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Szakma és (vagy) demokráciaSzakma és (vagy) demokráciaSzakma és (vagy) demokráciaSzakma és (vagy) demokráciaSzakma és (vagy) demokrácia?????
A világban zajló események, amelyek a ko-
rábbi, egységesnek tûnõ kontinensek átala-
kítását célozzák nem maradnak hatás nél-
kül egy adott földrész - esetünkben Európa
- országainak belsõ életére sem, még abban
a vonatkozásban sem, ha az adott ország
egy világhíres kutyafajta - ez esetben a né-
met juhászkutya - standard adó országa is.
Egy adott történelmi korszak alapértékei-
nek devalválása az új értékrend kialakítása
szempontjából - még ha az kérdõjelek hal-
mazait tartalmazza is - nincs tekintettel a
korábbi éra koncepcióit alátámasztó tézi-
sekre. Újat szorgalmaz és akar, mert egy új
identitástudat megteremtése perspektivi-
kus lételemeinek egyik feltétele. De vajon
jót tesz-e ezzel a német juhászkutyának?

Tisztelt Olvasó!
Szíves elnézését kérem a bevezetõ,
kinológiai szaksajtó nyelvezetétõl eltérõnek
szánt stílusáért. Az abban foglalt gondola-
tok alapján azonban remélem, hogy érte-
kezésem egy kutyafajta - állatorvosi lóként
aposztrofálható - „krízishelyzetének” elem-
zése során, más fajták szimpatizánsainak
felelõsségteljes figyelmét felkeltve, érdemi
szakmai lépések megtételére ösztönzik az
adott fajta elkötelezettjeit.

Németország 1899
Megalakul az SV, a német juhászkutya anya-
országi fajtaegyesülete. Céljait alapokmá-
nya úgy határozza meg, hogy egy olyan „min-
denes” munkakutya fajtát kell tenyészteni,
amely az élet minden területén szolgálja az
embert.
Az optimumok fajtájának atyja Max von
Stepanitz úr - lovassági kapitány - korát
mintegy száz évvel megelõzve a „hardver”
és a „szoftver” egységének fontosságát szem
elõtt tartva keltette életre a fajtát. Amely
fajta konstitúcióját a farkas, természet által
több tízezer éven át tesztelt méretarányai-
nak, viselkedésbeli tulajdonságait pedig ki-
egyensúlyozott ösztönadottságainak kö-
szönheti. Gondoljuk csak végig ragadozó
állat növény evõket õriz az ember elvárása-
inak megfelelõen. Ez a sokrétûség a sokirá-
nyú alkalmazhatóság magyarázata. Mind-
ezek következtében - a fajtaleírást követve
- nincs benne semmi túlzás csak követke-
zetes elvárás és megfeleltetés, azaz semmi
divat, amely az idõben ugorva már korunk
emberének elvárása, vagy üzleti érdeke.
Max von Stepanitz és társai - mint az egye-
sület alapító tagjai - egyazon felfogással és
igényességgel nemesítették a fajtát és bár

divatirányzatok abban az idõben is megkí-
sérelték a német juhászkutya fizikai és men-
tális paramétereinek megváltoztatását, a faj-
taleírás hû papjai nem engedtek a delejnek.
Az 1910-es években bevezetésre került a
munkavizsga, mint tenyésztésbevételi kö-
telezettség, az 1920-as évek elejétõl pedig a
körung, magyarul a tenyészegyed kiválasz-
tásának intézménye. A korabeli tenyész- és
teljesítménybírók magasszintû morális és
szakmai igényessége volt a világhírnév ga-
ranciája.
Ez az idõszak az 1970-es évek végéig tar-
tott. Az SV vezetésének utolsó régi vágású
elnöke Christopher Rummel  úr távozásá-
val a német juhászkutya történelmének leg-
újabb kora kezdõdött, amely napjainkban
eszkalálódik.
Az SV új generációs vezetése engedve a kor
kommersziális nyomásának tagtoborzó
akciót hirdetett (1984) és az anyaegyesület
taglétszáma soha nem látott csúcsot ért el.
A 100.000 tag hatalmas anyagi bázist te-
remtett, csakhogy a mennyiségi számadat-
ok növekedése - tekintettel, hogy az új ta-
gok fajta iránti elkötelezettsége nem a fajta-
nemesítés garanciája lett -  elterelte a fi-
gyelmet a fajta staphanitzi alapértékeinek
következetes megõrzésérõl.
Az olyan, nem feltétlenül az!
Az 1980-as évek elejétõl az új elnök
Hermann Martin úr, - Rummel úr elnök-
sége alatt tenyésztési fõfelügyelõ - új imázst
adott a fajtának, amelyet „hithû” módon
mindenkinek követnie illett, kellett.
A „modern” típusú német juhászkutya min-
tapéldánya a „Komisszár Rex” megjelené-
sû kutya lett. A telt kontrasztos színezet,
szemben a hagyományos kevésbé dekora-
tív szinvariációkkal, hatalmas vonzerõnek
bizonyult és tömegek mozdultak el a dik-
tált irányba. Ettõl az idõponttól datálódik
a hátulsó harmad lényeges módosulása, mi-
vel a szögellések változásai statikai módo-
sulásokat eredményeztek az úgynevezett
régi típusú szögletesebb kontúrokat muta-
tó megjelenési forma helyett az ívelt felsõ
vonal, a lekerekített fartájék vált közked-
velté.
Az hogy ezáltal az alátámasztási pont hát-
ratolódott, lényegesebb terhelést okozva a
csípõizületeknek, érdemben akkor senki
sem foglalkozott.
Sorolni lehetne még az egyéb faktorokat,
amelyek nem csak anatómiai, hanem men-
tális értékeket is feláldoztak a divat és a
pénzszerzés oltárán.
Az SV szervezeti növekedése a szakmai

következetesség fellazulását is eredményez-
te, kialakultak olyan érdekcsoportok, ame-
lyek a könnyebb ellenállás elvén elnézõ tel-
jesítményvizsgák és körungok következté-
ben tenyésztésbe vontak olyan egyedeket
is, amelyek meg se közelítették a standard
elvárásait. Nos ekkor került ocsú a búzába
és ezt csak tetézte a különbözõ szoros ro-
kontenyésztetések következtében egységes
fenotípusú vonalalapító ászok megjelené-
se, amely egyedek származási adatai nem
minden esetben fedték a valóságot.
Az egyre belterjesebbé váló folyamat - és
ekkor már az 1990-es évek vége felé járunk
- külsõ megnyilvánulásai már egzakt be-
avatkozást igényeltek. Bevezetésre került a
DNS alapú származásazonosítási vizsgálat.
Azonban emellett még számos jel mutatott
arra, hogy állományszinten jelentkezõ prob-
lémákat kell mielõbb határozottan és haté-
konyan kezelni, különben elkerülhetetlen
a fajta használati értékeinek végleges de-
valválódása.
Hermann Martin urat 1994-tõl Peter
Messler úr követte az elnöki székben, azon-
ban tekintettel arra a tényre, hogy követve
elõdei gyakorlatát, miszerint  a minden év-
ben megrendelésre kerülõ legnagyobb egy-
fajtás rendezvényen a „Sieger”-en - ahol
három nap alatt hat osztályban közel két-
ezer német juhászkutyát bírálnak el - a
munka osztály kanokat bírálva nem tudta
mentesíteni magát az elõzõekben már em-
lített érdekcsoportok hatásai alól, ezáltal
bizonyos értelemben együtt sodródott az
árral.
Az SV tagsága soraiban azonban számos
olyan személy található, akinek szakmai és
egyéb értékei vonzzák a hasonló, a fajtától
még „békebelinek” nevezhetõ értékeket
elváró csoportosulásokat és akik felismer-
ték, hogy személyes közremûködésük nél-
kül nem várható érdemi változás.
Ennek következtében történhetett meg
2002 decemberében, hogy az SV vezetõség
választó közgyûlésén Wolfgang Henke úr
személyében egy menedzser típusú elnök
került megválasztásra és a vezetõség tagjai
olyan hiteles szaktekintélyek lettek (Erich
Orschler, Dr. Helmut Raiser, Günther
Diegel), akik a kialakult helyzetet magas
szintû szakmai tudásuk és gyakorlatias
problémamegoldó képességük birtokában
kezelik és sejtetik a fajta nimbuszának hely-
reállítását.
Ennek egyik szemléltetõ bizonyítéka pl. a
Dr. Helmut Raiser szövetségi tenyésztési
felügyelõ által javasolt módszer, amelynek
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alapelve leegyszerûsítve, hogy a „szép” ku-
tya is rendelkezzen mérhetõ munkakutya
tulajdonságokkal, de a „csúcsrajáratot”
munkakutya is feleljen meg a fajtaleírásban
rögzített a fenotípussal szemben rögzített
elvárásoknak.
Egyébként õ ugyanaz a személy, akit a ’80-
as évek elejétõl az un. „Raiser-módszer ”
révén emleget a munkaorientált német ju-
hászkutyás tábor, holott éppen a külleme-
sek foglalhatnák imába a nevét. A kutya
zsákmányolási ösztönét kihasználva kerül
felépítésre az „õrzõ-védõ” munka úgy, hogy
eközben a védõösztön, valamint az agresszi-
vitás - amely fontos ösztönadottságok a
„hochzucht” kutyáknál néha már nyomok-
ban sem találhatóak meg - mellõzött a ki-
képzés és a feladatok végrehajtása során. A
kívülálló úgy látja, mintha a kutya valóban
komolyan dolgozna, miközben a védõkar,
mint apport, csak egy hordozandó zsák-
mány, amit ezért kell megfogni és a puha
szivacsbevonatú bot ütései messze nem a
fenyegetettség stressz helyzetét jelentik,
miáltal nem okoznak elviselhetetlen élmé-
nyeket.
Természetesen ez csak egy kiragadott pél-
da Raiser úr munkásságából, illetve annak
öncélú alkalmazásából.
Nem szabad elfelejteni, hogy õ az a személy,
aki a reflexelméletek továbbfejlesztésével
önállóan jutott el a kutya viselkedésformá-
ihoz kötõdõ ösztönállapotok vizsgálata so-
rán arra a felismerésre, hogy a különbözõ
kiképzési feladatok sikeres végrehajtásá-
hoz, az adott kutya ösztönadottságait figye-
lembe véve kell a szituációhoz elvárt ösz-
tönállapotot elõidézni.
Ez a kanalizáció elmélete. Erre egy példa:
A kutyának az õrzõ-védõ munka során több
szélsõséges viselkedésformát kell - a lehe-
tõ legmeggyõzõbb ösztönállapotban - ki-
egyenlített módon bemutatnia. Megfelelõ
intenzitással kutatnia a segéd után, megta-
lálásakor intenzíven jeleznie miközben
nem érhet a segédhez, a szökést megkísér-
lõ segédet gyorsan, határozott fogással meg-
ragadnia és megállásra kényszerítenie, a
segéd megállásakor gyorsan vonakodás
mentesen eresztenie, teljes intenzitással
õriznie, fixálnia kell a segédet, még a veze-
tõje beérkezése sem vonhatja el a figyelmét.
Látható, hogy a gyakorlatsor a kutya ideg-
rendszeri tevékenységének magas szintû
tesztje. Az ingerült- és a nyugalmi ösztön-
állapotok folyamatos váltakozása és kezel-
hetõsége kialakításának elméletét és gya-
korlatát oktatja Raiser úr világszerte, nagy
elismertség mellett.
De a küllemkutyások nem csak emiatt or-
rolnak rá. Vörös posztóvá vált szemükben
azért is mert javasolni merte, hogy az állo-

mány életképességének és életszerûbb vi-
selkedésének érdekében talán vérfrissítés-
re lenne szükség, amire õ a belga juhászku-
tyát (malinois) nevezte meg.
Ezt szentségtörésnek minõsítette az SV fõ-
tenyésztõinek zsinata, holott az állatte-
nyésztési szakma egy ismert gyakorlatáról
van szó. Természetesen az eljárás idõigé-
nyessége és piaczavaró hatása kikerülhetet-
len érvek, de a fajta érdekei talán mégis csak
fontosabbak.
Mindemellett megjegyzem bizonyos érte-
lemben mûproblémával állunk szemben.
Elég, ha arra gondolunk milyen probléma-
mentesen olvadt össze a nyugat- és a kelet-
német állomány az eltelt egy évtized alatt
hozzáértõ kezekben, hiszen a genetikai
anyagnak egy pár évtized áthidalása nem je-
lenthet gondot, ha van alkalmuk találkozni.
Ugyanez történhetne és kell, hogy történ-
jen az úgy nevezet küllem- és munkavona-
lak keresztezésével, csak hát két dudás lett
egy csárdában és ez az ötlet még Raiser úr-
nak is szentségtörés, - pedig idehaza néhá-
nyan már gyakoroljuk.
A hosszú évtizedek túl kerek csendjének
ege most zeng Németországban, reményt
engedve arra, hogy az anyaország képes a
jövõbe mutató megújulásra, mert ez felté-
tele a világ 74 országában többé kevésbé
hasonló problémákkal küszködõ WUSV
tagegyesületek mûködésének is.
Magyarországot az MNJK képviseli a vi-
lágszervezetben és fennállásának eltelt 15
éve alatt saját bõrén tapasztalta meg, hogy
csak a fajtaleírás és a hozzá kapcsolódó sza-
bályzatok - néha önsanyargatónak tûnõ
következetes - betartása és betartatása le-
het csak záloga a német juhászkutya méltó
kezelésének.
Ez az igényesség természetesen
Az SV történései azonban mélyen rányom-
ták bélyegüket a honi német juhászkutya
tenyésztésre, mivel már jó ideje „hozott
anyagból” dolgozunk. Az anyaországi né-
met juhászkutya állomány az említett évti-
zedek alatt teljesen átalakult. Megtartó esz-
közeink és lehetõségünk korábban nem lé-
vén, a magyar állomány eltûnt. Az ösztön-
erõs, kevésbé divatos küllemû kutyák na-
gyon keresetté váltak az európai és a tenge-
ren túli rendvédelmi erõk számára. Helyet-
tük bekerültek a német tenyésztés termé-
kei, amelyek egy-egy nagy nevû magyar te-
nyésztõi mûhelyben átmeneti sikereket
mutattak ugyan, de a stabil szelekciós tevé-
kenység hiányában értékes tenyészbázis
nem alakult ki.
Ebben nagyrészt nevesíthetõ a MEOE
szakmaiatlan, a kommersz mennyiségi
számadatok növelését célzó „egyesületpo-
litikája” és az ennek égisze alatt magukat a

