáját –nagy
bánatunkra -, az MNJK-ban, romló egészsé-
ge és családi okok miatt.
Kezdetektõl szeretõ anyai szívvel támogatta,
segítette Péter fia kutyás szárnybontogatása-
it. Együtt örült fiával a kiskutyák születésé-
nek, a sikereknek, a sikeres teljesítménybírói
vizsgának és együtt érzõ anyai tanácsokkal
segített az elkerülhetetlen kudarcok elviselé-
sében.
2001 tavaszán jelentkeztek rajta a leukémia
tünetei. Az alapos orvosi beavatkozásoknak, a
család gondoskodásának, és a kiegészítõ Aloés
kezelésnek köszönhetõen, állapota fokozatosan
javult. 2002 nyarának végéig teljes életet élt,
és már kezdtünk a csodálatos gyógyulásban re-
ménykedni, amikor õsztõl újra elhatalmasodott
rajta a betegség… és idén februártól talán már
az égi kutyásokat segíti.
A családdal együtt gyászolja az MNJK tel-
jes tagsága és mindenki, aki csak ismerhette.
                                                                                                         SG

SEGÉD TANFOLYAM

A több helyi szervezet kérésére indult segédtanfolyamon 15 leendõ se-
géd próbált az elméleti, a gyakorlati, valamint a fizikai  felkészültséggel
megfelelni  ezen a tanfolyamon.
Az elõadásokat tapasztalt szakemberek irányításával, szakmai napok ke-
retein belül több helyszínen történtek. Az MNJK szervezeteinek, a sza-
bályzatok szerinti, lehetõségek biztosítása, hogy saját területein is vizs-
gát, körungot, vagy esetleg más rendezvényt lebonyolíthassanak, igényli
a segédképzést. Ehhez szükség van megfelelõen felkészült segédekre,
akik szabályosan végre tudják hajtani az elõírt gyakorlatokat. Úgy érzem
a tanfolyam elérte a célját és olyan fiatal segédeket ismertünk meg, akik-
re a jövõben nagyobb rendezvényeken is számíthatunk.
Megköszönöm azoknak az embereknek a segítségét, akik hozzájárultak
ezeknek a fiatal sporttársaknak a kezdõ lépésekhez:
Kovács György, Papp György, Simó Gergely, Frans  Slaman, Molnár

Zsolt uraknak,
valamint azoknak a helyi szervezeteknek, akik segítették a munkájukat!

Vörös Lajos
Kiképzési Fõfelügyelõ

FELHÍVÁS!

Tájékoztatjuk az NJ Újság  Olvasóit, hogy az MNJK honlapjának új arcu-
latú kiegészítését elkezdtük.
Munkánkat nagymértékben megkönnyítené, ha

- a rendezvények szervezõi, illetve a felvezetett kutyák tulajdonosai
gondoskodnának a helyszíneken a felvezetett német juhászkutya ál-
lomány fotózásáról, s a képek eljuttatásáról Reiter László sporttár-
sunkhoz, aki a klub webmesterével együtt aktualizálja az internetes
honlap „képes rendezvények” rovatát

- az Önök a német juhászkutyával kapcsolatos bármely természetû és
jellegû képet, amely a honlap látogatók igényes és hangulatos kiszol-
gálását segíti elõ.

Felhívjuk továbbá a tenyésztõink figyelmét, hogy a honlapon „Kennelek”
címû rovathoz várjuk még ott nem szereplõ tenyészetek jelentkezését. Itt
felsorolásszerûen szerepeltetjük majd valamennyi MNJK tenyésztõ
kennelnevét. E rovatot színesebbé tehetjük az által, ha Önök képeket és
rövid bemutatkozó szöveget küldenek kutyáikról, tevékenységükrõl.
A bemutatkozó íráshoz néhány szempont: mikor kezdett el német juhászku-
tyával foglalkozni; mióta tenyészti a fajtát; kennelalapítás dátuma; tenyészté-
si szempontjai; mely kutyáira és mely eredményeire a legbüszkébb? stb…
A képek hátuljára szíveskedjenek ráírni a kutyák nevét és eredményeiket.

Az anyagot az alábbi címre kérjük küldeni:
Reiter László, 3400 Mezõkövesd, Magdolna u. 25.

vagy: reiter61@axelero.hu
Részletes felvilágosítás: 06-49/313-767 este,

illetve napközben a: 06-30/538-8497 telefonszámokon.

RENDEZVÉNY IDÕPONT VÁLTOZÁSOK
1106 Budapest-Szúnyog sziget VIZSGA EK, VK1,2,3 2003 09. 14.
4004 Debrecen VIZSGA ÁV, EK, VK1,2,3 2003 09. 19-21.
6702 Szeged VIZSGA ÁV, EK, VK1,2,3 2003 10. 11-12.
7601 Pécs I VIZSGA EK, VK1,2,3 2003 09. 20-21.
7601 Pécs I TENY. KIÁLLÍTÁS 2003 10. 05.
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KIVONAT
AZ MNJK 2003.07.29.-i

VEZETÕSÉGI ÉRTEKEZLETE
EMLÉKEZTETÕJÉBÕL

Szegvári Ferenc elnök üdvözli a jelenlévõket és 10.15h-kor meg-
nyitja az értekezletet. Üdvözli az újonnan választottakat, megálla-
pítja, hogy a vezetõség  tagjai, póttagjai teljes létszámban megjelen-
tek, így az értekezlet határozatképes.
Üdvözli a meghívottakat Dr. Bartolák Zoltánt, az MNJK, mint az
elismert tenyésztõ szervezet tenyésztésvezetõjét, valamint Lesku
Ferencet a Felügyelõ Bizottság (FB) elnökét.
Szegvári Ferenc ismerteti a napirendi pontokat, kiegészítést, mó-
dosítást senki nem terjesztett elõ.
1. Aktualitások ...
2. Küldöttgyûlés 2003. 07.12. …
Szegvári Ferenc ennél a pontnál elmondta, hogy a fajta és a hozzá
tartozni akaró emberek érdekében lett ez a klub alapítva, nem
pedig egyéb érdekek miatt. Nem tudja elfogadni, de érti a céljait
azoknak az embereket, akiknek a mindenbe való belekötés és sze-
mélyeskedés volt a célja a küldöttgyûlésen. Dupla, vagy semmit
játszottak – veszélyeztetve az MNJK egységét -, de a szavazati ará-
nyok önmagukért beszélnek, az összes vonatkozásban született több
mint 2/3-os többséget nem kell magyarázni. Többek között ez is az
MNJK értéke.
Azonban azt is kifejtette, hogy több jelenlévõnek is értékelnie, avagy
átértékelnie kell az eddig játszott szerepét és bár sajnálatos, ami
történt, elõre kell nézni és a fajta érdekeit kell képviselve kell min-
denkinek tevékenykednie. Hozzászólás nincs senki részérõl.
3. Új vezetõség, feladatok

- szabályok és határozatok következetes betartása
- NJ újság szerkesztése …

Szegvári Ferenc szeretné, ha az MNJK ismét vállalt feladataira
koncentrálna és szakmailag folyamatos elõrelépés történne. A re-
giszteres törzskönyvek megszûnését idõvel el kell elérni, és belát-
ható idõn belül minden tenyésztésbe kerülõ kutyának legalább kör3
minõsítése legyen, így válik ismertté az állomány.
Kéri Bíró Zsoltot, hogy a következõ vezetõségire állítson össze egy
tervezetet a még meglévõ fehér foltok és esetleges kiskapuk kiszû-
résére. Gondolt itt például a körungkörzet elhagyására,
körungmesteri visszaélésekre stb.
Bíró Zsolt javasolja annak bevezetését, hogy a „regiszter” SzB ki-
adásának legyen feltétele az „a” CsD minõsítés, valamint egy kiál-
lítási minimum „Jó” minõsítés.
Vörös Lajos és Dr. Bartolák Zoltán egybehangzóan a rendezvé-
nyekkel kapcsolatos ésszerû szigorításra hívta fel a figyelmet.
A javaslatot a vezetõség egybehangzóan elfogadta és 2004 július
01-i – tekintettel az idõbeli teljesíthetõségre - bevezetésérõl hatá-
rozott.