fajta letéteményeseinek nevezõ, álszent eg-
zisztencialista kutyások csoportja is.
De hát, könnyû Katit táncba vinni…
Azonban mindezek ellenére a befektetett
energia elérte hatását. Az MNJK tagsága
bebizonyította, hogy szemben a széllel is
lehet vitorlázni, mégha nem oly ideális is,
és ennek eredményeként az utóbbi évek-
ben feltûnt a saját generációs fiatal tenyész-
tõk tábora, akik saját koncepciózus és fá-
radságot nem ismerõ tevékenységüknek
köszönhetõen számos nemzetközi és hazai
sikert értek el. Rájöttek többek között arra
is, hogy a tenyésztés alapja a jó tenyészszuka,
nem pedig a divatos VA-s kan (kiválasztott
kitûnõ a Siegeren).
A több generáción keresztül vezetett saját
tenyésztésû szuka állomány lehet garanci-
ája annak, hogy milyen genetikai adottságú
fedezõ kannal kecsegtet a siker.
Az MNJK ez évi 16. Fõtenyészszemléjére
127 kutyát neveztek. Több fiatal tenyész-
tõnk magas számú nevezéssel mutatta be
állományát és ért el több osztályban gyõz-
tes címet.
A hosszú évek alatt kialakult szakmai igé-
nyességgel rendelkezõ tagság, amely a kö-
rön kívülrõl megfelelõ koncepcióval iga-
zolta, avagy kifogásolta a közremûködõ
Quoll úr tevékenységét, jelezve ezzel, hogy
már értjük a szakmát.
Értjük a szakmát és, ha csak azzal foglal-
kozhatnánk biztosan elõbbre tartanánk, de
akkor nem Magyarországon élnénk. Így
miénk a sors a „magyar ugar” e téren törté-
nõ feltörésében, amelynek során az MNJK
meghatározó tényezõvé vált, úgy a hazai,
mint a WUSV-beli események kapcsán a
kinológiai történésekben.
Közel egy évtizede nem kérdéses ki indít-
hat csapatot a WUSV világbajnokságain.
Így történt ez idén is, és az olaszországi
Ravennában október 02-05-ig rendezett
eseményen öt fõvel képviseltük hazánkat.
A versenysport nem nyugdíjas állás, a pilla-
natnyi körülmények, a pszihikai és fizikai
állapot, no meg a bírák esetleges érdekei
mind-mind fontos befolyásoló tényezõ. Így
az egyik szemünk sírt, de a másik nevetett.
Õszinte elismerés illeti a nyomkövetésben
100 pontos Sexi Ben Ju-t Grezsa Attila ol-
dalán, a még VB-k szintjén is felejthetetlen
(96 pont) engedelmességi munkát bemu-
tató Kasina v.d. Sintherner Kirchgasse és
Suszter Ferenc párost, a minden ágazatban
egyöntetûen kiegyenlített teljesíményt nyúj-
tó Bantam v. Kirchberghof, Mészáros Má-
téval és Ito v.d. Sintherner Kirchgasse,
Sasvári Frigyessel. Drigon from
Korinthiakos Szilasi Gáborral feladni vol-
tak kénytelenek a küzdelmet a kutya egész-
ségügyi problémája miatt.
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Az eredményeket befolyásoló sajnálatosan
megfigyelhetõ tendencia, hogy a közremû-
ködõ bíró valószínûleg az anyaország „tisz-
telete” következtében engedékenyebb bírá-
latban részesülnek a német versenyzõk, de
ugyanez érvényes az amerikai csapat tagjai-
ra és hát természetesen a bíró országa béli
versenyzõk is e körbe tartoznak.
Talán ezzel van összefüggésben, hogy a
WUSV kongresszusa megszavazta, hogy
2005-tõl kezdõdõen az anyaországban kép-
zett és vizsgáztatott - természetesen bármely
tagország állíthat bírójelöltet, ha az megfe-
lel a feltételeknek - bírók mûködhetnek
közre egy-egy világbajnokságra remélhetõ-
leg egységesebb szemléletet képviselve.
Az október 6-i WUSV értekezleten is részt
vettünk és több napirendi pont mellett ke-
rült megválasztásra a 2004-évi hollandiai
VB fõbírója az osztrák Dr. Wolfgang Tauber
úr személyében, ezzel megtörni látszik az e
téren eddig tapasztalt német hegemónia.
Hazai vonatkozású eseményt is tartogatott
az értekezlet, mégpedig a 2007. évi VB meg-
rendezését kérte küldöttségünk – tekintet-
tel, hogy abban az évben lesz 20 éves az
MNJK csereigénnyel éltünk a szlovák part-
nerrel szemben -, mindezzel kapcsolatban
a jelenlévõ tagországok és a WUSV vezeté-
se egyöntetû támogatásukról biztosítottak.

Tisztelt Olvasó!
A teljesség igénye nélkül összeállított írá-
som talán felkelti érdeklõdését és talán el-
gondolkozik azon, hogy a tartalom és for-
ma egységének következetes igénye és ér-
vénye hiányában olyan vargabetûkre kény-
szerülhet a tisztességes „csak” kutyázni aka-
ró, amely vargabetû megfutása alatt el is té-
vesztheti az eredetileg kitûzött célt.
A forma adott. Az elismert tenyésztõ szer-
vezetek státusza remek alkalom az érdemi
munkához,  ha megtöltjük azt tartalommal.

Szegvári Ferenc
az MNJK elnöke

INFO
� �RENDEZVÉNY IDÕPONTVÁLTOZÁSOK

VIZSGA 5402 Túrkeve 2003 november 01.
KÖRUNG 5402 Túrkeve 2003 november 02.
VIZSGA 6702 Sándorfalva 2003 november 09.

� �KÖSZÖNET
A felajánlott SZJA 1%-ból beérkezett  197.366 Ft-ot

ezúton is köszönjük az MNJK minden kedves szimpatizánsának.
Az összeg felhasználása a következõ vezetõségi értekezlet napirendi pontja.

A döntésrõl tájékoztatni fogkuk a közvéleményt.

� �KUTYAKIKÉPZÕ TANFOLYAM
A Magyarországi Német Juhászkutya Klub 2003 novemberében kutyakiképzõi tanfolyamot
indít. A tanfolyam célja a kutyatulajdonosok, kutyavezetõk, tenyésztõk vagy akár kutyával
nem rendelkezõ kutyabarátok felkészítése a korszerû kutyakiképzésre. Az oktatás
videofilmek és gyakorlati bemutatók segítségével történik. Olyan alapismeretek átadása a
célunk, amelyek felhasználásával különféle irányban fejleszthetõ tovább a kutyánk kiképzése,
de súlypontos helyet kap a VK vizsgára történõ felkészítés.
A bemutatott módszerek segítségével hatékonyan, de a kutya személyiségével összehangoltan
lehet a négylábú barátunkat megtanítani arra, hogy hogyan kell egy kutyának viselkednie az
emberek között, vagy hogyan bizonyítsa be a tenyésztésre való alkalmasságát a
teljesítményvizsgán.

Az elméleti oktatáson az  - anatómia, - egészségtan, - etológia, - edzéselmélet,
- az öröklött viselkedési elemek, - a kutyatartás és kiképzés etikai kérdéseinek

ismertetésére kerül sor.
A gyakorlati oktatáson az MNJK kutyakiképzõi a gyakorlatban is bemutatják azokat a célszerû
gyakorlati fogásokat, amelyekkel hatékonyan képezhetjük a kutyánkat.
A tanfolyam vizsgával zárul, amelyrõl a Klub oklevelet állít ki.
Felhívjuk azoknak a klubtársaknak a figyelmét, akik teljesítmény- vagy küllembírói vizsgát
kívánnak tenni, hogy a kutyakiképzõi tanfolyam anyagának elsajátítása és abból vizsga letétele
kötelezõ!

A tanfolyam 2003. november 8-án indul.
Jelentkezési határidõ 2003. november 1.

A tanfolyam díja: 16.000,- Ft + 4000,- Ft vizsgadíj,
melyet a tanfolyam kezdetéig kell befizetni.

Jelentkezési cím: 1106 Budapest, Pilisi u. 52. Tel./Fax: 261 54 60

A tanfolyamról további felvilágosítást ad: dr. Bartolák Zoltán
Tel.: 66/311 547, vagy 70/215 05 66.

KÖRUNG STATISZTIKA ‘03. 08.12-10.17.
Dátum HSz. Elnev. Felvezeto SZB szám Kennel név Hívó név Tetsz. Tszért. Érv. Típ. Módozat

2003.08.16 9201 Körung Brunászki Tibor 20194 Amperauen Elfi RH-6547 Kör.1 + 2003-05 KOR ELSOKOR
2003.08.16 9201 Körung Farkas Zsolt REG8164 Gazdagpataki Kira M-7064 Kör.1 + 2003-05 KOR ELSOKOR
2003.08.16 9201 Körung Firic Péter 21281 Haus Milesevac Xano 716895 Kör.1 + 2003-05 KOR ELSOKOR
2003.08.16 9201 Körung Kiss György Imre 20281 Molinári Cila MF-0063 Kör.2 + 2003-05 KOR ELSOKOR
2003.08.16 9201 Körung Smeringa Róbert 20277 Molinári Cujo MF-0059 Kör.1 + 2003-05 KOR ELSOKOR
2003.08.16 9201 Körung Dávid József REG8510 Sirokkói Erna M-10335 Kör.1 + 2003-05 KOR ELSOKOR
2003.08.16 9201 Körung Tóth Krisztina 19452 Viernheimi Evi KD-0441 Kör.1 + életében KOR ISMKOR
2003.09.13 5100 Körung Bartolák Zoltán dr. 18807 Arachis Glória IB-0125 Kör.1 + 2003-05 KOR ELSOKOR
2003.09.13 5100 Körung Bán Róbert 18629 Haus Christa Mad Max AP-0424 Kör.1 + életében KOR JAVKOR
2003.09.13 5100 Körung Bozsó Pál 21050 Kunság-Tüze Sába HA-0266 Kör.3 + 2003-05 KOR ELSOKOR
2003.09.13 5100 Körung Szécsi László 20136 Vojanky Cara S-37924 Kör.2 + 2003-05 KOR ELSOKOR
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CSD STATISZTIKA ‘03.05.28-10.17.
CSD DÁTUM SZB TKSZ TET ErSZB Kennel név Hívó név CSD Ivar

2003.06.22 REG8819 MNJK AP-1289 REG8819 Adlerburg Faddo A1 kan
2003.06.22 REG9594 COR 9608 9608-02 Astoria Chrira A2 szuka
2003.06.22 21274 MNJK AP-1277 21274 Czenter Azúr A1 kan
2003.06.22 REG8828 MEOE 2184 2184/99 Elastic Roni A2 szuka
2003.06.22 21830 AKC KL2H3 DL902555/03 Kaykohl Land Hemi A2 szuka
2003.06.22 REG8888 MNJK KD-0722 REG8888 Koppányvölgyi Athos A2 kan
2003.06.22 21147 MNJK AP-1166 21147 Korinthiakos Kayo A2 kan
2003.06.22 REG8989 MNJK AP-1229 REG8989 Korinthiakos Lobo A3 kan
2003.06.22 20396 MNJK HA-0250 20396 Kunság-Tüze Odett A2 szuka
2003.06.22 REG9522 MEOE M-4404 4404/01 Lehel gyöngye Bessy “Füli” A2 szuka
2003.06.22 21398 MNJK MF-0117 21398 Molinári Enjo A2 kan
2003.06.22 21396 MNJK MF-0115 21396 Molinári Extra A2 kan
2003.06.22 REG8912 MNJK HA-0271 REG8912 Ozirisz Max A2 kan
2003.06.22 21834 Súchno 42938 42938 Saurus Esko A2 kan
2003.06.22 REG8297 MNJK AP-1066 REG8297 Szécsivári Ajna A2 szuka
2003.06.22 REG8393 MNJK AP-1140 REG8393 Szécsivári Fella A2 szuka
2003.06.22 REG8861 MNJK AP-1271 REG8861 Szécsivári Mirko A2 kan
2003.06.22 REG8885 MNJK AP-1307 REG8885 Szécsivári Werro A3 kan
2003.07.31 REG8980 MNJK EU-0513 REG8980 Aquarius Dzsingisz-Kán A1 kan
2003.07.31 21359 MNJK OH-0148 21359 Assaracus Tilla A2 szuka
2003.07.31 REG8974 MNJK OH-0165 REG8974 Assaracus Ute A2 szuka
2003.07.31 REG9716 MEOE M-5062 5062/02 Copákházi-Dark Cophauser A2 kan
2003.07.31 21115 MNJK OH-0139 21115 Gáborland Tina A2 szuka
2003.07.31 21373 MNJK OH-0152 21373 Gáborland Udo A1 kan
2003.07.31 21374 MNJK OH-0153 21374 Gáborland Ursus A2 kan
2003.07.31 REG8359 MEOE M-3561 3561/01 Grande-Maessade Gabin A2 kan
2003.07.31 REG8201 MNJK EU-0457 REG8201 Királyhegyi-Õrség Gabi A3 szuka
2003.07.31 REG8437 MNJK FV-0450 REG8437 Lassellsberg Hexe A2 szuka
2003.07.31 REG9135 MEOE M-994 994/01 Pokoltanyai-Promontor Sellõ A2 szuka
2003.07.31 21257 MNJK GZ-0085 21257 Regnum Marianum Cello A2 kan
2003.07.31 REG8373 MEOE M-3053 3053/01 Szeretõ Ani A2 szuka
2003.08.30 21552 MNJK IB-0254 21552 Arachis Timo A1 kan
2003.08.30 21553 MNJK IB-0256 21553 Arachis Tini A1 szuka
2003.08.30 REG8947 MNJK JC-0416 REG8947 Baktói vitéz Jeromos A2 kan
2003.08.30 REG8949 MNJK JC-0418 REG8949 Baktói vitéz Júlia A2 szuka
2003.08.30 20255 MNJK AP-0853 20255 Bavaria Jack A3 kan
2003.08.30 20733 MNJK AP-1046 20733 Bavaria Lux A1 kan
2003.08.30 REG9818 MEOE M-6122 6122/02 Blackfaier Simba A2 szuka
2003.08.30 21325 MNJK EU-0490 21325 Bükkvidéki-õrség Max A2 kan
2003.08.30 REG8791 MNJK KD-0714 REG8791 del Monte Iron A2 kan
2003.08.30 REG9034 MNJK HA-0287 REG9034 Ecsegpusztai Bill A2 kan
2003.08.30 REG9542 AKC 1AYF1 DL864911 Falcon Flury A2 szuka
2003.08.30 22127 MEOE M-2615 2615/01 Gold-Admiral Artur A1 kan
2003.08.30 21473 MNJK KD-0762 21473 Lagibrini Brenda A2 szuka
2003.08.30 REG8358 MEOE M-3425 3425/01 Mogadisho Xena A1 szuka
2003.08.30 20877 MNJK MF-0092 20877 Molinári Démon A3 kan
2003.08.30 21404 MNJK MF-0123 21404 Molinári Era A2 szuka
2003.08.30 21132 MNJK KD-0711 21132 Noranda Panda A2 szuka
2003.08.30 21558 MNJK GZ-0108 21558 Regnum Marianum Diva A2 szuka
2003.08.30 REG8667 MNJK AP-1236 REG8667 Szécsivári Hely A2 kan
2003.08.30 REG8034 MNJK AP-1024 REG8034 Szécsivári Xillo A2 kan
2003.08.30 21393 MNJK KD-0741 21393 Viernheimi Aischa A2 szuka
2003.09.26 REG9019 MNJK HA-0299 REG9019 Bellissimo Argus A1 kan
2003.09.26 21299 MNJK EU-0484 21299 Bükkvidéki-õrség Lady A2 szuka
2003.09.26 21111 MNJK OH-0135 21111 Gáborland Tomy A2 kan
2003.09.26 21636 MNJK KD-0643 21636 Gore Bay Aramis A1 kan
2003.09.26 REG9084 MNJK FV-0471 REG9084 Lassellsberg Jessy A3 szuka
2003.09.26 REG9072 MNJK FV-0469 REG9072 Nord Wind Kevin A2 kan
2003.09.26 REG9057 MNJK AP-1353 REG9057 Szécsivári Verro A1 kan
2003.10.15 21121 MNJK AP-1220 21121 Bavaria Pax A1 kan
2003.10.15 21355 MNJK AP1352 21355 Bavaria Romina A2 szuka
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VIZSGASTATISZTIKA ‘03.05.28-10.17.

Dátum HSz. Felv. SZB szám Kennel név Hívó név Tet.szám Elnev. Fok. A B C össz. ÖMT Min.

2003.05.31 2001 Tóth Károly 20727 Aliházi Gino JC-0366 Vizsga ÁV ER
2003.05.31 2001 Tóth Károly 20727 Aliházi Gino JC-0366 Vizsga VK1 72 72 94 238 K M
2003.05.31 6702 Valah Sándor 18804 Arachis Grando IB-0122 Vizsga ÁV ER
2003.05.31 6702 Nyárádi Nándor REG7514 Arachis Reza IB-0232 Vizsga EK ER
2003.05.31 6702 Nagy Gabriella 21367 Arachis Zsazsa IB-0293 Vizsga EK ER
2003.05.31 2001 Winkler Sebõ REG8213 Black Star Antarax AP-1123 Vizsga ÁV ER
2003.05.31 2001 Winkler Sebõ REG8213 Black Star Antarax AP-1123 Vizsga EK ER
2003.05.31 3501 Molnár Dániel 20762 Bükkvidéki-õrség Kevin EU-0445 Vizsga ÁV ER
2003.05.31 2001 Szentes Gyula REG9250 Dala Ray Jázon M-560 Vizsga ÁV ER
2003.05.31 2001 Szentes Gyula REG9250 Dala Ray Jázon M-560 Vizsga EK ER
2003.05.31 2001 Szentes Gyula REG9250 Dala Ray Jázon M-560 Vizsga VK1 89 91 K H
2003.05.31 6702 Varga Géza 20353 Gáborland Raen OH-0112 Vizsga EK ER
2003.05.31 6702 Varga Géza 20353 Gáborland Raen OH-0112 Vizsga VK1 86 80 89 255 K J
2003.05.31 6702 Varga Géza 20356 Gáborland Romy OH-0115 Vizsga EK ER
2003.05.31 6702 Varga Géza 20356 Gáborland Romy OH-0115 Vizsga VK1 70 63 86 219 H
2003.05.31 2001 Csorba György REG8192 Haus Haris Extra NG-0184 Vizsga ÁV ER
2003.05.31 3501 Kozma Tünde REG8017 Haus Milesevac Mo 717593 Vizsga VK1 89 72 82 243 K J
2003.05.31 3501 Szalma István 20687 Hühnegrab Aran H-C 3679 Vizsga ÁV ER
2003.05.31 2001 Kiss István REG7762 Mátravölgyi-Örség Cora BR-0243 Vizsga VK1 90 84 85 259 K J
2003.05.31 2001 Winkler Sebõ REG8172 Szabadkai Aida M-4342 Vizsga VK2 80 92 95 267 K J
2003.05.31 2001 Winkler Sebõ 20593 Teufelquelle Donna M-6414 Vizsga ÁV ER
2003.05.31 2001 Winkler Sebõ 20593 Teufelquelle Donna M-6414 Vizsga VK1 72 78 93 243 K J
2003.05.31 6702 Márta János REG7864 Weber-Haus Leila M-1390 Vizsga ÁV ER
2003.05.31 3501 Kiss Sándor REG8471 Zornig Eros M-8032 Vizsga VK1 76 79 80 235 K M
2003.06.21 9201 Milkovits Károly 18875 Ben - Ju CS Rony               Vizsga, versenyVK3 85 83 84 252 K J
2003.06.21 7601 Szigeti László REG9542 Falcon Flury 1AYF1 Vizsga EK ER
2003.06.21 7601 Martyin Balázs 21559 Gore Bay Alma KD-0646 Vizsga EK ER
2003.06.21 7601 Martyin Balázs 21559 Gore Bay Alma KD-0646 Vizsga VK1 87 84 84 255 K J
2003.06.21 9201 Firic Péter 21281 Haus Milesevac Xano 716895  Vizsga, verseny EK ER
2003.06.21 7601 Árokszállási Gyõzõ 21830 Kaykohl Land Hemi KL2H3 Vizsga EK ER
2003.06.21 7601 Martyin Balázs 21596 Kaykohl Land Holley KL 1 H2 Vizsga ÁV ER
2003.06.21 7601 Martyin Balázs 21596 Kaykohl Land Holley KL 1 H2 Vizsga VK1 87 90 90 267 K J
2003.06.21 9201 Heilig Bálint 20906 Leithatal Afra MF-0084 Vizsga, verseny EK ER
2003.06.21 9201 Tóth Krisztina 20905 Leithatal Astor MF-0083 Vizsga, verseny EK ER
2003.06.21 7601 Szegedi István 18052 Mocsárházi Diki KD-0235 Vizsga ÁV ER
2003.06.21 9201 Smeringa Róbert 20277 Molinári Cujo MF-0059 Vizsga, verseny K1 92 88 92 272 K NJ
2003.06.21 9201 Karikó Balázs 20612 Mosonvári Brúnó MF-0073 Vizsga, verseny EK ER
2003.06.21 7601 Szigeti László 21243 Viernheimi Xano KD-0674 Vizsga ÁV ER
2003.06.21 7601 Szigeti László 21194 Viernheimi Yoko KD-0685 Vizsga ÁV ER
2003.06.21 9201 Bucsi Katalin 21642 Vojanky Esso 42115 Vizsga, verseny EK ER
2003.06.21 7601 Martyin Balázs REG9246 Wiesentau Frenci M-3701 Vizsga ÁV ER
2003.06.21 7601 Martyin Balázs REG9246 Wiesentau Frenci M-3701 Vizsga EK ER
2003.06.21 7601 Martyin Balázs REG9246 Wiesentau Frenci M-3701 Vizsga VK1 94 81 84 259 K J
2003.07.06 5102 Varga Géza 20356 Gáborland Romy OH-0115 Vizsga VK1 98 62 85 245 K J
2003.07.06 5102 Zsíros Krisztina 19403 Morris Derill KD-0418 Vizsga VK1 98 85 99 282 K NJ
2003.07.06 5102 Zsíros Krisztina 20406 Oxsalis Reni L - B 9132 Vizsga EK ER
2003.07.06 5102 Zsíros Krisztina 20406 Oxsalis Reni L - B 9132 Vizsga VK1 72 68 92 232 K M
2003.07.06 5102 Ádász Szabolcs REG6657 Patrónus Asko IB-0185 Vizsga VK1 89 90 95 274 K NJ
2003.07.06 5102 Nagy AnnamáriaREG7974 Taubenhausen Vicky M-10269 Vizsga VK1 86 85 86 257 K J
2003.07.13 6002 Nagy Krisztián 22050 Blocksbühlenbach Anka D-F 0771 Vizsga VK1 72 70 80 222 M M
2003.07.13 6002 Nagy Krisztián 22077 Essenbach Lea L-K 7299 Vizsga VK1 76 55 H
2003.07.13 6002 Varga Géza 20356 Gáborland Romy OH-0115 Vizsga 88 78 83 249 M J
2003.07.13 6002 Papp György 21115 Gáborland Tina OH-0139 Vizsga EK ER
2003.07.13 6002 Papp György 22036 Haus Carrara Orna G-D 6205 Vizsga EK ER
2003.07.13 6002 Papp György 22036 Haus Carrara Orna G-D 6205 Vizsga VK1 84 83 89 256 K J
2003.07.13 6002 Nagy Krisztián 22062 Jägerort Bodo E-F 3677 Vizsga VK1 82 90 90 262 K J
2003.07.19 1107 Zoltán Péter REG7309 Albert-berki Elfi M-8237 Vizsga VK2 80 70 70 220 K M
2003.07.19 1107 Zoltán Péter 18514 Erdhainer Land Donna NG-0050 Vizsga VK1 74 57 85 216 K H
2003.07.19 1107 Gere Zoltán Gy. 18509 Erdhainer Land Drago NG-0045 Vizsga VK1 85 70 88 243 K J
2003.07.19 1107 Laufer Béla REG7801 Padragkúti-õrség Sandro M-818 Vizsga EK ER
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2003.07.19 1107 Szigeti Andrea Dr.REG7232 Szécsivári Olaf AP-0817 Vizsga EK ER
2003.08.02 9201 Farkas Zsolt REG8164 Gazdagpataki Kira M-7064 Vizsga EK ER
2003.08.02 9201 Farkas Zsolt REG8164 Gazdagpataki Kira M-7064 Vizsga VK1 91 78 85 254 K J
2003.08.02 9201 Molnár Zsolt 21281 Haus Milesevac Xano 716895 Vizsga ÁV ER
2003.08.02 9201 Molnár Zsolt 21281 Haus Milesevac Xano 716895 Vizsga VK1 99 85 88 272 M NJ
2003.08.02 9201 Pálföldi Tamás REG9339 Jászfalusi Romi M-2574 Vizsga EK ER
2003.08.02 9201 Smeringa Róbert 20908 Leithatal Akela MF-0086 Vizsga ÁV ER
2003.08.02 9201 Kiss György Imre 20281 Molinári Cila MF-0063 Vizsga VK1 85 90 85 260 M J
2003.08.02 9201 Smeringa Róbert 20277 Molinári Cujo MF-0059 Vizsga VK2 97 90 96 283 K NJ
2003.08.02 9201 Egresits Attila REG6782 Savanyúkúti Asko MF-0046 Vizsga EK ER
2003.08.02 9201 Sinkovicz Zoltán 21517 Trienzbachtal Miko M-F 7626 Vizsga EK E
2003.08.09 6702 Makai Szandra 21552 Arachis Timo IB-0254 Vizsga VK1 82 79 91 252 M J
2003.08.09 6702 Berkes Zsolt REG8352 Mogadisho Xano M-3422 Vizsga VK1 76 84 85 245 M J
2003.08.09 6702 Márta János REG7864 Weber-Haus Leila M-1390 Vizsga VK2 97 82 85 264 M J
2003.08.20 2103 Kozák Judit REG9756 Maganda Iris M-6775      Mogyoród K.VK1 86 80 70 236 M M
2003.08.20 2103 Kiács Gyula 21241 Viernheimi Ukran KD-0614    Mogyoród k. VK1 81 79 91 251 K J
2003.08.30 5102 Bozsó Pál 18629 Haus Christa Mad Max AP-0424 Vizsga VK1 84 90 93 267 K J
2003.08.30 5102 Csibra István 20876 Molinári Dáriusz MF-0091 Vizsga VK2 99 97 98 294 K K
2003.09.14 1106 Vágó Ervin dr. 19334 Brett-Haus Holly OH-0052 Vizsga EK ER
2003.09.14 1106 Ritecz Barbara 21274 Czenter Azúr AP-1277 Vizsga EK ER
2003.09.14 1106 Szûcs Katalin REG7102 Sweet-Killer Conan M-10315 Vizsga SchH2 96 92 90 278 K NJ
2003.09.20 4004 Szpisják Zoltán 20530 Adlerburg Cora AP-0805 Vizsga EK ER
2003.09.20 4004 Szpisják Zoltán 20530 Adlerburg Cora AP-0805 Vizsga VK1 80 84 88 252 K J
2003.09.20 4004 Szatmári József 21014 Bavaria Nick AP-1160 Vizsga ÁV ER
2003.09.20 4004 Szatmári József 21014 Bavaria Nick AP-1160 Vizsga EK ER
2003.09.20 7601 Farkas Gábor REG9342 Gardamíra Fleck Döme M-9843 Vizsga VK2 98 83 99 280 K NJ
2003.09.20 4004 Nagy Krisztián 22062 Jägerort Bodo E-F 3677 Vizsga ÁV ER
2003.09.20 4004 Ádász Szabolcs REG6657 Patrónus Asko IB-0185 Vizsga VK2 97 93 94 284 K NJ
2003.09.20 7601 Árokszállási Gyõzõ 21485 Viernheimi Cooper KD-0765 Vizsga EK ER
2003.09.20 7601 Klaics Márk 21193 Viernheimi Yetti KD-0679 Vizsga EK ER
2003.09.20 7601 Martyin Balázs 21194 Viernheimi Yoko KD-0685 Vizsga EK ER
2003.09.20 7601 Martyin Balázs 21194 Viernheimi Yoko KD-0685 Vizsga VK1 82 79 82 243 M J
2003.09.20 7601 Martyin Balázs 21091 Viernheimi Zéró KD-0686 Vizsga EK ER
2003.09.20 4004 Sajben János 21474 Vojanky Bianca 36770 Vizsga VK1 94 94 95 283 K NJ
2003.09.20 4004 Nagy Enikõ REG8473 Zornig Hoss M-110 Vizsga VK1 79 90 K H
2003.09.20 4004 Sutka Sándor dr. REG9300 Zornig Omár M-4648 Vizsga ÁV ER