6 / 2003 (07. 29.) sz. vezetõségi határozat (VH).
2004 július 1-ét követõen „REGISZTER” származási bizonyít-
ványra csak azok az utódok jogosultak, amelyeknek mindkét
szülõje rendelkezik:

- „a” csípõizületi minõsítéssel,
- tenyészkiállítási minimum „jó” minõsítéssel

A fenti kitételek hiánya esetén az utódok törzskönyvezésre nem
kerülnek.
Szegvári úr ismételten felkérte a vezetõségi tagokat az NJ újság
szerkesztésében vegyenek részt. Bíró Zsolttól a tenyésztési-, Vörös

Lajostól pedig a kiképzési területtel kapcsolatos anyagokat várja a
jövõben, valamint az adott terület rendezvényeirõl történõ beszá-
molókat. Szakirányú cikkeket kell fordítani az SV Zeitungból,
illetve a Der Gebrauchshund c.újságból. E téren Gábor Attila és
Mészáros Máté is segítsen be.
4. Felügyelõ Bizottság
Szegvári Ferenc a Felügyelõ Bizottság elnökének átadta az el-
múlt idõszakban beérkezett leveleket, valamint felkérte, hogy
készítsenek tervet milyen területet, mikor akarnak vizsgálni és
ezt írásban közölje a vezetõséggel. Vörös Lajos megjegyzi, hogy
amikor a terv elkészült az NJ újságba meg kell jelentetni, hogy
mindenki értesüljön a történtekrõl.
Szegvári Ferenc ez után elmondja, hogy az MNJK, mint Közhasz-
nú Társaság (KHT) ez idáig nem élvezte ennek elõnyét, mivel
feladatai ellátásához nem sikerült – az SzJA 1%-on túlmenõen  -
állami kiírású pályázati, vagy más támogatásokat elnyernie.
Bíró Zsolt hozzáfûzte, hogy olyan cégeket kell megkeresni akik a
pályázatokat figyelik és megfelelõ %-ért elkészítik a pályázatot,
de fizetni csak az elnyerés pillanatában kell. Szegvári Ferenc kéri
a cég elérhetõségét.
Lesku Ferenc tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az FB összeül és
õszre kész tervvel fog jelentkezni.
5. Rendezvények

- Selejtezõk – Vörös Lajos elmondja, hogy a szlovákokkal
szeretne selejtezõt megrendezni, a Benovics Gyula biztos
segíteni fog a szervezésben, a Duna Kupán a szlovákok is
indulhatnának, a pozsonyi versenyen pedig a magyarok
vennének részt.
- A Duna Kupa 2004. 05.08-09-én kerülne megrendezésre.
- A Nemzeti Bajnokság idõpontját még egyeztetni kell
- Küldöttgyûlések:  2004. május 22.

   2004. november 27.
Szegvári Ferenc beszámolt a nagykanizsai táborról, amelyre a
hsz. kérésére tolmácsként látogatott el. A hangulat nagyon jó volt,
értékes elõadásokat lehetett hallani, a bírálatok önbizalom erõsí-
tõ, résztvevõbarát módon zajlottak.
Az NJ újságban cikk is meg fog jelenni, amit egy táborlakó írt.

- A szeptember 27-28-i Fõtenyészszemlérõl Lesku Ferenc el-
mondta, hogy a kiállítás területe ideális, campingezni is lehet
igen olcsó áron. A szállások is mindenki részére elérhetõ áron
vannak. A bíró szállását még Szegvári Ferenccel megnézik. A
programoknál Bíró Zsolt  kérte, hogy a Quoll úr a
tenyészbíróknak tartson egy szemléletegyeztetõ beszélgetést,
amelyen zártkörû.
- VB rendezés 2010 – amit Molnár Zsolt kért még kiképzési
fõfelügyelõ korában kért,most választ kell adni az SV értekez-
leten, mert a spanyolok is jelentkeztek. Szegvári Ferenc itt jegy-
zi meg, hogy Bende Gábor jelentkezett, hogy cége átvállalná a
VB rendezést.
 Vörös Lajos egyértelmûen amellett foglalt állást, hogy csak az
MNJK rendezheti meg a világbajnokságot. Ezzel a vezetõség
egybehangzóan egyetértett.
- A rendezvények bírói tevékenysége kapcsán Szegvári Ferenc
elsõ felvetése Szigeti László bírói, - különös tekintettel
körungmesteri - tevékenységére vonatkozik. Ismerteti, hogy
márciusban körungjavítás címén, a tavaly id. Truka Ferenc által
kör2 ostályba sorolt kutyát (világos szem, ÖMT meglévõ),
amely akkor az õ tulajdonában volt, nem a minõsítést adó
körungmesternél, hanem saját körungján, körungosztály javítás
címén, kör1-re javította. Az idõközbeni tulajdonosváltás alap-
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ján a kutya az általa bírált körzetbe került, hivatkozott erre Szi-
geti László. Az eset kapcsán a vezetõség végigtárgyalta Szigeti
László korábbi és jelenlegi etikai érintettségeit. Szegvári Ferenc
javasolja Szigeti László bírói tevékenysége alóli felmentését. Bíró
Zsolt szerint elegendõ lenne csak a körungmesteri tisztségbõl
való felmentés. Bozsó Pál szerint a vezetõség nevezi ki a
körungmestereket, így a visszavonás, vagy felfüggesztés is a veze-
tõség hatáskörébe tartozik.

A vezetõség ezek alapján hozza meg egybehangzó határozatát:
7 / 2003 (07. 29.) sz. VH

Szigeti Lászlót körungmesteri tevékenysége alól határozatlan
idõre felmenti a vezetõség. A körungkörzet körungmesteri teen-
dõit ellátó személy késõbbi idõpontban kerül kijelölésre.
Lesku Ferenc javasolja a határozatok NJ Újságban történõ meg-
jelentetését.
6. Képzés

- Tenyész- és teljesítménybírói szemléletegyeztetés és képzés
Miután január elsejétõl kerül nálunk is bevezetésre az IPO vizsga,
ami igazából nem jelent nagy változást – mondja Vörös Lajos egy
közös szemlélet egyeztetést kell a bíróknak és a kiképzési felelõ-
söknek is tartani, amelyen az érdeklõdõk is részt vehetnének.
Bartolák Zoltán megjegyzi, hogy csak olyan bíró bírálhasson, aki a
bírói szemléletegyeztetésen részt vett, az eseményt pedig kutya fel-
vezetésével kellene szemléletessé tenni, minden bíró lebírálja a
pálya munkát és közösen megbeszélve történne a szemléletegyez-
tetés.
A szemléletegyeztetés anyagának összeállítása dr. Bartolák Zoltán
és Vörös Lajos feladata.
Bíró Zsolt a német szokást emelte ki, miszerint ott láthatóan kü-
lönbséget tesz a bíró a küllem és munkakutya között.
Szegvári Ferenc szerint létre kell hozni az általános képzési rend-
szert (ÁKR) ennek tematikáját kell úgy kialakítani, hogy modul
rendszerben – átfogva az összes területet minden igény:

- a tenyész- és teljesítménybírói,
- a tenyésztési- és kiképzési felelõsi,

- a kiképzõsegédi,
- a kutyakiképzõi,
- a tetoválómesteri,
- a rendezvényvezetõi kiszolgálható legyen.

Aki eldönti, hogy tisztségviselõ akar lenni, az legyen tisztában az-
zal, milyen képzési egységeket kell elsajátítania, amelyekbõl sike-
res vizsgákat téve alkalmassá válik az adott tisztség betöltésére.
Az ilyen módon kimûvelt emberfõk – gróf Széchenyi után szaba-
don – zálogai a jõvõ egységes szemléletû MNJK-jának.
Az ÁKR kialakítására és mûködtetésére Szegvári Ferenc felkéri
Dr. Bartolák Zoltánt – aki az eddigi képzési feladatok megoldásá-
nál magasszintû hozzáértésérõl adott tanúbizonyságot -, és aki a
tisztség betöltését elvállalta.
Szegvári Ferencnek az a véleménye, hogy most kell az MNJK bíró-
inak a szemléletegyeztetés. A KT és TT is csak akkor tud érdem-
ben mûködni, ha a hsz.-ek felelõsei megfelelõ képzettséggel és hoz-
záértéssel rendelkeznek.
Bíró Zsolt itt tért vissza a Quoll úr által tartandó tenyészbírói
elõadásra. Szegvári kérte, hogy írja össze a témaköröket és e-mail-
en küldje át, hogy azt a Quoll úrnak is el lehessen küldeni, hogy fel
tudjon készülni.
A gyakorlati megoldás az lenne hogy a fõtenyészszemlén szombati
napon a bírálat 16 h-kor véget érne és utána tartaná meg az elõadást
a bíró.
Lesku Ferenc megkérdezte, hogy tolmácsról neki kell e gondos-
kodnia, de Bíró Zsolt vállalta, hogy õ fordítja a bírálatokat, az
elõadáson pedig Szegvári Ferenc lenne a tolmács.
A segédek személyét is áttárgyalta a vezetõség. Mészáros Máté,
Károlyi János, Varga Géza, Czimre József neve került szóba. Bíró
Zsolt felhívta a figyelmet – korábbi hibából tanulva -, hogy tapasz-
talt segéd végezze el a feladatot.
Vörös Lajos vállalta, hogy a bemutató kutyáról õ gondoskodik.
Katalógusba minél több hirdetõt kéne beszervezni, a hirdetési
összeg alacsony legyen.