ÖRDÖG ISTVÁN RAJZAI:
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Az utóbbi évek minden bizonnyal legjelentõségteljesebb Sieger-hét-
végéje elé néztünk. Várakozásom messze felülmúlta az eddigi évek
alatt kialakult általános érdeklõdésemet. Megvallom õszintén a korábbi
elnök, Meßler úr tevékenységét és tenyésztéspolitikai iránymutatásait
évrõl-évre némileg szkeptikusan szemléltem, különös tekintettel ennek
várható hatásait a saját állományunkra vonatkoztatva.
A magam részérõl feltételesen kezeltem az általa kiemelten favorizált
csúcskutyákat és az általuk képviselt vonalakat, melyek véleményem
szerint közel sem váltották be a hozzáfûzött reményeket a várható po-
zitív tulajdonságok megerõsítésében, miközben néhány negatív ten-
dencia célirányosan felerõsödhetett általuk.
Évek óta figyeltem a szokásos szombati utódcsoport parádét, ahol az
aktuális favoritok bizonyíthatták örökítõ képességüket, de szomorúan
tapasztaltam több alkalommal, hogy az általam látottak és a mikrofon-
ba elhangzó értékelések igen gyakran még köszönõ viszonyban sem
álltak egymással. Mindenki a saját szeme alapján eldöntheti, hogy
számára melyik kutya milyen pozitív tulajdonságokkal rendelkezik és
mely paraméterek alapján választ tenyészpartnert a felvonultatott állo-
mányból, de még nagyobb segítség lett volna a tenyésztõk számára
ha a felvonultatott utódcsoportok valós minõségét értékelik és nem az
általuk vélt vagy remélt tulajdonságokról beszélnek.
Ennyi rövid bevezetõ után térjünk rá az idei rendezvényre, melynek
elsõ és egyben az egyik legmeghatározóbb napja a péntek. Több
szempontból komoly változások „elõszele” lengte be az idei elõkészü-
leteket, az egyik fõ kérdés a pénteki örzõ-védõ munka volt, melynek
sikeres teljesítése tulajdonképpen a belépõ a további részvételhez a
munka osztályokban. Évek óta tapasztalható, hogy a feltételek egyre
komolyabb kihívás elé állítják a kutyavezetõket és kutyáikat. A segé-
dek munkája egyre határozottabb és keményebb, könyörtelenül rá-
mutatnak a kutyák ösztön-illetve kiképzésbeli hiányosságaira, itt már
valóban csak a legkiválóbbak tudnak talpon maradni.
Az idei évben, ha lehet ezt mondani a mérce még magasabbra emelte-
tett, melynek meg is lett a nem éppen pozitív következménye.
A segédek nagyon határozottak, kemények és valóban szokatlanul
gyorsak voltak, azonban amit én tapasztaltam, hogy az un. terhelési
szakaszban nem voltak kellõen egységesek. Ez egy alap elvárás len-
ne, hogy minden kutyát az adott lehetõségekhez képest azonos mér-
tékben terheljenek meg egyforma elvárás elé állítva mindenkit.
A szokásosnál lényegesen nagyobb volt a sikertelen munkák száma,
gondoljunk bele, hogy a szukáknál közel a 40% megbukott!
A határozott munkára jellemzõ, hogy „meglévõ” minõsítés nagyon ke-
vés volt és ezek is kizárólag azok a kutyák voltak melyek határozott és
meggyõzõ fogásokat mutattak, de az õrzési szakaszban elhagyták a
segédet. Bizonytalan, nem eléggé kemény, a védõkarról leesõ kutya
nem jutott túl a segédek „rostáján”.
  A kanoknál valamivel kedvezõbb volt a helyzet az átlagot tekintve
jobban teljesítettek a sikertelen munkák aránya nem sokkal 30% fölött
volt.
Összességében elmondható, hogy idén a kanok teljesítménye kiegyen-
lítettebb és magasabb színvonalú volt, mint a szukáké.
Természetesen idén sem volt másképp, mint az elõzõ években, hogy
néhány nagy favorit és sokat fedezõ kan sikertelen munkát produkált.
Nyilván ettõl is ilyen nehéz és összetett ez a rendezvény, mert kutyákról
és nem gépekrõl lévén szó bármikor jöhet egy rossz periódus vagy
egyéb behatás és máris oda a sok-sok befektetett munka és egész
éves gyakorlás, melynek gyümölcsét rendszerint itt szokás learatni.
Itt szeretnék néhány gondolatot megosztani Önökkel a látottakkal kap-
csolatban. Ismét felemás érzéseim vannak, el is mondom miért. Lehet
azt a tendenciát is követni, hogy évrõl évre szigorodnak a feltételek a
Fõtenyésszemlén, de ezt a magam részérõl - mint gyakorló hobbiki-

képzõ-  kissé másképp élem meg, ugyanis bizton állíthatom, hogy az
állomány és a tenyésztés szempontjából pont nem azzal a kb. három-
száz kutyával van a fõ probléma, melyek általános adottságaik alapján
alkalmasak egy Siegerre való felkészítésre és részvételre.  Sokkal in-
kább a „végeken” kellene a rendrakást kezdeni, mert a helyi csopor-
tok (Ortsgruppe) vizsgáin és körungjain jutnak be a tenyésztés vérke-
ringésébe jelentõs mennyiségben olyan kutyák, melyek hiányos ké-
pességeik miatt egész egyszerûen nem oda valók. A körungok és
vizsgák rangját és tekintélyét kellene elõször is visszaállítani, mert kije-
lenthetjük, hogy ma és ebben a formájában ezek a rendezvények
sajnos vajmi kevés garanciát jelentenek a kutyák valós ösztönös adott-
ságainak és paramétereinek vizsgálatára. A valóság ma az, hogy az
ismert modernkori kiképzési metodikák segítsége révén szinte nincs
az-az ösztönszegény kutya, amelyik elõbb utóbb le ne vizsgázna és
körungozna (plusz a régi mese: saját segéd, saját pálya…stb.). Ha
mindezeket teljesítették, akkor ezek a kutyák elõtt is nyitva áll a kapu a
tenyésztés szempontjából és majd ezeknek a kutyáknak a kölykeitõl
és unokáitól fogjuk várni az állomány használati értékeinek megõrzését
(ami eleve már belõlük is hiányzik), valamint újabb sikeres résztvevõket
az idõközben egyre szigorodó feltételeket támasztó Siegereken. Nyil-
ván ezt senki nem gondolhatja komolyan.
 Ezek a gondolatok régóta érlelõdnek bennem, hiszen hosszú ideje
figyelem ezt a tendenciát Németországban egészen testközelbõl. Szin-
te mindenki látja a problémákat, de mintha igazából senki nem akarna
tenni a dolgok pozitív megoldása ügyében. Fájó kimondani, de na-
gyon sok tenyésztõnek kell sürgõsen átértékelni eddigi munkáját és
állományát amennyiben ezeknek a Siegeren tapasztalt kiemelt feltéte-
leknek is megfeleltethetõ kutyát szeretne tenyészteni.
A tagság joggal várhatja el a vezetõségtõl, hogy a meghatározott célok
eléréséhez világos és egyértelmû iránymutatásokat adjon, segítséget
nyújtson különbözõ fórumokon (bírói szemlélet, továbbképzések, ku-
tyakiképzõi tanfolyamok, stb.), azonban a legfontosabb lépéseket min-
denkinek saját magának kell önállóan megtennie.
Visszatérve az idei Sieger beszámolójához örömmel konstatáltuk, hogy
hazánkat idén két kutya képviselte a Munka Osztályban és mindkettõ
sikeresen megfelelt az elvárásoknak.
Munka Osztály Kan: Greif von Batu, tulajdonosa és felvezetõje ifj. Truka
Ferenc. A szakértõ közönség komoly tapssal jutalmazta a nem minden-
nap látható határozott, korrekt és szép munkát, melyet Greif bemuta-
tott. Ezúton is gratulálunk a kutya felvezetõjének ifj. Truka Ferencnek és
természetesen trénerének Mészáros Máténak is.
Munka Osztály Szuka: Orna vom Haus Carrara, tulajdonosa és felveze-
tõje Bíró Zsolt, a kutya trénere Krausz Viktor.
A következõ napon, szombaton láthattuk az utódcsoportok bemutatá-
sát. Szakmai szempontból szintén évente egy újabb mérföldkõ ez a
bemutató, az aktuális favorizált apaállatok legfontosabb megméretteté-
se. A tenyésztõk ettõl jobb lehetõséget nem kaphatnak egyazon idõ-
ben és helyen a további tenyésztési elképzelésükhöz leginkább meg-
felelõ partnerek kiválasztására. A felvonultatott utódok minõsége jelen-
tõsen befolyásolja egy adott kan további tenyésztésben való alkalma-
zását vagy éppenséggel mellõzését. Az utóbbi években többször ta-
pasztalhattuk, hogy korábbi VA minõsítésû kanok a gyenge minõségû
utódcsoportjuk miatt csendben eltûntek a palettáról, míg másokat pont
a kiváló utódaik segítettek hozzá komoly helyezések megszerzéséhez.
Ebben az évben összességében elmondhatjuk, hogy több kiemelkedõ
és szép utódcsoportot láthattunk.
Az alábbi apaállatokat szeretném kiemelni a bemutatott utódok alap-
ján:

-Yak vom Frankengold
-Erasmus van Noort

SV-Bundessieger Zuchtschau
2003 Ulm
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-Quantum von Arminius
-Fritz vom Farbenspiel
-Hill vom Farbenspiel
-Baru von Haus Yü
-Dux della Valcuvia
-Orbit von Tronje
-Bax von der Luisenstraße
-Wallace aus Agrigento
-Esko vom Dänischen Hof
-Yasko vom Farbenspiel

Nyilvánvalóan ez nem minõségi rangsor, csupán a katalógusban eb-
ben a sorrendben szerepeltek. Bax Luisenstraße két osztálygyõztes
kutyát vonultatott fel a csoportjában ezzel is mindenképpen megerõsí-
tette idei Sieger aspiráns szerepét, mely teljesen megérdemelten be is
következett vasárnap. A másik nagyon pozitív meglepetés Quantum
von Arminius csoportja volt, nagyon típusos, kiváló ivarjelleggel és szí-
nezettel rendelkezõ ideális méretû kutyák, túlnyomó részt kiváló anató-
miai felépítéssel. Ha Quantum ezt a tendenciát tartani tudja az elkövet-
kezõ években, akkor egy nagyon komoly apaállat szárnybontogatása-
it láthattuk idén. Drukkolok neki, idei teljesítménye alapján az egyik
legmeggyõzõbb örökítõ lehet az elkövetkezendõ években, csoportjá-
ban elsõ helyen vezették fel az idei év sokak által abszolút legszebbnek
és legkorrektebbnek tartott kutyáját a másnapi Fiatal Sieger Zamp
vom Thermodos-t.