HELHELHELHELHELYI  SZERVEZETEK LISTÁYI  SZERVEZETEK LISTÁYI  SZERVEZETEK LISTÁYI  SZERVEZETEK LISTÁYI  SZERVEZETEK LISTÁJAJAJAJAJA
  1. 1102 Budapest Bíró Zsolt 1204 Budapest, Frangepán u. 118 T: 284-9934
  2. 1105 Budapest Pálffi Imre 2314 Halásztelek, Heltay köz 4. T: 30/9335-944
  3. 1106 Budapest Horning Rudolf 1033 Budapest,Hévizi u. 5/a. T: 70/203-8989
  4. 1107 Budapest Vörös Lajos 1144 Budapest, Kerepesi u. 136. T: 30/9501-559
  5. 2030 Érd Tóth Károly 2465 Ráckeresztúr, Hóvirág u. 1. T: 70/2939-051
  6. 2103 Mogyoród Lesku Ferenc 2146 Mogyoród, Erdõ u. 18.. T: 28/440-078
  7. 2401 Dunaújváros Biber Erzsébet Vera 2400 Dunaújváros, Görbe u. 8. T: 20/9783-497
  8. 2702 Cegléd Papp György 2700 Cegléd, Csutok K. u. 17 T: 20/314-4662
  9. 2901 Ete Antal József 2947 Ete,  Kossuth u. 109 T:20/9773-192
10. 2902 Komárom Rózsahegyi Attila 2903 Komárom, Batsányi u. 10. T: 20/9205-304
11. 3101 Salgótarján Kuloványi Antal 3078 Kisterenye, Kúria u.6. T: 32/350-861
12. 3301 Eger Varga Attila 3300 Eger, Ankli J. u. 15. T: 36/312-931
13. 3501 Miskolc Fülöp Ákos 3518 Miskolc, Cséti u. 19. T: 46/439-024
14. 4003 Hajdúdorog Kranyik László 4087 Hajdúdorog, Böszörményi u. 63. T: 30/415-6742
15. 4004 Debrecen Fogarasi József 4027 Debrecen, Füredi u. 54. T: 30/9589-964
16. 4401 Nyíregyháza Szekeres Sándor 4432 Nyírszõlõs, Csongor u.15. T: 30/9434-097
17. 5101 Jászberény Truka Ferenc 5100 Jászberény, Üstökös u. 7. T: 30/953-2188
18. 5102 Szolnok Bozsó Pál 5008 Szolnok, Gorkíj u. 56. T: 56/423-106
19. 5402 Túrkeve Sass Zoltán 5420 Túrkeve, Toldi M. u. 12/a. T: 56/361-188
20. 5501 Szarvas Szklenár Pál 5551 Csabacsûd, Dózsa Gy. u. 41. T: 66/313-144
21. 6002 Kecskemét Magyari Levente 6000 Kecskemét, Szt. Miklós u. 10. T: 30/9639-336
22. 6701 Szeged Mné Matkó Erika 6721 Szeged, Bercsényi u.12. T: 62/326-748
23. 6702 Sándorfalva Kotogán Csaba 6762 Sándorfalva, Aradi u. 70. T: 20/423-4222
24. 7001 Tamási Szabó Lajos 7084 Pincehely, Katona J. u. 4. T: 30/350-2301
25. 7601 Pécs Szigeti László 7628 Pécs, Margit u. 23 T: 72/230-146
26. 7602 Pécs  II Somogyvári József 7623 Pécs, Tompa M. u.33. T: 72/333-914
27. 8802 Nagykanizsa Takács Ferenc 8868 Letenye, Barátság u. 11. T: 30/285-5751
28. 9201 Halászi Molnár Zsolt 9228 Halászi, Damjanich u. 28. T: 96/210-233
29. 9702 Szombathely Brunászki Tibor 9700 Szombathely, Szõlõs u. 18. T: 94/314-90
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KÖRUNG STATISZTIKA 2003.01.01- 2003.08.01-IG

Dátum HSz. Elnevezése Felvezetõ SZB szám Kennel név Hívó név Tetoválási szám Tenyészérték Érvényesség Módozat

2003.02.01 3501 Körung Angel Zsolt REG6177 Csongor-utcai Evi FV-0389 Kör.3 + 2003-05 ELSOKOR
2003.02.01 3501 Körung Mogyorósi István REG6575 Haus Christa Pando AP-0652 Kör.1 + 2003-05 ELSOKOR
2003.02.01 3501 Körung Kalmár Elena 20688 Hühnegrab Arlett H-C 3681 Kör.1 + 2003-05 ELSOKOR
2003.02.01 3501 Körung Marcsek Lajos 7200 Rednex Babi KH-0454 Kör.1 + életében ISMKOR
2003.03.01 5101 Körung Truka Ferenc ifj. 20511 Bátorfia Hilde DT-0153 Kör.1 + 2003-05 ELSOKOR
2003.03.01 5101 Körung Tóth László 19661 Fiemereck Weda EH-5578 Kör.1 + 2003-05 ELSOKOR
2003.03.01 5101 Körung Mészáros Máté 21754 Kap-N’ey Devel D-A 5892 Kör.1 + 2003-05 ELSOKOR
2003.03.30 7601 Körung Martyin Balázs 21640 Sandstein Logo H-B 1910 Kör.1 + 2003-05 ELSOKOR
2003.03.30 7601 Körung Árokszállási Gyõzõ 20305 Viernheimi Penny KD-0560 Kör.1 + 2003-05 ELSOKOR
2003.03.30 7601 Körung Porrogi Gábor 20660 Viernheimi Vendi KD-0627 Kör.1 + 2003-05 ELSOKOR
2003.05.24 5501 Körung Kovács Sándor REG6555 Adlerburg Alfa AP-0640 Kör.1 + életében ISMKOR
2003.05.24 5501 Körung Szegvári Ferenc 20577 alten Hexe Bertha GI-7850 Kör.1 + életében ISMKOR
2003.05.24 5501 Körung Király Imre REG5946 Baktói Vitéz Cintia JC-0112 Kör.1 + életében HOSSZKOR
2003.05.24 5501 Körung Király Imre REG7520 Baktói Vitéz Gizella JC-0349 Kör.3 + 2003-05 ELSOKOR
2003.05.24 5501 Körung Szegvári Ferenc REG6199 Bavaria Amanda AP-0486 Kör.3 + 2003-05 ELSOKOR
2003.05.24 5501 Körung Biber Erzsébet Vera REG7291 Gunarasmenti Axel M-9044 Kör.1 + 2003-05 ELSOKOR
2003.05.24 5501 Körung Szentpéteri Dezsô 20970 Haus Milesevac Xandor 716897 Kör.1 + 2003-05 ELSOKOR
2003.05.24 5501 Körung Szentpéteri Dezsô 20210 Oxsalis Marek LB-8869 Kör.1 + életében ISMKOR
2003.05.24 5501 Körung Szívós Gyula 20398 Oxsalis Noscha L-B 8942 Kör.1 + életében ISMKOR
2003.05.24 5501 Körung Biber Erzsébet Vera 20322 Vojanky Aida SK-34633 Kör.2 + 2003-05 ELSOKOR
2003.06.07 3501 Körung Lukács Dalma 20762 Bükkvidéki-õrség Kevin EU-0445 Kör.3 + 2003-05 ELSOKOR
2003.06.07 3501 Körung Kalmár Elena REG8017 Haus Milesevac Mo 717593 Kör.1 + 2003-05 ELSOKOR
2003.06.07 3501 Körung Szalma István 20687 Hühnegrab Aran H-C 3679 Kör.3 + 2003-05 ELSOKOR
2003.06.07 3501 Körung Kiss István REG7762 Mátravölgyi - Örség Cora BR-0243 Kör.1 + 2003-05 ELSOKOR
2003.06.07 3501 Körung Kuloványi Antal 21282 Saurus Dax 40418 Kör.1 + 2003-05 ELSOKOR
2003.06.07 3501 Körung Barcsa László REG8471 Zornig Eros M-8032 Kör.1 + 2003-05 ELSOKOR
2003.06.28 2001 Körung Tóth Károly 20727 Aliházi Gino JC-0366 Kör.1 + 2003-05 ELSOKOR
2003.06.28 2001 Körung Haris Gyula 18681 Bavaria Yorga AP-0459 Kör.1 + életében ISMKOR
2003.06.28 2001 Körung Szentes Gyula REG9250 Dala Ray Jázon M-560 Kör.3 + 2003-05 ELSOKOR
2003.06.28 2001 Körung Haris Gyula REG8192 Haus Haris Extra NG-0184 Kör.3 + 2003-05 ELSOKOR
2003.06.29 7601 Körung Martyin Balázs 21559 Gore Bay Alma KD-0646 Kör.1 + 2003-05 ELSOKOR
2003.06.29 7601 Körung Martyin Balázs 21596 Kaykohl Land Holley KL 1 H2 Kör.1 + 2003-05 ELSOKOR
2003.06.29 7601 Körung Szegedi István 18052 Mocsárházi Diki KD-0235 Kör.3 + 2003-05 ELSOKOR
2003.06.29 7601 Körung Kranyik László REG9246 Wiesentau Frenci M-3701 Kör.1 + 2003-05 ELSOKOR
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2003. VB VÁLOGATÓ VERSENYEK

A tavalyi év Nemzeti Bajnokságával kezdõdött az a versenyso-
rozat, amely lehetõséget biztosított azoknak a versenyzõknek,
akik a világbajnokságon szeretnének részt venni. Az elõzetes
kiírás szerint összesített pontszámban a 265 pont, õrzõ-védõ
ágazatban 85 pont minimum teljesítése volt kötelezõ. Talán két
versenyt kivéve a VK3-s kutyák verseny látogatottsága nagyon
csekély volt, ezt valamelyest a kutyák teljesítményén is észre
lehetett venni. A versenyek idõpontjai meghatározásakor na-
gyobb részvételre számítva, három hetente voltak a válogatók,
amelyek a kutyák hibáinak javítását nem tették lehetõvé. A jö-
võben ezt figyelembe kell venni a szervezés folyamán. Viszont
az is megfontolandó, hogy egy évben négy esetleg öt lehetõséget
kap egy versenyzõ és kutyája megfelelõ körülményeket biztosít-
va. Ezt figyelembe véve a kutyák teljesítményét, lehetõségét be-
folyásolhatja, helyenként nem megfelelõ képet kapunk a kutyá-
ról. Az idei évben az idõjárás nehézségei és egyéb problémák
nem mindig adtak lehetõséget, hogy az elõírt pontszámot a ver-
senyzõk teljesíteni tudják.
Az elbírálás során, mint kiképzési fõfelügyelõ figyelembe vet-
tem a versenyeken elért pontszámokat, a versenyzõ kutyájának
õrzõ-védõ munkáját, vezethetõségét és a felvezetõ, valamint a
kutya közötti összhangot. Hozzá kel tennem, sajnos az a 8-10
versenyzõ közül, akik rivalizáltak a helyezésekért, talán 2-3 tu-
data azt a szintet nyújtani, ami megnyugtató egy VB részvétel
alkalmával. Azoknak a versenyzõknek, akik bejutottak a csa-
patba még lehetõségük van javítani bizonyos hibákon szeptem-
ber végéig.

A CSAPAT TAGJAI:
1. Suszter Ferenc

Nemzeti bajnokság 266 pont 88/92/86
I.  Válogató 275 pont 96/95/84
II. Válogató 288 pont 98/98/92
Duna Kupa 264 pont 90/83/91

2. Sasvári Frigyes
Nemzeti Bajnokság 273 pont 95/91/87
I.  Válogató 265 pont 95/89/81
II. Válogató 278 pont 100/89/89

3. Grezsa Attila
Nemzeti Bajnokság 268 pont 93/82/93
I.  Válogató 256 pont 90/81/85
II. Válogató 263 pont 91/80/92
Duna Kupa 242 pont 73/80/89

4. Mészáros Máté
I.  Válogató 252 pont 85/85/82
II. Válogató 272 pont 89/92/91
Duna Kupa 256 pont 87/82/87

5. Szilasi Gábor
Duna Kupa 259 pont 85/84/90

6. Antal József
I. Válogató 255 pont 83/86/86
II. Válogató 250 pont 82/86/82
Duna Kupa 242 pont 82/80/80

A csapat tagjainak kívánok további sikeres felkészülést és jó
egészséget és jó szereplést Ravennában.

Vörös Lajos
Kiképzési Fõfelügyelõ

Rendezõ: 1107 Helyi Szervezet
Bírók: Rudi Böhmer SV, Georg Ernst SV
Segédek: Horst Knoche, Thomas Schmitt

Nehéz feladatok elé állította a versenyzõket az idõjárás ezen a
május eleji hétvégén. A hosszú téli hónapok után a váratlan felme-
legedés nem adott sok lehetõséget, hogy a kutyák és vezetõik hoz-
záedzõdjenek a korai nyárhoz. Talán e miatt is lépett vissza hat
nevezõ a részvételtõl, így összesen 14 VK3-s és 5 VK1-es kutya
indult az idei kupán.
A már rendszeresnek mondható német versenyzõk nevezése ér-
dekessé tette a versenyt a nézõk számára, akik szép számmal tisz-
telték meg a versenyt. Az elsõ nap az SchH3-as kutyák nyomköve-
tési gyakorlatait nézhettük végig, ahol a nehéz száraz szántás ko-
moly nehézségek elé állította a versenyzõket és kutyáikat. A pályán
SchH1-es kutyák munkáját értékelte a bíró szigorú szakmai szem-
mel. A második nap sok érdekességet kínált a nézõk számára az
engedelmes és õrzõ – védõ munka során. Több tanítási stílust
lehetett felfedezni a látottak alapján, így a szakmai közönség is
elgondolkodhatott milyen irányvonalat kövessen a saját gyakorla-
tában. A verseny apró meglepetést tartogatott egy – egy kutya
számára, így a végeredmény eltérõ volt talán a vártnál. Összessé-
gében egy kellemes hétvégét tölthettünk el négylábú barátainkkal
és rég nem látott ismerõsökkel az idei Duna Kupán.
A 1107-es szervezet nevében szeretném megköszönni azoknak a
sporttársaknak, akik munkájukkal hozzájárultak a rendezvény si-
keres lebonyolításához, valamint a támogatóknak, akik felajánlá-
saikkal segítettek emelni a verseny színvonalát:

A verseny fõ szponzorának az
IPH-GROUP HUNGARY Kft-nek.

Jürgen Zank „Jogi”-nak és Jeni Seefeld-nek
az elõzetes segítségét a szervezésben és a részvételt a versenyen.
A segédek, Horst Knoche-nak, Thomas Schmitt-nek a szakmai

segítségét.
A bíró sporttársaknak, Rudi Böhmer-nek, Geoer Ernst-nek a

segítõ bírálatokat.
A jászberényi szervezetnek, Pintér Csabá-nak,

ifj. Truka Ferenc-nek, Mészáros Máté-nak
a nyomfektetésnél való segítséget.

A Bewi Dog Kft segítségét, szponzorálását és tolmácsolási
feladat ellátását Molnár Zsolt úrnak és feleségének.

Valamint a 1107-es szervezet tagjainak az áldozatos munkát.

Eredmények: VK1 – SchH1
1. Suszter Ferenc - Gold Admiral Alfa 95/88/97 28 Nj
2. Palló János - Como v. Karpátia 81/81/84 246 Jó
3. Tamási Andrea - Prew Graw Forest Argos 70/72/90 232 Jó
4. Salamon Endre - Donma v. Erdhainer Land 20

VK3 – SchH3
1. Jürgen Zank - Bill v. Fluchtweg 91/91/92 274 Nj
2. Jenny Seefeld - Dreschsler from Korinthiakos 90/93/91 266 Jó
3. Suszter Ferenc - Kasina v.d. Sintherner Kirschgasse 76/90/93 259 Jó
4. Müller Tímea - Ito v.d. Sintherner Kirschgasse 76/90/93 259 Jó
5. Michade Knoche - Deije v. Talka Marda 86/92/80 258 Jó
6. Mészáros Máté -Bantam v. Kirchberghof 87/82/87 256 Jó
7. Grezsa Attila - Sexi Ben Ju 73/80/89 242 Jó
8. Antal József -Szapárfalvi Aky 82/80/80 242 Jó
9. Bors Péter - Savanyúkúti Artur 48/85/90 nmf
10. Nagy Gáspár - Melir Folt-Point Pollach 90/85/48 nmf
11. Szilasi Gábor - Drigon from Korinthiakos 19/88/93 nmf
12. Vucsetics József - Jule v. Friesenklippe 16/92/83 nmf
13. Halász Árpád - Sirokkói Rick 4/88/78 nmf

DUNA KUPA
2003. május 10-11.

SchH1 – SchH3 munkakutya verseny
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DUNA KUPA - KÉPES BESZÁMOLÓ

Készül az ebéd

Bewital team

Díjak

A reklámtárgyak standja

A közönség

Eredményhirdetés
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Díjkiosztó I.

VK-1 III. helyezett

VK-1 II. helyezett

Díjkiosztó II.