Ezeknél a kiemelt utódcsoportoknál dominánsan megfigyelhetõ volt az
apakutyára jellemzõ pozitív tulajdonságok eredményes továbbörökíté-
se az utódokra. Természetesen egy kan  tenyészértékét jelentõsen
növeli, ha az apakutya korának elõre haladtával az utódcsoport minél
magasabb arányban tartalmaz munka osztályos résztvevõket.
Mindent összegezve nekünk mint tenyésztõknek kiváló lehetõségeink
vannak a jelenlegi palettáról válogatni úgy vérvonal mint típus tekinteté-
ben, öreg tenyésztõ barátom mondását ajánlanám figyelmükbe: ”Tu-
lajdonképpen a világ összes tenyészkanja az enyém lehet, kizárólag a
pénztárcám szabhat határt, hogy melyiket választom a szukámhoz.”
Szombat délután a Növendék és Fiatal osztályok csoportjainak bírálata-
ival folytatódott a program, vasárnapra kizárólag a díszkörök, vagyis
minden osztályban a legjobb csoport maradt hátra.
Vasárnap a legjobb csoportok bírálatánál próbáltam a lehetõ legtöb-
bet mozgásban lenni, hogy mindenbõl láthassak elegendõt. Ami na-
gyon pozitív volt számomra, hogy a Növendék és Fiatal kanoknál újra
kiváló ivarjelleggel és csontozattal rendelkezõ kutyák voltak túlnyomó
többségében az élcsoportban. Idén már teljesen egyértelmûen lát-
szott, hogy felsõ mérethatáron álló vagy túlméretes kutyák gyakorlati-
lag esélytelenek voltak komoly helyezések megszerzésére. Az évekkel
ezelõtt meghirdetett program a standard által megkívánt ideális közép-
méretek visszaállítására beérni látszik.

A Növendék Kan Gyõztes Oliver vom Laacher Haus egy kiváló Bax
Luisenstraße fiú, anyai vonalon pedig egy Eros Luisenstraße lánytól
származik. Ideális méretû, nagyon típusos, kiváló származási háttérrel
rendelkezõ kutya, egész évben sokszor bizonyított rangos kiállításo-
kon, gyõzelme teljesen megérdemelt volt. Az élet kegyetlensége és
igazságtalansága, hogy tenyésztõje Hans Diederichs úr ez év júniusá-
ban elhunyt, így élete eddigi legnagyobb tenyésztési sikerét már nem
élhette meg személyesen. Több évtizedes tenyésztõi munkáját koro-
názta meg ez a gyõztes cím.
A Fiatal kanoknál egy már korábban is említett Quantum von Arminius
fiú Zamp vom Thermodos nyert. Õszintén bevallom lélegzetelállítóan
szép kutyáról van szó a „legszúrósabb” szemû kritikus is nyugodtan
vizsgálhatta, mert minden
tekintetben egyszerûen kifogástalan. Kiváló ivarjelleg, ideális típus,
méret, testarányok, szögellések. Magabiztos, csak a született gyõzte-
sekre jellemzõ kisugárzás és viselkedés áradt belõle az egész összeve-
tés alatt, egy pillanatra sem forgott veszélyben a gyõzelme. A Fiatal
Kanok élcsoportjában Ursus Batu, Fritz Farbenspiel, Wallace Agrigento,
Baru Haus Yü, Orbit Tronje  és Ando vom Altenberger Land után szá-
mos szép utódot láthattunk.
A Növendék szukáknál egy szintén nagyon szép Bax Luisenstraße lány
lett az elsõ. Ebben az osztályban sok szép utódot produkált Erasmus
van Noort, Bax Luisenstraße, Yasko Farbenspiel.
A Fiatal Osztály szukáknál az élcsoport számomra nem volt annyira
kiegyenlített minõségû mint a többi osztályban, de itt is sok kiváló szu-
kát láthattunk. Az osztályt egy Racker Königsgarde unoka nyerte, na-
gyon szép kutya, sajnos nem volt igazán a legjobb szõrállapotban.Az
elsõ tíz kutya közül három (SG 2, SG 4, SG 9) származott Wallace aus
Agrigento-tól, valamint több szép kutya volt Dux, Bax, Yasko után is.
A Munka Osztály szukák bírálatánál számomra szembetûnõ volt, hogy
a kutyák jelentõs része a felsõ mérethatáron lévõ volt, úgy tûnt, hogy
Schweikert úr itt más stratégiát alkalmazott a méretfaktor tekintetében.
Az élcsoport, valamint a VA minõsítést szerzett szukák minõsége és
anatómiai felépítése véleményem szerint nem volt az eddig megszokott
színvonalon. Lehet, hogy nagy bátorság ezt kimondani, de a Siegerin
szukától sok szebb kutya volt ott ezen a napon ( elég ha a finoman
fogalmazva nem éppen ideális elülsõ végtagszögellést említem nála),
valamint a második helyezett is kritikán aluli szõrkondícióban volt nem
vagyok benne biztos, hogy ezt a rossz állapotát mindenkinek egyfor-
mán tolerálták volna. Minden esetre az elsõ helyezett egy Wilson
Agrigento lány a második egy Wallace Agrigento lány lett. A harmadik
helyezett szuka az elsõ kettõhöz képest semmilyen tekintetben nem
jelentett konkurenciát, így az elsõ két szuka helye biztos volt egy vi-
szonylag gyengébbel megtámogatva a harmadik helyen. A valóban
szép kutyák utánuk következtek…
Anélkül, hogy messzemenõ következtetéseket vonnék le a látottakból
azt azért el kell mondani, hogy az idõközbeni választások miatt jövõre
már nagy valószínûséggel nem Schweikert úr fogja bírálni ezt az osz-
tályt, így talán kissé érthetõbb ez a sorrend.
A Munka Osztály kanoknál azt kell, hogy mondjam minden tekintetben
nagyon pozitív és szakmai döntések születtek, melyet Erich Orschler
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úrnak köszönhettünk. Itt ismét engedjenek meg nekem egy szubjektív
megjegyzést mely sok más szakmabeliével találkozott: ezt a bizonyos stafé-
tabotot már régen neki kellett volna adni, de talán még most sem késõ
(feltéve, ha valamilyen szabálymódosítással 70 éves kor fölött is engedik
bírálni jövõre).
Az idén Bax Luisenstraße nyert, rajt-cél gyõzelmet aratott teljesen megér-
demelten, két osztálygyõztes, és sok magas helyezést elért fiatal kutyával a
csoportjában.
A második helyezett Larus Batu lett, számára fiatal kora okozott hátrányt
mivel erre az évre még nem sikerült utódcsoportot állítania, de a környeze-
tünkben és Németországban szárnyaikat bontogató kiváló Larus kölykö-
ket elnézve ez jövõre nem lehet kérdés. Larus megelõzte a szép utódcso-
portot bemutató Hill vom Farbenspielt, minden esetre ez a sorrend szá-
momra azt a világos üzenetet hordozta, hogy Larusból valószínûleg lesz
Sieger (talán már jövõre), Hillbõl pedig valószínûleg nem. Negyedik helyen
végzett sokak nagy kedvence Ando vom Altenberger Land, nagyon látvá-
nyos kutyáról van szó, azonban utódcsoportjában én személy szerint pont
ezeket a markáns típusjegyeket szerettem volna még kifejezettebben vi-
szontlátni.
Utánuk következett a fiatalabb generáció Nero Nöbachtal, Erasmus van
Noort, Quantum von Arminius. Õket követte három már idõsebb kutya Dux
della Valcuvia, Kevin Murrtal és Orbit Tronje nekik valószínûleg már az
utolsó fellépésük volt az idei. Utolsó VA-ként ismét egy fiatal kutya Quirin v.
Hochmoor következett, a döntés itt is egyértelmû volt. A kutya apja Wallace
Agrigento, melyrõl közismert, hogy kiváló szukákat örökít, de viszonylag
kevés kiemelkedõ kan utóda van, nos Quirin ha bizonyít, akkor alkalmas
lehet a vonal továbbvitelére apai ágon is.
Végezetül a Klubtagjaink részvételérõl és eredményeirõl szeretnék beszá-
molni:
Munka Osztály kanoknál Greif von Batu Kitûnõ 70. lett, tulajdonosa és
felvezetõje ifj. Truka Ferenc. Munka Osztály szukáknál Orna vom Haus
Carrara Kitûnõ 96. lett, tulajdonosa és felvezetõje Bíró Zsolt.
Fiatal Osztály szukáknál Gáborland Tina Nagyon Jó 57. helyezést ért el,
tenyésztõje és tulajdonosa Gábor Attila, szintén ebben az osztályban indult
és Nagyon Jó 87. lett Sally vom Hause Monika, tulajdonosa Magyar Tibor.
Valamennyiüknek ezúton is gratulálok, ismerve a mezõnyt, a bírálati sziszté-
mát és általában az esélyeinket magyar résztvevõként, mindenképpen elis-
merésre méltó helyezések születtek.
Számunkra ezek a rész-sikerek is csak nagyon komoly teljesítmények árán
érhetõek el, különösen, ha figyelembe vesszük a távolságokból és egyéb
objektív okokból fakadó hátrányainkat. Nyilván innen Magyarországról
nincs annyi lehetõségünk aktuális favorit kutyáinkat kellõképpen mene-
dzselni és hasonló feltételekkel versenybe szállni mint az anyaországi vagy
pl. skandináv, francia, olasz résztvevõk.
Bízom benne, hogy jövõre még több Klubtagunk vállalja a megmérettetést
és egy év múlva újabb és remélhetõleg még sikeresebb eredményekrõl
számolhatunk be Önöknek.
Valamennyi reménybeli résztvevõnek eredményes felkészülést kívánok, vi-
szont Látásra 2004-ben Karlsruhe-ban!

Bíró Zsolt
Tenyésztési Fõfelügyelõ

Karat’s Yoker

SIEGER GYORSLISTA
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Baby szuka:Baby szuka:Baby szuka:Baby szuka:Baby szuka: 1. Bátorfia Lola (Baru v.Haus Yü -Fusi v. Trienzbachtal)
T.+t.: ifj. Truka Ferenc

Baby kan:Baby kan:Baby kan:Baby kan:Baby kan: 1. Vito v. Hause Monika (Niklas v.d. Herdersfarm-Inka v. Hause Monika)
T.: Alois Mader t.: Pankotai István

Kölyök szuka:Kölyök szuka:Kölyök szuka:Kölyök szuka:Kölyök szuka: 1. Braueheart Blondy (Niklas v. Herdersfarm-Kovács-Úti Vanessa)
T.+t: Tóth Károly

Kölyök kan:Kölyök kan:Kölyök kan:Kölyök kan:Kölyök kan: 1. Black v. Trienzbachtal (Ijo v. Trienzbachtal-Fure v. Trienzbachtal)
T.+t.: Bucher Leopold

Növendék szuka:Növendék szuka:Növendék szuka:Növendék szuka:Növendék szuka: 1. Trixy v. Blackfaier
(Bentó v.d. Zeller Quelle-Suzy v. Boldeckörland) T.+t: Juhász János

Növendék kan:Növendék kan:Növendék kan:Növendék kan:Növendék kan: 1. Asko v. Thüringia (Fix v.d. Bildeiche-Falvavölgyi Hexe)
T.+t.: Becsvárdi Nándor

MNJK FÕTENYÉSZSZEMLE
- Mogyoród, 2003. szeptember 27-28. - MNJK 2103-Mogyoród KSK
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FFFFFiatal szuka:iatal szuka:iatal szuka:iatal szuka:iatal szuka: 1. Gáborland Tina (Rickor v. Arlett-Gáborland Hédi)
T.+t: Gábor Attila

Fiatal kan:Fiatal kan:Fiatal kan:Fiatal kan:Fiatal kan: 1. Til  Fixfrutta (Aranyvölgyi-Õrség Brass-Manta Nivalda)
T.: Dukanovic Milos, t.: Dukanovic Pesic

Munka szuka:Munka szuka:Munka szuka:Munka szuka:Munka szuka: 1. Gáborland Romy (Cary v. Fiemereck-Gáborland Hédy)
T.+t: Gábor Attila

Munka kan:Munka kan:Munka kan:Munka kan:Munka kan: 1. Zornig Eros (Neptun v. Bad Boll-Karen v. Glandorf)
T.: Dr. Sutka Sándor t.: Szabó Sándor

Fiatal felvezetõk:
1.  Jung Kristóf

2.  Csibra Barbara
3. Elek Mária

4-5.Godus Fanni és Kalmár Elena
Tiszteletdíjak:

Legszebb magyar tenyésztésû kan:
Zoring Eros T.: Sutka Sándor, t.: Szabó Sándor

Legszebb magyar tenyésztésû szuka:
Gáborland Romy (T.+t: Gábor Attila)

Legszebb fiatalabb munkakutya felvezetõ:
Csibra Barbara

MNJK FÕTENYÉSZSZEMLE
- Mogyoród, 2003. szeptember 27-28. - MNJK 2103-Mogyoród KSK