VK-1 I. helyezett

Georg Ernst gratulál a gyõztesnek

DUNA KUPA - KÉPES BESZÁMOLÓ
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VK 3 díjkiosztó

Fõrendezõ: Vörös Lajos

A szakmai és a támogatói kar

Mogyoród vándordíj átadása

Ajándék a bíróknak

Gratuláció a segédeknek

DUNA KUPA - KÉPES BESZÁMOLÓ
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Az MNJK 2003. évi Klubgyõztes kiállítását a 4401 nyíregyházi
helyi szervezet rendezte meg, rendhagyó módon, hiszen a kiál-
lítás helyszíne Barcsa László tagtársunk lakóhelye a Borsod
megyei Taktakenéz volt.
Úgy gondolom, hogy utólagosan megállapíthatjuk, a helyszín
kiválasztása nem volt rossz döntés, hiszen ideális környezet-
ben,  jó minõségû pályán kellemes idõben és kiszolgálás köze-
pette tölthette el mindenki ezt a napját.
A bírálatokat mindenki által jól ismert két bírósporttárs, a szu-
káknál Truka Ferenc, a kanoknál Szigeti László végezte.
A kiállításra 56 kutyát neveztek, ami a korábbi évek létszámát
tekintve egy kicsit mérsékeltebb, de ha azt nézzük, hogy ezen a
napon a MEOE CACIB kiállítást rendezett és az oda nevezett
német juhászkutyák létszáma még a felét sem érte el a mi kiállí-
tásunkra nevezetteknek, akkor talán nem is rossz.
A bírálatok a megszokott alapossággal és ritmusban zajlottak,
így ebéd utánra már csak a két munkaosztály maradt hátra. Ör-
vendetes tény, hogy míg korábban a munka osztályok nevezési
létszáma nagyon minimális volt, mostanra szinte a legjelentõ-
sebb osztály lett.
Minden osztály elsõ három helyezett kutyája serleget, valamint
egy zsák tápot kapott, de úgy gondolom, hogy nem csak õk,

hanem a többi kutya és gazdája is kellemes élményekkel zárhat-
ta napját és térhetett haza. A kiállítás végén további különdíjak
kerültek átadásra, amelyek csak tovább emelték az MNJK 2003
évi Klubgyõztes kiállításának fényét.
Nyíregyháza, 2003. június 03.

Oláh Attila
4401 nyíregyházi helyi szervezet

A kiállítás helyezettei:
Baby szuka:

I. Baike von Bellissimo (2. kép)
(Esko von Dänischen Hof – Randa Oxsalis)
Tul.: Szívós Gyula

II. Trixi Blackfaier
(Bento von der Zenner Urbecke – Suzy von Boldecker
Land)
Tul.: Juhász János

III. Tini von Blackfaier
(Bento von der Zenner Urbecke – Suzy von Boldecker
Land)
Tul.: Juhász János

MNJK KLUBGMNJK KLUBGMNJK KLUBGMNJK KLUBGMNJK KLUBGYÕZTES KIÁLLÍTYÕZTES KIÁLLÍTYÕZTES KIÁLLÍTYÕZTES KIÁLLÍTYÕZTES KIÁLLÍTÁSÁSÁSÁSÁS
TAKTAKENÉZ

2003.04.26.

Július 3-6. között Dániában rendezték
meg a 2003. évi Mentõkutyák Világbaj-
nokságát  Hazánkat két egyesületbõl öt
mentõkutya-kiképzõ képviselte. A jász-
berényi Mentõkutyás Egyesületbõl ketten
jutottak ki a VB-re, Dánffy Brigitta Belfi
nevû 2,5 éves német juhászkutyájával, és
Szabó Gábor 2,5 éves Freddy nevû német
juhászával. Budapestrõl a Pannon Kutyás
Kutató és Mentõcsoportból Leczki Sarol-
ta Kuba nevû, 2,5 éves malinois fajtájú
kutyájával, Komondi Piroska Brad nevû
6 éves labradorjával és Sándor Anikó
Abdul nevû 4 éves golden retrieverével.
A 15 ország 95 indulóját felvonultató ver-
senyen remekül szerepeltek versenyzõ-
ink. Az eredmények azt mutatják, hogy a
fiatal kutyák kiképzése rendkívül ered-
ményesnek bizonyult. Dánffy Brigitta a
18. helyen, Leczki Sarolta a 7. helyen, míg
Szabó Gábor a 4. helyen végzett. Az elsõ
húszba 4 évesnél fiatalabb kutyával csak
a mieink tudtak bekerülni!
A Mentõkutya Világbajnokságokon ku-
tya és vezetõ számára egyaránt rendkívül
megterhelõ feladatot állított a Nemzet-

közi Mentõkutyás Szervezet Versenysza-
bályzata. A három versenyszám alaposan
próbára tette a kutyák és vezetõik képes-
ségeit. A földrengést imitáló, kb. ¼ hek-
táros, egyik-másik helyen többszintes
romterületen például tûz, folyamatos gép-
zaj, és gyakran megszólaló sziréna és lö-
vészaj mellett kellett a kutyáknak 5 sze-
mélyt felkutatni. A furfangosan kialakí-
tott rejtekhelyeken a személyek úgy vol-
tak elrejtve, hogy a
kutyának csupán né-
hány milliméteres rés
állt a rendelkezésére,
hogy kiszagolja a hol-
létüket. Ráadásul az
elrejtettek néhány
esetben 4 m-nél is
mélyebben helyez-
kedtek el ettõl a rés-
tõl.
Erre a munkára álta-
lában 4 - 6 éves ko-
rukra érnek be a ku-
tyák, így ettõl a fiatal
csapattól rendkívüli-

Mentõkutya Világbajnokság

nek mondhatók ezek az eredmények, s
mindenképpen biztatóak a jövõ szem-
pontjából. Az elsõ húsz között végzett
három team a következõ években min-
den bizonnyal a dobogóra is esélyes lesz
a világbajnokságokon. Ami pedig még
ennél is fontosabb, a magyar kutyák és
vezetõik ezúttal is bizonyították, hogy fel-
készülten várják az éles bevetéseket.
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Baby kan:
I. Argusz von Bellissimo (1. kép)

(Esko von Dänischen Hof – Rina von Arminius)
Tul.: Szentpéteri Dezsõ

II. Kevin von Nord Wind
(Csongor –utcai Ingo – Gazdagpataki Dinaja)
Tul.: Angel Zsolt

III. Bátorfia Kastor
(Fann von Trienzbachtal – Karthágó Chipsi)
Tul.: ifj. Truka Ferenc

Kölyök szuka:
I. Evi vom Haus Rutkai (4. kép)

(Dux della Valcuvia – Noscha von Oxsalis)
Tul.: Rutkai Gyula

II. Dina in Regnum Marianum
( Rikkor von Bad-Boll – Xena vom Haus Milesevac)
Tul.: Illés Béla

III. Jessy von Nord Wind
(Csongor-utcai Ingo – Sós Sziktói Gabi)
Tul.: Angel Zsolt

Kölyök kan:
I. Ecsegpusztai Bill

(Marc aus der Eremietenklause – Kunsági Royal Brenda)
Tul.: Sass  Zoltán

Növendék szuka:
I. Gáborland Tina

(Rickor von Arlett – Gáborland Hédy)
Tul.: Gábor Attila

II. Bodvapataki Sandie
(Ibor von Gotaland – Nora von Blackfaier)
Tul.: Simárszki János

III. Bükkvidéki-Õrség Lili
(Ibor von Gotaland – Bükkvidéki-Õrség Engie)
Tul.: Szalma István

Növendék kan:
I. Gáborland Tomi

(Rickor von Arlett – Gáborland Hédy)
Tul.: Gábor Attila

II. Mátravölgyi-Õrség Dax
(Quartzo von Fiemereck – Glöckner Haus Mira)
Tul.: Kiss István

III. Jack Z Agiru Bohemia
(Tyson von Fichtenschlag – Chera Z Ja-Va-Hof)
Tul.: Sasák Michael

Fiatal szuka:
I. Mo vom Haus Milesevac (6 kép)

(Maffy von Arminius – Nensi vom Haus Milesevac)
Tul.: Kalmár Elena

II. Ecsegpusztai Anka
(Padros von Oxsalis – Kunság Royal Brenda)
Tul.: Sass Zoltán

III. Cindí in Regnum Marianum
(Ghandi von Arlett – Yose von Haus Ziegelmayer)
Tul.: Illés Béla

Fiatal Kan:
I. Aliházi Gino

(Zello von der Piste Trophe – Dolly von Rednex)
Tul.: Szentgyörgyi Alajos

II. Manto vom Haus Milesevac
(Maffy von Arminius – Nensi vom Haus Milesevac)

Tul.: Kelemen Ottó
III. Chastor in Regnum Marianum

(Ghandi von Arlett – Yose von Haus Ziegelmayer)
Tul.: Kranyik László

Munka szuka:
I. Randa von Oxsalis (3. kép)