Legtöbb magyar tenyésztésû kutyát benevezõ:Legtöbb magyar tenyésztésû kutyát benevezõ:Legtöbb magyar tenyésztésû kutyát benevezõ:Legtöbb magyar tenyésztésû kutyát benevezõ:Legtöbb magyar tenyésztésû kutyát benevezõ:
Gábor Attila
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A Magyarországi 9201 Német Juhászkutya Klub Halászi helyi
szervezete idén is  megrendezte a már megszokottá vált
kinológiai tábort, aminek helyszíne a Babos-Majorban találha-
tó Bewi Dog kutyakiképzõ iskola volt.
Az ide látogatókat nyugodt, csendes környezet várta a Mosoni-
Duna partján. A fürdõzés itt és a 3 km-re található mosonma-
gyaróvári termálfürdõben egyaránt kellemes idõtöltés volt.
Emellett a Babos-Major területén belül más kikapcsolódási le-
hetõség is volt, mint például horgászás, lovaglás, terepmotoro-
zás, strandröplabdázás és futballozás.
A fantasztikus környezeten kívül a táborozók kényelmét szol-
gálta az egész nap üzemelõ büfé, tisztán tartott igényes szociális
helyiségek, és a mindennapi diszkó, amirõl Karikó Balázs és
segítõi gondoskodtak.
A táborban résztvevõk választhattak, hogy sátorban illetve pan-
zióban szeretnék kipihenni fáradalmaikat. Panaszra a sátoro-
zóknak sem volt oka, hiszen az árnyékos sátorozási lehetõség,
mind a kutyának, mind a kutyavezetõnek védelmet nyújtott a
napsütés ellen. Emellett áramvételi lehetõség minden sátoro-
zónak rendelkezésére állt, és szükség esetén állatorvosi ügyelet
is üzemelt a közelben. Aki szeretett volna vásárolni valamit a
kutyájának, annak rendelkezésére állt a hét minden napján üze-
melõ Bewi Dog sátor, ahol nem csak a kiképzéshez szükséges
eszközökbõl, hanem jó minõségû kutyaeledelekbõl is választ-
hatott.
Étkezési lehetõséget a Károlyi vendéglõ biztosított, melynek
menüjét változatosan állították össze, de igény szerint termé-
szetesen rendelhettek étlapról is.
Ilyen körülmények között töltötte szabadidejét az a 70 kutya és
90 ember, aki idén Halászit választotta nyaralásként.
A táborozók a kutyaiskola kiváló felszerelését használhatták és
szakképzett trénerek segítségével végezhették a napi edzésüket.
A kiképzésen résztvevõ 43 kutyavezetõt 5 tréner között osztot-
ták fel, szem elõtt tartva minden kutya felkészültségi szintjét.
Reggel 6 órától a trénerek nyomkövetésre indultak azokkal a
csoporttagokkal, akik gyakorolni szerették volna a nyomköve-
tést. Aki viszont más munkájára volt kíváncsi, megtekinthette
például a 13X Szlovák Nemzeti bajnok, 8X VB válogatott, 2003-
as FCI VB 8. helyezett,  Julius Benovics munkáját is.
 A 6 csoport vezetését Such Ferenc, Smeringa Róbert, Nyakas
Gábor, Balogh Sándor, Grezsa Attila és Molnár Zsolt látták el.
Kitûnõ munkájukat köszönjük.
A 6. csoport csoportvezetõjének feladata volt a kezdõ és haladó
segédek felkészítése elméletben és gyakorlatban. A 10 fõs se-
gédcsoportba egyedülállóként egy hölgy is jelentkezett, ami
Magyarországon még nem fordult elõ, de remélhetõleg lesznek
követõi is.
Az edzéseket elõadások követték, a következõ elõadókkal:
1. Szabó György: Személyiségfejlesztõ tréner
„A stressz hatásai az emberi és állati szervezetre, kezelésük mód-
jai.”
2. Kovács György: 8x VB válogatott
„Etológiai alapfogalmak ismertetése és használata a kutyaki-
képzésben.”
3. Hans Prack: (Ausztria) SV bíró, többszörös VB válogatott
„Sport és munkakutya kiképzés a három ágazatban, egy pro-

KINOLÓGIAI és SEGÉDKÉPZÕ TÁBOR
9201 HALÁSZI

2003. 07. 26 – 2003. 08. 03

fesszionális kiképzõ szemszögébõl több mint 20 év tapasztalata
segítségével.”
4. Molnár Zsolt: Táborvezetõ
„Az elektromos nyakörvek használata és fontossága a modern
kutyakiképzésben.”
A délutáni pihenést az õrzõ-védõ edzés követte. A csoportok
sorrendben következtek és így nem volt sorbaállás. Az sem je-
lentett gondot, hogy besötétedett, mert az egész pályán volt vilá-
gítási lehetõség.
Nagy örömet jelentett számomra a héten, hogy láthattam az idei
év WUSV világbajnokság MNJK válogatottjának néhány tagját
edzés közben a pályán.
A kemény kiképzések utáni pihenés mellett választhattuk min-
den este a diszkót is. Valaki csak néhány percet maradt itt, de
akadt, aki reggel innen indult nyomkövetésre.
A hét végén kitartáspróbát, engedelmes- és védõkutya vizsgát
tehetett, aki felkészültnek érezte magát és kutyáját. A vizsgave-
zetõ Balogh Sándor, a segéd Such Ferenc, a bírói teendõket
pedig Vörös Lajos teljesítménybíró úr látta el.
A kitartáspróba résztvevõi:
1. Xano v. Haus Milosevac német juhászkutya kan

Felvezetõ: Molnár Zsolt - eredményes
2. Akela v. Leithatal német juhászkutya szuka

Felvezetõ:Tóth Krisztina  - eredményes
Eredményes engedelmes vizsgát tettek :
1. Gazdagpataki Kira német juhászkutya

Felvezetõ: Farkas Zsolt, 50 pont, jó minõsítés
2. Savanyúkuti Asko német juhászkutya

Felvezetõ: Egresits Attila, 54 pont, nagyon jó
3. Jászfalusi Romi német juhászkutya .

Felvezetõ: Pálföldi Tamás, 55 pont, nagyon jó
4. Lexu német juhászkutya

Felvezetõ: Rónaszéki Tünde, 43 pont, megfelelõ
5. Tigris staffordshire terrier

Felvezetõ: Grimm Mária, 49 pont, jó
6.Parabellum von Ruszlig boxer

Felvezetõ: Kaposi Gábor, 46 pont, megfelelõ
7. Dooxo Jork Jakob kaukázusi juhász

Felvezetõ: Bognár Tibor, 42 pont, megfelelõ
8. Móri –hund Atohs labrador

Felvezetõ: Mózes Gábor, 51 pont, jó
    9. Rini német juhászkutya

Felvezetõ: Gulyás Zsuzsa, 51 pont, jó
VK I. vizsgát tettek:
1. Xano v.Haus Milesevac német juhászkutya

Felv.: Molnár Zsolt  A: 99 B: 85 C: 88 Ö: 272, nagyon jó
2. Molinári Cila német juhászkutya

Felv.: Kiss György Imre: A: 85 B: 90 C: 85 Ö: 260, jó
3. Gazdagpataki Kira német juhászkutya

Felv.: Farkas Zsolt A: 91 B: 78 C: 85 Ö: 254, jó
      VK II. vizsgát tett:
1. Molinári Cujo német juhászkutya

Felv.: Smeringa Róbert A: 97 B90 C: 96 Ö: 283, nagyon jó
Mint résztvevõ, mint nyaraló egyaránt jól éreztem magam. Re-
mélem, hogy aki ott volt azzal jövõre is találkozok, aki pedig
nem volt ott, azzal jövõre megismerkedhetek.

Németh Tímea
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Az oktatói gárda bemutatkozása

Ünnepélyes megnyitóhoz sorakoznak a táborlakók

Such Ferenc akcióban

Részlet  az esti játékos vetélkedõbõl

Segédelés koreográfiáját tanulják a fiatal tehetségek

Csoportos harci játék

KINOLÓGIAI és SEGÉDKÉPZÕ TÁBOR
9201 HALÁSZI

2003. 07. 26 – 2003. 08. 03
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2003. augusztus  09-én az  MNJK Sándorfalvi Szervezete plussz vizsga-
lehetõséget kapott a Klubtól, mely vizsganapról az alábbiakat jelent-
jük:
Az idõjárás elõrejelzését figyelembe véve meglehetõsen korán, reggel
hat órakor kezdõdtek a teljesítmény vizsgák Kotogán Csaba bíró veze-
tésével és Nagy Gabriella rendezvény vezetõ segédletével a helyi szer-
vezet sándorfalvi kiképzõ bázisán.
Elõször a ritkának számító augusztusi kora reggeli hûvös idõt kihasznál-
va nyomkövetéssel indult a nap, melyet minden résztvevõ kutya sikere-
sen teljesített. Rövid és szükséges pihenõ beiktatása után a vizsgák
engedelmességi része következett, majd a kezdõdõ forróság bekö-
szönte elõtt lezajlottak az õrzõ-védõ vizsgák is.
A vizsgával kapcsolatban meg kell említeni, hogy a már-már tradíciók-
kal rendelkezõ sándorfalvi szervezet lelkes csapatának vizsganapjából
az alábbi tényeket emelhetjük ki:
A Makai Szandra által felvezetett Arachis Timo fekete német juhász kan
sikeres VK-1 vizsgája azért említésre méltó, mivel a felvezetõ mindössze-
sen 13 éves, ennek ellenére a fajtához illõ odaadással és határozottság-
gal teljesítette a követelményeket képviselve és bizonyítva a jövõ nem-
zedék német juhász kutyával szembeni érdeklõdését és tenni akará-
sát.
A Berkes Zsolt felvezette Brass von Ziccer és Xano von Mogadisho
rajzos német juhász kan kutyák eredményes VK-1 vizsgája mögött a
felvezetõ /aki a helyi szervezet kiképzésvezetõje/ kitartó, türelmes és
fáradhatatlan munkája rejtõzik, hiszen e két említett kan származásával
többnyire a küllemvonalat képviseli. Ennek tükrében az elért eredmény
óriási elõrelépésnek és céltudatos, az általános közvéleményt megcá-
foló kiképzõmunkának a gyümölcse.
A vizsgázók között meg kell említeni, hogy szerepelt és eredményes
engedelmességi vizsgát tett Tari József felvezetésével Napfényvárosi-
Csahos Duci fekete puli szuka. A felvezetõ szimpatizálva a klub elkép-
zeléseivel és teljesítménybeli koncepciójával hozta el puliját vizsgázni,
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a fajta belsõ értékeit a jövõben
gondolkozva az M.N.J.K. által kialakított paraméterek szerint vizsgálja
a lehetõségekhez mérten.
A Márta János felvezette Leila von Weber Haus rajzos német juhász
szuka sikeres VK-2 vizsgát tett, mely eredmény tekintve a kutya túlnyo-
mórészt küllem mivoltát és a vizsgákon törvényszerûen bekövetkezõ
zavaró körülményeket /meghibásodott, indulásképessé nehezen tehe-
tõ autó, tüzelés kezdete/ illetve az adott kutya megvételének elõször
csak családias szándékát szintén a felvezetõ és a kiképzõ kitartó mun-
káját dicséri.
Végezetül Kotogán Csaba bíró következetes, a vizsgaszabályzat köve-
telményrendszerét szem elõtt tartó és ahhoz messzemenõkig ragasz-
kodó, alapos értékelését emelhetjük ki. A bírálat nem csak a jelen
teljesítményének taglalásából állt, hanem ismerve a sándorfalvi tagok
hozzáállását a múltbéli elért eredményekre alapozva a jövõben meg-
fontolandó konkrét és reális iránymutatást is tartalmazott.
Összefoglalva a történteket a vizsganap sikeressége a Sándorfalvi Helyi
Szervezet eredményes munkásságának sikeressége. Ez a kicsiny szer-
vezet szem elõtt tartja a Klub érdekein és szabályain túl a német juhász-
kutya teljesítmény orientált fejlõdését és elért eredményeit magába
tömörítve lelkes tagjait. Kotogán Csaba teljesítménybíró, Berkes Zsolt
kiképzésvezetõ és Nagy Gabriella rendezvényvezetõ stabilan, biztos
alapokat adva irányítja az itt folyó munkát. Sándorfalván nem csak az
állandó családias, baráti légkör a jellemzõ, hanem az aktuális szabá-
lyoknak megfelelõ, azt folyamatosan nyomon követõ teljesítménybeli
elvárások is biztosítottak. Túl a mai kutyás társadalmat megindító szer-
vezeti reformok lángolásain mindig lényegesnek és fontosnak tartjuk
elsõsorban a német juhászkutya, de más õrzõ-védõ, vagy e kategóriá-
ba nem tartozó fajták belsõ értékeinek megõrzését és fejlõdését.

Tisztelettel:
MNJK Sándorfalva

EGY VIZSGANAP
MARGÓJÁRA

Augusztus 20-án rekkenõ hõségben került megrendezésre a hagyo-
mányos V. Szent István Napi Mogyoród Kupa, a Sportkör Kutyás
Szakosztályának szervezésében. Az országosan meghirdetett erõpró-
bára a szép számú jelentkezõbõl azonban - talán a kánikula miatt -
végül többen lemondták benevezésüket, így mindössze 11 kutya és
vezetõje állt rajthoz. A vendégek közül a leghosszabb utat a Pécs
környékérõl érkezõk tették meg.
Nézõközönségbõl azonban ez alkalomból sem volt hiány. Meglepõen
sokan figyelték visszafojtott lélegzettel a gyakorlatokat, majd azok be-
fejezését követõen elégedett és hangos tetszésnyilvánítással és tapssal
köszöntötték a kifogástalan szép nyírott pázsitról levonuló versenyzõ-
ket.
Végeredményben a kupa a szokott sportszerû légkörben, jó ütemben
folyt, a bírók szakszerû és mindenki számára jól hallható értékeléseibõl
a közönség is sokat tanulhatott. A szervezõk, Lesku Ferenc szakosz-
tályelnök vezetésével ismételten kitûnõre vizsgáztak. Még egy igen ele-
gáns megjelenésû katalógussal is kedveskedtek a résztvevõknek.
Az eredményt tekintve ez alkalommal Kozák Judit volt a legeredménye-
sebb mogyoródi versenyzõ, aki a nyomkövetési fázisban és az össze-
tett versenyben is második helyezést ért el, s ezzel többször is dobogó-
ra állhatott Írisz nevû kutyájával.

versenyzõ neve         a kutya neve       összesített helyezés
fajtája neme Nyk E Ö-V Hely

VK. I szint
Huczka Hédi KeresztúrRéme Aisha

óriás schnauzer szuka - 90 93 -
Kozák Judit Maganda Íris

német juhászkutya szuka 86 80 70 II.
Kiács Gyula Viernheimi Ukrán

német juhászkutya kan 81 79 91 I.
Árokszállási Gyõzõ Ferró-Házi Pajkos

belga juhászkutya kan 89 84 45 III.
Fierer Gábor Sirokkói Rokkó

német juhászkutya kan - - 96
Edelényi Béla Duhajdombi Néró

német juhászkutya kan - - 95
Bengyel Nóra Kapudöngetõ Berni Dáriusz

berni pásztorkutya kan - - 95
Meuser Henrietta Marosligeti Andy

német juhászkutya szuka 70 - -
Szõcs Zoltán Koltay-Kerti Astor

német juhászkutya kan 53 - 14
Suda Erika Koltay-Kerti Anka

német juhászkutya szuka 51 - -

VK. III. szint
Sárközi Bernadett Essegvári Jack

belga juhászkutya kan - 73 -

Szeptember 27-28. német juhászkutyák fõtenyészszemléje
A szervezés tekintetében ez az erõpróba igen fontos volt a szeptemberi
még rangosabb rendezvény elbonyolítása elõtt. Az MNJK 2103 Mo-
gyoród KSK eddigi eredményeivel kivívta a jogot az ezévi magyaror-
szági németjuhász fõtenyészszemle megrendezéséhez. Erre, a német-
juhász tenyésztõk körében az év legrangosabb eseményének számító
rendezvényére nem csak Magyarország minden tájáról várnak nagy-
számú jelentkezõt, de komoly érdeklõdés mutatkozik Ausztriából és
Németországból, valamint a környezõ államokból is. A két napon át
tartó eseményen a világszövetség által kijelölt szakember, Lothar Quoll
(SV-D) bírál. Érdemes lesz kimennünk a pályára szeptember 27-dikén
és 28-dikán. Érdekes és izgalma eseménynek lehetünk tehát a tanúi
hamarosan.

 Windháger Károly

MOGYORÓD KUPA
- Mogyoród, 2003. augusztus 20. -
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A bûvös DISZPLÁZIA szó az orvosi szótár szerint valamely
szerv rendellenes fejlõdését jelenti. A kutyatartók és tenyésztõk
számára ez a megnevezés eddig kizárólag a csípõízület elválto-
zására vonatkozott. Újabban a vizsgáló eljárások tökéletesedé-
sével fény derült néhány, eddig ismeretlen okú könyökízületi
bántalom eredetére is. Eszerint nem ritkán, bizonyos felnõttko-
ri sántaságok hátterében egy ifjúkori fejlõdési zavar rejtõzik. A
könyökízületi diszplázia tehát fõleg a nagytestû kutyafajtáknál ta-
pasztalt örökletes fejlõdési rendellenesség, amely 4 és 8 hónapos kor
körül alakul ki, és megfelelõ gyógykezelés nélkül az ízület visszafor-
díthatatlan károsodásához vezet, ami fájdalommal és következmé-
nyes sántasággal jár.
Az orvosi-állatorvosi kutatómunkának köszönhetõen egyre tisz-
tább kép rajzolódik ki a csontok összeköttetéseit alkotó ízüle-
tek élettanáról, betegségeik lefolyásáról és alkotórészeik örege-
désérõl. Ahhoz, hogy az ízületek a teljes élettartam alatt bizto-
sítsák az ember vagy kedvencének a mozgás adta szabadságot,
az ízület alkotóelemeinek tökéletes összhangja szükséges. Ha
ez a harmonikus összerendezettség valamilyen okból felborul,
akkor elõbb vagy utóbb az ízület mûködése véglegesen károso-
dik. Szinte az ízületeket érintõ valamennyi betegségnek - legyen
az bakteriális fertõzés, balesetbõl eredõ ficam vagy az ízesülõ
felületek rendellenes fejlõdése - a végsõ stádiuma az ízület elfa-
julása, szakszóval az artrózis. Az artrózis régóta ismert, gyó-
gyíthatatlan állapot, meglétekor az orvos célja a tünetmentesség
biztosítása fájdalomcsillapítók és egyéb gyógyszerek adásával.
Az artrózisnak tehát egyetlen ellenszere van a megelõzés, va-
gyis az ízületi betegség korai felismerése és kezelése.
A korszerû vizsgáló módszerek megjelenése és a röntgenfelvé-
teli technika fejlõdése tette lehetõvé a könyökízületi artrózis
rejtettebb okainak feltárását. Ennek során a nyolcvanas évek
második felétõl honosodott meg az állatorvosi szakirodalom-
ban a könyökízületi diszplázia kifejezés összefoglalva több, egy-
mástól jól elkülöníthetõ kórformát melyek a növekedés során
általában 4 és 8 hónapos kor között alakulnak ki. Habár a rend-
ellenességek ilyen fiatal korban jönnek létre, gyakorta az álta-
luk okozott ízületi elfajulás és következményes fájdalom csak
hónapokkal esetleg évekkel késõbb tûnik fel a gazdának. Így
fordulhat elõ az is, hogy mire kiderül a baj a könyökízület elvál-
tozásai visszafordíthatatlanok. A könyökízületi diszplázia fo-
galomkörébe tartozó betegségek leírása hallatlan nehéz a meg-
felelõ anatómiai ismeretekkel nem rendelkezõ, laikus olvasók-
nak. A legtöbb betegségnek nincs is magyar neve. Ha mégis
megkíséreljük, a legegyszerûbben porcleváláshoz hasonlíthat-
juk, ami nem sérülés hatására jött létre. Egy másik típusának
jellemzésére párhuzamot vonhatunk a csípõízületi diszpláziával,
hisz ekkor az ízületet alkotó csontvégek deformitásáról van szó,
ami az ízület tökéletlen illeszkedéséhez vezet. Az elõbbi ese-
tekben a levált rész, mint “homok a fogaskerekek közt” okoz
fokozott kopást, míg a felületek tökéletlen illeszkedésekor ki-
sebb porcfelszínek hordozzák a teljes terhelést, így idõ elõtti
kopásuk elkerülhetetlen.

A könyökízületi diszplázia tünetei: 5 hónapos kortól vagy ké-
sõbb megjelenõ elülsõ láb sántaság, a beteg esetleg kifelé fordít-
va tartja a könyökét. Megtekintve, tapintva feltûnhet az ízület
duzzadtsága, késõbb a könyök mozgathatósága is csökken. Az
elváltozást teljes biztonsággal csak röntgennel igazolhatjuk.
A védekezés lehetõségei a könyökízületi diszplázia esetén két-
irányúak. Egyfelõl az egyed, tehát kedvencünk esetleges beteg-
ségét kell megfelelõen gyógykezeltetni, másrészrõl az érintett
fajtáknál szûrõvizsgálatok bevezetésével a továbbörökítést
visszaszorítani. Kedvencünk gyógykezelésének sikere döntõen
attól függ, hogy milyen súlyos az elváltozás, illetve milyen ko-
rán kerül felismerésre, ellátásra. Az idõben felismert, mûtétileg
gyógykezelt esetek gyógyulási esélye nagy. A jövõbe tekintve az
állatorvosok és a tenyésztõk feladata nem egy egyed, hanem a
fajta “megszabadítása” ettõl az örökletes fejlõdési rendellenes-
ségtõl. Ez hasonlóan a csípõízületi diszpláziához a tenyésztésre
szánt kutyák elõzetes szûrõvizsgálatával és az eredmények alap-
ján szigorú szelekcióval érhetõ el. A könyökízületi diszplázia
pontosabb megismerésére, a fajtánkénti szûrõvizsgálatok elõ-
mozdítására 1989-ben európai és amerikai állatorvosok,
genetikusok és tenyésztõk részvételével megalakult a Nemzet-
közi Könyök Munkacsoport /IEWG/. Eddigi munkájuk ered-
ményeként elkészült egy világszerte egységes vizsgálati és elbí-
rálási rendszer, ahol a könyökízületrõl készített megfelelõ rönt-
genfelvétel alapján az állatokat négy kategóriába sorolják, a
mentestõl a súlyosan diszpláziásig. Sorra jelennek meg a sta-
tisztikák az egyes országok kutyafajtáiról, hogy melyek milyen
mértékben érintettek. Bizonyos országokban a tenyészállatok
adás-vételénél a könyökízületi diszplázia kérdése már azonos
súllyal esik latba, mint a csípõízület elváltozása.
A táblázat az Egyesült Államokban, 1995-ben végzett felmérés
eredményét mutatja, kiemelve és rangsorolva az elsõ tíz legin-
kább érintett kutyafajtát.
Ezek után joggal vetõdik fel a kérdés, vajon Magyarországon
mennyire elterjedt ez a betegség, mely fajtákon és milyen mérték-
ben mutatható ki? A válaszra egyelõre várni kell, mert nálunk
eddig ilyen statisztika nem készült.. Általánosságban elmondha-
tó, hogy a közepes és nagytestû fajták, így a berni pásztorkutya, a
bordeaux-i dog, a labrador és golden retriever valamint a német
juhászkutya a leggyakrabban érintettek.
Fontos ismételten hangsúlyozni, hogy a könyökízületi
diszpláziánál a korai felismerés döntõ jelentõségû. Az egyed, va-
gyis kedvenc kutyánk szempontjából az idejekorán végzett be-
avatkozás nagyobb sikerrel kecsegtet, míg a fajta szempontjából a
tenyésztésbe vételt megelõzõen tisztázni kell, hogy a szülõk ter-
heltek-e. Mint a gyógyászat minden területén itt is a megelõzés a
leghatékonyabb terápia, de a könyökízületi diszpláziánál ennek
jelenleg egyetlen módja a következetes tenyésztõi munka.

Dr. Diószegi Zoltán
állatorvos

a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület elnöke
az MNJK CsD Központ vezetõje

Diszplázia a könyökízületben ?!!
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Terrorakciók, öngyilkos merényletek, robbantások, gyilkosság,
vérontás. A televízió legtöbb csatornáján az erõszak látványa
fogad. Úgy tûnik, életünk tele van agresszióval. A látszat azon-
ban csal - valójában az ember az egyik legbékésebb állat.
Kevés olyan területe van az emberi viselkedésnek, amely olyan
intenzív emóciókat és érdeklõdést váltana ki a jelenlévõkbõl, s
amirõl olyan sok jóindulatú, de elképesztõ  badarságot hordtak
össze, mint az emberi agresszió.
Az agresszió alapvetõ etológiai fogalom. Ha azonos fajú egye-
dek erõszakkal igyekeznek egymást valamilyen erõforrás köze-
lébõl eltávolítani,  vagy ennek megszerzésében, illetve elfogyasz-
tásában a másikat megakadályozni, agresszióról beszélünk. Az
agresszió jelentõs biológiai funkciót tölt be az állatvilágban.
Egyrészt növeli az egyed rátermettségét, másrészt, fõként cso-
portosan élõ fajok esetében, hozzásegít az erõforrások optimá-
lis elosztásához. Agresszió nélkül az állatok kipusztulásának,
mert szaporodási kapacitásuk sokszorosan felülmúlja a rendel-
kezésre álló élelem mennyiségét. Ha nem a legerõsebb, élettani
szempontból a legrátermettebb egyedek jutnának ezekhez, ha-
nem mindegyik egyformán, akkor rövidesen senkinek sem ma-
radna elég táplálék, még a puszta létfenntartáshoz sem.
Egy farkasfalka az alfa hím és nõstény szaporodási egysége.
Minden megszerzett élelem elsõsorban õket szolgálja, a többi-
ek csak akkor részesednek belõle, ha felesleg van. Bõség idején
mindenki jóllakik és egészen minimális az agresszió, máskor
viszont lehet, hogy csak a legerõsebbek esznek. Amikor a szük-
ség elmúlik, elõfordul, hogy ugyan gyengébbek elpusztultak, de
az alfák teljes erõnlétben láthatnak újra a szaporodásnak és rö-
videsen pótolják a falka létszámát.  Kegyetlen, de nagyon ered-
ményes 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. Agresszió nélkül a farkasok,
mind faj, életképtelenek lennének.
Ha elfogadjuk, hogy az evolúciós fejlõdés folyamatos és ebben
ma aligha kételkedik kutató biológus és tudjuk, hogy az ag-
resszió az egész élõvilágban elterjedt, érthetetlen csodának kel-
lene tekintenünk, ha éppen az emberbõl hiányoznának az ag-
resszió biológiai mechanizmusai. Nem történhetett így, hiszen
egy-egy új faj nem elemekbõl épül ösze valamiféle tervezõi asz-
talon, hanem mindig valamilyen már meglévõbõl, apró átalaku-
lások sorozatával. A primáták és a fõemlõsök agresszív formá-
iban  nem nehéz felismerni az ember, különösen a gyermekek
hasonló megnyilvánulásait.
Ugyanakkor az emberi agressziónak is megvannak a humán jel-
legzetességei, amelyek az egészen elemi, lényegében biológiai
formáktól eltekintve rendkívül változatosak lehetnek. Tanulás-
sal - az adott kultúra befolyása alatt - az emberi biológiai ag-
resszió egészen alacsony szintre szorítható és nagyon magas
szintre is emelhetõ.
Az állati agresszió legfontosabb funkciója, az erõforrások el-
osztása egyben valamiféle szabályozott rendet, rangsort is létre-

hoz az állati csoportokban. Agresszió nélkül kaotikus viszo-
nyok alakulnának ki, ami megint csak az energia és az erõforrás
pazarlásához vezetne. Az emberi csoportok is hierarchikusan
szervezõdnek. A spontán kialakuló, alacsonyabb szervezettsé-
gû csoportok hierarchiája, mint ezt sokszor leírták már, eny-
hébb-erõsebb agressziós konfliktusokon keresztül alakul ki. Ha
a csoport szerkezete már megszilárdult, az agressziós összeüt-
közések gyakorisága éppenúgy csökken, mint az állati csopor-
tokban. Az emberi társadalmakban, ahol az együttmûködés,
elosztás, csere különbözõ formái megjelennek, a mindennapi
élet alapvetõ mechanizmusaivá fejlõdnek a rangsor meghatáro-
zó agresszió primitívebb biológiai formái. Elsõsorban a gyere-
kek  között, az informális csoportokban, valamint a társadal-
mon kívüli életben, mint például a bûnözés, játszanak jelentõs
szerepet. A társadalom megszervezésében az agresszió abszt-
raktabb formáit használó mechanizmusok a fontosabbak. Ilyen
például a csoportok tevékenységét szabályozó hatalmi viszo-
nyok, a politika mechanizmusai. Természetesen ezekben is
megtaláljuk az õsi, biológiai mozgatórugókat.
A hatalom és politika, ha ezeken a csoport rendjének fenntartá-
sát, a rangsor létrehozását, a konfliktusok minimális erõszak-
kal 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 eredményezõ folya-
matokat értjük, már az emberszabásúak csoportjaiban megjele-
nik, de igazi fejlettségét az emberi társadalmakban éri el.