(Dux della Valcuvia – Debby von Oxsalis)
Tul.: Szívós Gyula

II. Kovács –Úti Vanessa
(Italo vom Wildsteiger Land – Cardinal Tina)
Tul.: Tóth Károly

III. Dolly von Rednex
(Rikkor von Bad-Boll – Babi von Rednex)
Tul.: Szentgyörgyi Alajos

Munka kan:
I. Bodó in Regnum Marianum (5. kép)

(Kevin von Murrtal – Viernheimi Zizi)
Tul.: Kranyik László

II. Greif von batu
(Enzo von Buchorn – Julle von Falltor)
Tul.: Karl-Heinz Sperer – Ifj. Truka Ferenc

II. Ijo von Trienzbachtal
(Bär  von der Ostffriesichen Thingstätte – Zeda vom

Trienzbachtal)
Tul.: Capik Josip
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Rendkívül kedvezõ elõfeltételekkel indultunk a kiállítás lebonyolí-
tására 2003-06-08.-án, a környezet – a híres lovasfalu és létesítmé-
nyei – a már korábban kipróbált és jól összeszokott rendezõ gárda,
a szép számú nevezõi létszám, és nem utolsó sorban a Svájcból
érkezõ Peter Odermatt SV Bíró jelentették a sikert. A kiállítók
között üdvözölhettünk Ukrajnából, Romániából, Jugoszláviából
sportbarátokat.
 Peter  Odermatt úr neves tenyésztõ is, a kennel neve itthol is a jól
ismert „vom Hochmoor”. 2002 évi Siegeren a munkaosztály szu-
káknál VA 7. (kiválasztott kitûnõ) Nasa v. Hochmoor,a növendék
osztály kanok között SG. 2. helyezett Quirin v. Hochmoor, kutyák
jelentik a márkát, a szakértelmet.
Festõi környezetben, rendkívüli napos, meleg idõben került sor
Szegvári Ferenc MNJK elnök úr megnyitójára, ami után elkezdõ-
dött - a most már utólag mondhatom -a mindenki számára érté-
kes, aprólékos bírálat.
Nekem szerencsém volt, mint ring titkárnak végig kísérni az abszulut
korrekt, pártatlan munkáját Odermatt úrnak és láttam a bírálatok
végén a kiállítók megelégedett és sportszerû megnyilvánulásait. Jó
volt ezen a napon a körön belül és a körön kívül is megélni, hogy
lehet jó érzéssel, barátságban együtt lenni kül- és belföldi kutyás-
nak egyaránt.
A rendezvény színvonalához nagyban hozzájárult, hogy meg tud-
tuk nyerni a kiállítás fõvédnökének Dr. Zsoldos István állatorvost
a Hajduvet Állatgyógyszer forgalmazó Kft. Tulajdonos-ügyvezetõ-
jét, támogatóknak az Alfödi Építõgép Kft, a Kutyuli-Frost táp és
takarmányforgalmazó Kft, a Novafoods Hungária Állateledel for-
galmazó társaságot és a Gáborland Best Choice referencia kennel
tulajdonosokat.
Remélem mindenki kellemes élményekkel gazdagodva egészség-
ben tért haza és szívesen jön ismét a következõ rendezvényünkre,
melyre már most hívunk mindenkit.

Fogarasi József
a 4004 Helyiszervezet elnöke.

A KIÁLLÍTÁSON ELÉRT EREDMÉNYEK:
Béby szuka:  (7 nevezõ)
1. Babette v. Bellisimo,  t. Szívós Gyula, Kunhegyes
2. Baike v. Bellisimo, t. Szívós Gyula, Kunhegyes,
3. Zornig Yawa, t. Dr. Sutka Sándor, Debrecen,
Béby kan: ( 5 nevezõ )
1. Kevin v. Nord Wind, t. Angel Zsolt, Rakamaz,
2. Fedor v. Haus Rutkai, t. Rutkai Gyula, Eger,
3. Zornig Yassko, t,Dr.Sutka és Gadus Fanni, Debrecen,
Kölyök szuka: ( 7 nevezõ )
1. Kenteuri Fényes Anka, t. Szõke János, Felsõzsolca,
2. Jessy v. Lasselsberg, t. Barcsa László, Taktakenéz,
3. Présház-Õre Ari, t. Pellei József, Debrecen,
Kölyök kan:  ( 5 nevezõ )
1. Borisz v. Schwarc Kõnig, t. Fónai Dániel, Debrecen,
2. Argus v. Bellisimo, t. Szentpéteri Dezsõ, Kisujszállás,
3. Baktói Vitéz Jeromos, t. Király Imre, Szeged,
Növendék szuka: (5 nevezõ )
1. Gáborland Tina, t. Gábor Attila, Kecskemét,
2. Evi v. Haus Rutkai, t. Rutkai Gyula, Eger,
3. Bodvapataki Sandie, t. Simárszki János, Felsõzsolca,
Növendék kan: ( 3 nevezõ )
1. Gáborland Tomi, t. Magyari Levente, Kecskemét,
2. Zornig Omar, t. Dr. Sutka Sándor, Debrecen,
3. Bavaria Nick, t. Szatmári József, Debrecen,
Fiatal szuka: ( 3 nevezõ )
1. Ecsegpusztai Anka, t. Sass Zoltán, Turkeve,
2. Falvavölgyi Kelly, t. Barcsa László, Taktakenéz,
3. Nürnbergi Natalie, t. Péterffy Albert, Derecske,
Fiatal kan: ( 3 nevezõ )
1. Bátorfia Gino, t. Törõcsik Zoltán, Heves,
2. Andor v. Aragon, t. Kócsó Attila, Hajduszoboszló,
Munka szuka: ( 8 nevezõ )
1. Randa v. Oxalis, t. Szívós Gyula, Kunhegyes,
2. Yanka v. Haus Bork, t. Gábor Attila, Kecskemét,
3. Zornig Fenja, t. Szabó Sándor, Debrecen-Bocskai kert,
Munka kan: ( 4 nevezõ )
1. Ijo v. Trienzbachtal, t. Capik Josip, Jecskemét,
2. Zornig Eros, t. Szabó Sándor, Debrecen-Bocskai kert,
3. Marek v. Oxalis, t. Szentpéteri Dezsõ, Kisújszállás,

Külön díjban részesült a legszebb magyar tenyésztésû kutya:
(a díjat felajánlotta a Kutyuli-Frost nagyker, Szívós Gyula )
Nyertese: Gáborland Tina a növendék osztály gyõztese.
Hortobágy- Máta  2003-06-08

TUDÓSÍTÁS

A HORTOBÁGY-MÁTA  KLUBKIÁLLÍTÁSRÓL
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TANFOLYAM
2003.07.23

Már egy ideje, hogy kutyákkal is foglalkozom és mondhatom életformámmá vált a velük való foglalkozás. Mondha-
tom ezt mindazok nevében is akik még résztvettek az MNJK által szervezett kutyakiképzõ tanfolyamon.
Változatos csapatot alkottunk: menhelyen dolgozók, tenyésztõk, sportkutyások, csupa olyan ember, aki ilyen vagy
olyan módon kapcsolatban van kutyákkal és persze szeret is velük dolgozni. A reggeltõl kora délutánig tartó elméleti
foglalkozások után szinte felüdülés volt a gyakorlati napok elõadásait hallgatni illetve elsajátítani a kiképzési tech-
nikákat, melyeket aztán ki ki a saját kutyáján próbálgathatott. A különbözõ ágazatok – nyomkövetés, engedelmes és
õrzõ-védõ gyakorlatok egyes mozzanatait videora véve mindenki tanulmányozhatta.
Az elméleti vizsgáig bõven volt idõnk felkészülni. A vizsgakérdéseket minden irányból (anatómia, etológia, edzésel-
mélet, egészségtan, VK, SchH szabályzat ismerete, elméleti
bemutatása, etika) felölelték a leadott anyagot, a kb. 90 kér-
dés kifejtése pedig jó pár órát igénybe vett, az így elkészült 8-
10 oldalas dolgozatok javítása is eltartott egy ideig.
Ez a vizsga elsõ fele volt. A teljesértékû kutyakiképzõi diplo-
ma elnyeréséhez pedig a kutya VK, SchH, IPO 1 vizsgáztatása
volt a feltétel. A vizsga e részét is teljesítettük páran.
Voltak akik több mint száz kilométer utaztak hétvégente az
elõadásokra, de megérte magas színtû elõadásokat hallgathat-
tunk és felkészülésünket gazdag jegyzet, illetve képanyag se-
gítette. Ezuton szeretnék a csoport nevében köszönetet mon-
dani a tanfolyam vezetõjének dr. Bartolák Zoltánnak és az
MNJK-nak a tanfolyam létrejöttéért.

Salamon Klára

„SIKERÜLT!”
A Nagykanizsán megrendezett MNJK kutyás táborban készültünk
fel a SchH1-es vizsgára. A kánikula ellenére jó pályán gyakorol-
hattunk illetve minden segítséget megkaptunk ahhoz, hogy sike-
res vizsgát tehessünk.
A verseny elmaradtát sajnáltuk kicsit és azt is hogy németül nem
beszélünk, hiszen biztos, hogy még közelebb kerülhetett volna
egymáshoz magyar s német táborlakó.
Kutyám keverékként sikeres SchH 1-es vizsgát tett, az utána két
héttel megrendezett Keverék
Kutyák Országos Szépségverse-

nyén pedig középtestû szuka kategória I. és a kiállítás legszebb kutyája is Lucy lett
(27 kutya közül) Gyõrben. Persze büszkeséggel tölt el, hiszen nem sok keverék kutya
jut el idáig, pláne nem menhelyrõl befogadott.
Az út amelyet végigjártunk kutyámmal nem volt zökkenõmentes, de kitartással, szor-
galommal, akarattal bármire képesek lehetünk. Remélem mihamarabb lehet majd
olyan kutyám akivel még többre is képes leszek, lehetek. Az pedig, hogy mit is érzek
talán ezzel az idézettel tudnám kifejezni:

„Nincs fontosabb, mint az odaadó lelkesedés az adott pillanatban. Az élet ebbõl az idõrõl
idõre megismétlõdõ lelkesedésbõl áll. Aki ráébredt erre az igazságra, annak elméjét nem
szállja meg semmilyen más sürgetõ kényszer vagy akarat: úgy kell élnie az életét, hogy
kitart magával ragadó lelkesedés – ha egyszer megfogant – minden pillanatban meg tud
tisztítani a semmiségek mögött rejtõzõ, mindennapi zûrzavartól.
A hûség pedig a magával ragadó lelkesedésben gyökerezik.”
                                                                               /Hagakura/

Salamon Klára és Lucy SchH1
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Az INTERPRESS MAGAZIN 2003. feb-
ruári számában leltem rá erre a cikkre,
amelyet a közismert és népszerû etológus
Csányi professzor úr írt. Ám ez az értekezés
ezúttal nem az állatok, vagy a kutya, ha-
nem az ember magatartási formái közül
foglalkozik eggyel, mégpedig az agresszió-
val. Úgy gondolom végigolvasása nem hasz-
talan idõtöltés az Önök számára sem.

Terrorakciók, öngyilkos merényletek,
robbantások, gyilkosság, vérontás. A te-
levízió legtöbb csatornáján az erõszak
látványa fogad. Úgy tûnik, életünk tele
van agresszióval. A látszat azonban csal
– valójában az ember az egyik legbéké-
sebb állat.
Kevés olyan területe van az emberi visel-
kedésnek, amely olyan intenzív emóció-
kat és érdeklõdést váltana ki a jelenlévõk-
bõl, s amirõl olyan sok jóindulatú, de el-
képesztõ  badarságot hordtak össze, mint
az emberi agresszió.
Az agresszió alapvetõ etológiai fogalom.
Ha azonos fajú egyedek erõszakkal igye-
keznek egymást valamilyen erõforrás kö-
zelébõl eltávolítani,  vagy ennek megszer-
zésében, illetve elfogyasztásában a mási-
kat megakadályozni, agresszióról beszé-
lünk. Az agresszió jelentõs biológiai funk-
ciót tölt be az állatvilágban. Egyrészt nö-
veli az egyed rátermettségét, másrészt,
fõként csoportosan élõ fajok esetében,
hozzásegít az erõforrások optimális elosz-
tásához. Agresszió nélkül az állatok ki-
pusztulásának, mert szaporodási kapaci-
tásuk sokszorosan felülmúlja a rendelke-
zésre álló élelem mennyiségét. Ha nem a
legerõsebb, élettani szempontból a leg-
rátermettebb egyedek jutnának ezekhez,
hanem mindegyik egyformán, akkor rö-
videsen senkinek sem maradna elég táp-
lálék, még a puszta létfenntartáshoz sem.
Egy farkasfalka az alfa hím és nõstény
szaporodási egysége. Minden megszerzett
élelem elsõsorban õket szolgálja, a töb-
biek csak akkor részesednek belõle, ha
felesleg van. Bõség idején mindenki jól-
lakik és egészen minimális az agresszió,
máskor viszont lehet, hogy csak a legerõ-
sebbek esznek. Amikor a szükség elmú-

lik, elõfordul, hogy ugyan gyengébbek
elpusztultak, de az alfák teljes erõnlétben
láthatnak újra a szaporodásnak és rövi-
desen pótolják a falka létszámát.  Kegyet-
len, de nagyon eredményes elosztási mód.
Ez teszi lehetõvé, hogy a farkasok olyan
ökológiai rendszerekben is megéljenek,
amelyeknek nagyon változó az erõforrás
– ellátottsága, ahol a bõség hónapjait szük-
ség hetei, vagy hónapjai követik. Ag-
resszió nélkül a farkasok, mind faj, élet-
képtelenek lennének.
Ha elfogadjuk, hogy az evolúciós fejlõ-
dés folyamatos és ebben ma aligha kétel-
kedik kutató biológus és tudjuk, hogy az
agresszió az egész élõvilágban elterjedt,
érthetetlen csodának kellene tekinte-
nünk, ha éppen az emberbõl hiányozná-
nak az agresszió biológiai mechanizmu-
sai. Nem történhetett így, hiszen egy-egy
új faj nem elemekbõl épül össze valami-
féle tervezõi asztalon, hanem mindig va-
lamilyen már meglévõbõl, apró átalaku-
lások sorozatával. A primáták és a fõem-
lõsök agresszív formáiban nem nehéz fel-
ismerni az ember, különösen a gyerme-
kek hasonló megnyilvánulásait.
Ugyanakkor az emberi agressziónak is
megvannak a humán jellegzetességei,
amelyek az egészen elemi, lényegében
biológiai formáktól eltekintve rendkívül
változatosak lehetnek. Tanulással – az
adott kultúra befolyása alatt – az emberi
biológiai agresszió egészen alacsony
szintre szorítható és nagyon magas szint-
re is emelhetõ.
Az állati agresszió legfontosabb funkció-
ja, az erõforrások elosztása egyben vala-
miféle szabályozott rendet, rangsort is
létrehoz az állati csoportokban. Ag-
resszió nélkül kaotikus viszonyok alakul-
nának ki, ami megint csak az energia és
az erõforrás pazarlásához vezetne. Az
emberi csoportok is hierarchikusan szer-
vezõdnek. A spontán kialakuló, alacso-
nyabb szervezettségû csoportok hierar-
chiája, mint ezt sokszor leírták már, eny-
hébb-erõsebb agressziós konfliktusokon
keresztül alakul ki. Ha a csoport szerke-
zete már megszilárdult, az agressziós
összeütközések gyakorisága éppen úgy

csökken, mint az állati csoportokban. Az
emberi társadalmakban, ahol az együtt-
mûködés, elosztás, csere különbözõ for-
mái megjelennek, a mindennapi élet alap-
vetõ mechanizmusaivá fejlõdnek a rang-
sor meghatározó agresszió primitívebb
biológiai formái. Elsõsorban a gyerekek
között, az informális csoportokban, va-
lamint a társadalmon kívüli életben, mint
például a bûnözés, játszanak jelentõs sze-
repet. A társadalom megszervezésében az
agresszió absztraktabb formáit használó
mechanizmusok a fontosabbak. Ilyen pél-
dául a csoportok tevékenységét szabályo-
zó hatalmi viszonyok, a politika mecha-
nizmusai. Természetesen ezekben is meg-
találjuk az õsi, biológiai mozgatórugókat.
A hatalom és politika, ha ezeken a cso-
port rendjének fenntartását, a rangsor lét-
rehozását, a konfliktusok minimális erõ-
szakkal történõ megoldását, a csoport
védelmét, a csoporton belüli koalíciók
szervezését és az egymással szövetséges
domináns egyedek, valamint a koalíciók
dominanciájának kialakítását és ebben a
dominanciarendben változásokat eredmé-
nyezõ folyamatokat értjük, már az ember-
szabásúak csoportjaiban megjelenik, de
igazi fejlettségét az emberi társadalmak-
ban éri el.

HARC A RANGÉRT

Szociális tulajdonság nem létezik rang-
sor nélkül! Az ember ebben sem kivétel,
szociális vonzódása a csoportokban ki-
alakult pozíciók, a rangsor elfogadásával
és a rangsor minél elõkelõbb helyéért, a
státuszért való versengéssel együtt jelent-
kezik. A rangsor kialakítására, a domi-
nancia elfogadására az embernek is bio-
lógiai diszpozíciója van. A pozíció utáni
vágyódás fajunk alapvetõ biológiai tulaj-
donsága, s egyben az egyik legveszélye-
sebb is, mert funkcionálisan nyitott, nagy
létszámú társadalmakban szinte nincs fel-
sõ határa.
Élettani szinten a rangsor kialakításával
kapcsolatos folyamatok az embernél ép-
pen olyanok, mint más emlõsállatoknál.
Így például a rangsort jelentõsen befolyá-

Dr. Csányi Vilmos

AZ EMBERI AGRESSZIÓ
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solja a vérben keringõ hím nemi hormon, a tesztoszteron kon-
centrációja. Számos majomfajnál kimutatták, hogy a domináns
egyedeknél a vér teszteszteronszintje jóval magasabb, mint az
alárendelteknél. Hasonló összefüggéseket találtak embernél is.
Például fiatal férfi teniszjátékosok plazma tesztoszteron szintje
szignifikálisan emelkedik,  ha nyernek, és csökken, ha veszíte-
nek. Ilyen változás nem történik, ha csupán testedzést folytat-
nak. Orvostanhallgatók tesztoszteronszintje emelkedést muta-
tott, ha a vizsgán sikeresen átmentek és csökkent ha megbuktak.
Lényeges, hogy a domináns viselkedés és a hormonális háttér
kölcsönösen befolyásolja egymást. A tesztoszteron magas szint-
je növeli a dominanciára való készséget, a domináns pozíció
elnyerése pedig növeli a tesztoszteron termelést. Az ok és oko-
zati kapcsolat körkörös.
Jelentõs különbségek is vannak az ember és az állatok között.
Az állati csoportokban a pozícióért fizikailag kell megküzdeni
és csak a legfejlettebb primátáknál jelenik meg a küzdelmekben
a szociális rafinéria, egymást védõ szövetségek, cselvetések, töb-
bé-kevésbé tudatos kijátszások formájában. Az állati csopor-
tokban a pozíció addig tartható, amíg az állat ereje teljében, és
mindig szorosan kapcsolódik a fizikai erõnlétéhez. Az emberi
rangsor független lehet a fizikai erõnléttõl, ha megfelelõ kultu-
rális formák rendelkezésre állnak, dinamikus és párhuzamosan
differenciált, ez utóbbi lényeges különbség az állatokkal szem-
ben. Azt jelenti, hogy ugyanabban a csoportban rangsorok lé-
tezhetnek egymás mellett a  hozzáértés különbözõ köreiben.
Tehát egy falusi közösségben valaki lehet a méhészek rangsorá-
ban a legelsõ, de van legelsõ a tehenészek között is stb.

AZ ENGEDELMES EMBER

A fajspecifikus emberi tulajdonságnak tûnik az engedelmesség
és az alávetési készség is, amely éppúgy veleszületett tulajdon-
ság, mint a rangért folytatott küzdelem. A két tendencia együtt
formálja az emberi csoportok funkcionális kapcsolatrendsze-
rét. A pozíció utáni vágyat ellensúlyozza a jól megfigyelhetõ
szociális szubmisszióra való készség, ezt több érdekes kísérlet-
ben is megfigyelték. Ezek a kísérletek jelzik, hogy az ember
szubmissziv készsége rendkívül magas, s hogy nemigen bízha-
tunk meg a saját belsõ erkölcsi normáinkban, ha domináns ve-
zetõk, hatóságok undok dolgokra utasítanak. A parancsmegta-
gadás kézsége sajnos gyengén fejlett az emberben.
A pszihológiában az is jól ismert, hogy a félelem elõsegíti a
szubordinációra való hajlamot és aktiválja az infantilis viselke-
dési struktúrákat (jól ismertek a személyiség-leépülések kato-
naságnál, börtönökben stb). Ismerik az úgynevezett „rossz anya
effektust” is, ami abban nyilvánul meg, hogy a gyermekükkel
durván bánó anyák viselkedése sokszor növeli a gyermek ra-
gaszkodását, mert a durvaság elõl az anyához menekül és így
egy visszacsatolási kör csapdája alakul ki. Felnõtteknél hasonló
a „terror-kötödés”, ami a durva, erõszakos, esetleg kegyetlen
vezetõhöz fûzõdõ szoros viszonyt segíti elõ. A beavatási szer-
tartások idõnkénti kegyetlenségét is annak tulajdonítják, hogy
ezek erõsítik a csoporthoz való kötõdést. Humánetológusok
szerint az engedelmesség evolúciós eredete az anya-gyermek
viszonyra vezethetõk vissza és ennek bizonyos jegyei megma-
radnak a felnõtt korban is.

(folyt.köv.)

Csongor-utcai Ingó, 19842,
Szekeres Sándor, 4432 Nyírszõlõs, Csongor u.15.
 06.30. Bódvapataki Iza, REG9707,
 Simárszki János, 3561 Felsõzsolca, Toldi u. 79.

*Roven  Dlhá Roven, Súchno-40009, SVV1 1.tr.
Nagy Béla, 3571 Alsózsolca, Széchenyi út 44.
 06.17. Xena vom Hannoveranerhof, SV-2024520,
 Nagy Béla, 3571 Alsózsolca, Széchenyi út 44.
 07.05. Zinne vom Deutsch, 20249,
 Nagy Béla, 3571 Alsózsolca, Széchenyi út 44.

Duhajdombi Amsel, 18596,
Kiss Ferenc, 3245 Recsk, Táncsics M. u. 27.
 07.17. Hesseni Zimba, 18836,
 Kiss Ferenc, 3245 Recsk, Táncsics M. u. 27.

*Gordono vom Hasenborn, SV-1880738, SchH 2 Kkl1
Szegvári Ferenc, 1106 Budapest, Váltó u. 20.
 06.11. Bavaria Fenja, 19552,
 Szegvári Ferenc, 1106 Budapest, Váltó u. 20.

*Zarry von Haus Antverpa, LOSH-0879442,  Kör.1
Kotogán Csaba, 6762 Sándorfalva, Aradi  u. 70.
 07.06. Arachis Zsazsa, 21367,
 Nagy Gabriella, 6723 Sándorfalva, Kéri dûlõ 36.

*Illo vom Patscherkofel, SV-2039588, SchH3 Kkl1
Prack, Hans, A-3204 Kirchberg/P, Soisstr. 32
 08.02. *Xandra von der Grundschnelligkeit, SV-2063385,
Kör.1
 Molnár Zsolt, 9228 Halászi, Damjanich u. 28.

*Dax  Saurus, SÚCHNO-40418,  Kör.1
Kuloványi Antal, 3078 Kisterenye, Kúria út 6.
 06.26. Larix Õre Kira, REG7576,
 Larix BT. - Serfõzõ Csaba, 3100 Salgótarján, Kõvirág út 18.
 06.30. *Bavaria Xenia, 18537, VK1 Kör.1
 Oláh Frigyes, 3102 Salgótarján, Petõfi u. 27.
 07.08. *Zaria  Saurus, Súchno-36975,  Kör.1
 Kuloványi Antal, 3078 Kisterenye, Kúria út 6.
 07.24. Glöckner Haus Mira, REG7548,
 Kiss István, 3246 Mátraderecske,  Ságvári u. 1
 07.27. *Kelly vom Klostermoor, SV-1941484,  Kör.2
 Kuloványi Antal, 3078 Kisterenye, Kúria út 6.

*Yello vom St. -Michaels-Berg, SV-2057221, SchH3 Kkl1
Werner Zwiertz, 37688 Beverungen, Lauenförder Str. 2.
 07.03. *Gáborland Hédy, 17638, VK1 Kör.1
 Gábor Attila, 6000 Kecskemét, Muskotály u. 35.

*Ijo vom Trienzbachtal, SV-2063116, SchH2 Kkl1
Capik Josip, 6000 Kecskemét, Úr rét 79.
 06.25. Lola von Ziegendorf, REG7588,
 Hegedûs Zsolt, 5081 Szajol, Szent István u. 13.
 06.29. *Zornig Elke, REG8101,  Kör.1
 Sutka Sándor dr., 4034 Debrecen, Lakatos u. 30.

Szécsi-Vári Xyllo, REG 8034
Szecsõdiné Takács Henrietta, 8354 Karmacs, Nádor u. 093
HRSz
08.07. Wildfang Ari REG 6798
Simon Zoltán, 9941 Ispánk, Keleti u. 19.

*Viernheimi Zénó, 5670,  Kör.2
Király Imre, 6728 Szeged, Tölgyfa u. 77.
 07.05. *Baktói Vitéz Gizella, REG7520,  Kör.3
 Király Imre, 6728 Szeged, Tölgyfa u. 77.

Zornig Erik REG 8574
Dr. Sutka Sándor, 4034 Debrecen, Lakatos u. 30.
08.05. Bakai-Bátor Quana REG 7128
Szatmári József, 4011 Debrecen, Kömûves ltp.