HARC A RANGÉRT

Szociális tulajdonság nem létezik rangsor nélkül ! Az ember
ebben sem kivétel, szociális vonzódása a csoportokban kiala-
kult pozíciók, a rangsor elfogadásával és a rangsor minél elõke-
lõbb helyéért, a státuszért való versengéssel együtt jelentkezik.
A rangsor kialakítására, a dominancia elfogadására az ember-
nek is biológiai diszpozíciója van. A pozíció utáni vágyódás
fajunk alapvetõ biológiai tulajdonsága, s egyben az egyik legve-
szélyesebb is, mert funkcionálisan nyitott, nagy létszámú társa-
dalmakban szinte nincs felsõ határa.
Élettani szinten a rangsor kialakításával kapcsolatos folyama-
tok az embernél éppen olyanok, mint más emlõsállatoknál. Így
például a rangsort jelentõsen befolyásolja a vérben keringõ hím
nemi hormon, a tesztoszteron koncentrációja. Számos majom-
fajnál 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 veszítenek. Ilyen válto-
zás nem történik, ha csupán testedzést folytatnak. Orvostan-
hallgatók tesztoszteronszintje emelkedést mutatott, ha a vizs-
gán sikeresen átmentek és csökkent ha megbuktak. Lényeges,
hogy a domináns viselkedés és a hormonális háttér kölcsönösen

Dr. Csányi Vilmos

AZ EMBERI AGRESSZIÓ
(2. rész)
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befolyásolja egymást. A tesztoszteron magas szintje növeli a
dominanciára való készséget, a domináns pozíció elnyerése pedig
növeli a tesztoszteron termelést. Az ok és okozati 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
szubmisszív 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 elöl az anyához menekül és így
egy visszacsatolási kör csapdája alakul ki.
Felnõtteknél hasonló a „terror-kötõdés” ami a durva, erõsza-
kos, esetleg kegyetlen vezetõkhöz fûzõdõ szoros viszonyt segíti
elõ. A beavatási szertartások idõnkénti kegyetlenségét is annak
tulajdonítják, hogy ezek erõsítik a csoporthoz való kötõdést.
Humánetológusok szerint az engedelmesség evolúciós eredete
az anya-gyermek viszonyra vezethetõ vissza és ennek bizonyos
jegyei megmaradnak a felnõttkorban is.
Érdekes jelenség, hogy az emberek általában elítélik az agresszi-
ót, a tömegfogyasztásra szánt média mégis tele van ilyen csele-
kedetekkel. Ennek nem az az oka, hogy fajunk annyira szereti
az agressziót, hanem éppen ellenkezõleg: rendkívül érzékeny
annak különbözõ megnyilvánulásaira. Még a képernyõ elõtt is
aktiválódnak biológiai ösztönei, szurkol az agresszió áldozatá-
ért vagy éppen ellenkezõleg, a jogosnak ítélt ügy érdekében a
támadóval érez egyet. Ezt az érzékenységet használják ki a mé-
dia írói, szerkesztõi a figyelem felkeltésére. Az emberi agresszió
az állatokhoz viszonyítva rendkívül ritkán elõforduló jelenség.
Ha az olvasó elgondolkozik azon, hogy az egész eddigi életében
hány esetben látott személyes agresszióból eredõ gyilkosságot,
nagyobb verekedést vagy akár egy pofon csattanását, valószínû-

leg nagyon kicsi szám fog kijönni, pedig iszonyúan zsúfolt társa-
dalomban élünk. Ha mondjuk egy városi autóbuszt 150  felnõtt,
egymást nem ismerõ csimpánzzal töltenének meg, a végállo-
másra valószínûleg már egyik sem érkezne meg élve. Ilyen mér-
tékû zsúfoltságot nem lennének képesek agresszió nélkül elvi-
selni és ekkora tömegben agressziójuk tömegverekedéssé és
gyilkossággá fajulna. Sokan úgy érzik, éppen a média hatására,
hogy állandó agresszív fenyegetettségben élnek és életük tele
van agresszióval. Ez azonban csak a látszat, a média csalása. Az
ember az egyik legbékésebb állat, az agressziós cselekedetek
száma naponta, egy fõre számítva egészen biztosan az embernél
a legalacsonyabb a fõemlõsök között.
Az agresszió alacsony mértéke a csoporton belüli agresszióra
vonatkozik. Az emberhez vezetõ evolúciós leszármaztatási sor-
nak az emberszabású majmoktól elváló egyedei több millió év-
vel ezelõtt valamilyen - még nem teljesen felderített - ökológiai
okból zárt, tömör csoportokba kényszerültek. A zárt, kis he-
lyen élõ lények számára döntõ kérdés az agresszió csökkentése,
esetleg a legkülönbözõbb rituális formákkal történõ helyettesí-
tése, mert a korábbi agressziós szint szétverte volna a csoporto-
kat. Ugyancsak alacsony agressziós szint szükséges a kooperá-
cióhoz és ahhoz az intenzív kommunikációhoz, amelyet az
ember õsei a csoportélet során folytattak.
A csoporton belüli agresszió tetemes csökkenését nem követte
a csoportok közötti agresszió, sõt, az inkább még növekedett. A
csoporttársadalmak rendkívül sikeres létformája a mai
megapopulációhoz vezetett, evolúciósan túlságosan rövid idõ
alatt, így a ma élõ ember folyamatosan egy biológiai paradoxon
nyomása alatt van. A csoportján - az általa saját csoportjának
tartott közösségen - belül az agresszió féken tartására minden
szükséges biológiai eszközzel rendelkezik, ugyanakkor az ide-
gen csoportoknak tartott, vagy akár feltételezett közösségekkel
szembeni agressziójának biológiai korlátja úgyszólván nincsen,
csupán kulturális korlátokkal rendelkezik, ha ilyeneket egyéni
fejlõdése és szocializációja során megszerzett. Ez a kettõsség
magyarázza azokat a sokszor értelmetlennek tûnõ helyzeteket,
amelyek korábban békés társadalmak tagjait vérengzõ, agresszív
szörnyetegekké alakítják át.  Kambodzsa, Bosznia, Koszovó és
még hosszú sora a példáknak.
Az embernél a rangsor kialakítására irányuló etológiai készsé-
get szabálykövetés tulajdonsága emeli új szintre. A csoportban
kialakuló pozíciók csak a legprimitívebb csoportokban felel-
nek meg a fizikai erõnlét rangsorának. A nyelvet,  kultúrát hasz-
náló embercsoportokban a magasabb pozíciókat kulturális ide-
ák, tehát viselkedési szabályok határozzák meg. A csoport vagy
törzs vezetõjének nem kell fizikailag megküzdeni pozíciójáért,
mert a vezetõvel kapcsolatos idea olyan szabályokat tartalmaz,
amelyek a pozíció megszerzését és megtartását pontosan szabá-
lyozzák. Különösen fontos a korai szocializáció szerepe. A gyer-
mek korán elfogadja a csoport vezetõit, belenõ az adott körül-
ményekbe, és ez lehetõvé teszi, hogy a pozíciókkal kapcsolatos
ideák folyamatosan, generációk során keresztül is változatlan
formában megmaradjanak.

BRUTÁLIS DOMINENCIA

Fontos felismerni a szabálykövetés és a rangsor közötti másik
kapcsolatot is.  A szabálykövetés szintén a rangsor elfogadásá-
nak kifejezõdése. Amikor egyének állnak egymással szemben, a
pozíciót elfogadó domináns fél érvényesíti akaratát. Elveszi a
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táplálékot, nõstényt, alvóhelyet stb., ezt nevezhetjük brutális
dominanciának is. Amikor az ember szabályoknak engedelmes-
kedik, lényegében egy elszemélytelenedett dominanciának en-
gedelmeskedik. Ezt nevezzük szabálydominanciának. A domi-
náns egyed helyébe egy társadalmilag elfogadott szabály lép, és
a szubmisszív ember végrehajtja a szabályban megtestesülõ uta-
sítást. A különbözõ társadalmi eszmékben gyakran helyettesí-
tik a parancs kiadóját az õsökkel, istenekkel, de a legtöbb em-
ber számára elegendõen meggyõzõ az is, ha „úgy kell” valamit
megcsinálni. Már a feltehetõ szabályokra való utalás is kiváltja
az engedelmességet. Az ember rendkívül érzékeny a dominan-
ciaviszonyokra, azokra is, amelyeket a szabályokat tartalmazó
ideák hordoznak, és azokra is, amelyekre ilyen konkrét ideák
esetleg nem vonatkoznak, de a mindennapi életében megjelen-
nek. Az ember készsége a szabálydominancia elfogadására te-
szi lehetõvé, hogy a rangsort a munka szervezésének megfelelõ-
en alakítsuk, hogy a végsõ akcióterv részletei, dinamikája, mint
a munkát irányító domináns szabály jelenjen meg, aminek min-
den résztvevõ készségesen aláveti magát.
Tisztán biológiai alapon 100-150 embernél nagyobb csopor-
tokban nem alakulhatna ki egységes rangsor. A kulturális ideák
viszont lehetõvé teszik, hogy a szabályok segítségével sokezres,
vagy akár milliós tömegben is pontosan szabályozzák a domi-
nanciarendet. A hadseregek kitûnõ példái ennek. Lényeges fel-
ismerni a rendszerek mindkét tényezõjét. Az adott szervezõ idea,
ha megfelelõ, pontosan meghatározza minden egyes egyén hely-
zetét a rangsorban, és ez a rangsor fennáll, amíg az egyének
hajlandóak elfogadni az adott szabályrendszert, elismerik és
megtartják a rangkülönbségekbõl adódó pozicionális szabályo-
kat. Ez az egyik tényezõ, de az is nagyon lényeges, hogy bár a
szabálydominancia a magasabb rendû, mert ez biztosítja a tö-
megek megszervezését, azért mindig kimutathatók a tendenci-
ák a brutális dominancia érvényesítésére is, különösen a szabá-
lyok szerinti egyenrangúak között. A tömegtársadalmakban
ezért a két dominancia-mechanizmus mindig együtt jelenik meg,
a társadalmi konfliktusok jó részét éppen a két mechanizmus
szembefordulása okozza. Konfliktusokat eredményez az is,
hogy bár a szabálydominanciát nem kísérik fizikai összecsapá-
sok, a szabályt is el kell valahogyan fogadtatni. A különbözõ
társadalmak jelentõs speciális ideákat alkottak a szabálydomi-
nancia minél simább érvényesítésére. A társadalom normális
mûködését általában az teszi lehetõvé, hogy a szabálydominan-
ciák szocializálása már a korai gyermekkorban megtörténik.
Ha a korai  szocializáció nem megfelelõ, megjelennek azok a
tömegek, amelyek nem, vagy csak részben fogadják el az adott
szabályrendszert, és ez a fennálló társadalom lassú felbomlásá-
hoz vezethet. A szocializációhiányosságait vannak hivatva kor-
rigálni az erõszakszervezetek is, amelyek mindig a brutális do-
minancia alkalmazásával fenyegetnek, de még ezek eredményes
mûködése is bizonyos szabályok elfogadásán alapszik. Ezek tehát
csak korrekcióra képesek, nem helyettesíthetik a szocializáci-
ót. Az ember tanulóképessége felnõttkorban is rendkívül nagy,
ezért a korai  szocializáció után is lehet szabályokat elfogadtat-
ni, egyszerû tanulás-tanítás révén. A felnõttkori tanuló mecha-
nizmusok emocionális, motivációs töltöttsége és ezeken keresz-
tül hatásfoka azonban meg sem közelíti a korai szocializáció
hatásfokát.
A rangsor és a státusz fontos elemei a csoportok politikájának,
amely mindig a szövetségesek alakítása, a hatalom gyakorlása,
az együttmûködés és a javak elosztása körül forog.

HÁBORÚS FENYEGETÉS

A kulturális agresszió legfontosabb formái a külsõ csoportok,
vagy a társadalmon belüli valamilyen szabály alapján elkülöní-
tett csoportok elleni agresszió. A csoportok közötti biológiai
agressziónak megvoltak a természetes élettani határai. A sza-
bálydominanciára épülõ szervezet agressziónak - úgy látszik -
nincsenek ilyen korlátai. Tipikusan kulturális agressziós forma
a háború, amely mindig egy szervezett nagy csoport vagy társa-
dalom aktivitása egy másik csoport vagy társadalom ellen, esz-
közei mindig destruktívak, az ellenség életét igyekeznek kiolta-
ni, javait megszerezni, vagy tönkretenni. A biológiai, személyes
agresszió esetében a fenyegetést, a támadást meghatározott fizi-
ológiai állapotváltozások kísérik,  az agresszor sokszor dühös,
haragszik a megtámadottra. A háborúban ez ritkán van így. A
háború olyan csoportos akció, amelyet elõre megterveznek és a
kulturális evolúció terméke. Tényezõi olyan emberi diszpozí-
ciók, mint az agresszív emocionalitás, készség a csoport védel-
mére, dominancia, territorialitás, stb. A háborút szisztemati-
kus tervezés, vezetõség, pusztító fegyverek, az ellenség elõre
történõ megjelölése és dehumanizálása, valamint ideológiai
indoktrináció jellemzi.
A kiemelt példák azt mutatják, hogy sok olyan tulajdonságunk
van, amely csak ránk jellemzõ, de még több az a jellegzetesség,
amely az egész állatvilág - amelynek legfejlettebb tagja vagyunk
- közös sajátossága.

Rajz: Ördög István
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Ördög-ünk van!
Avagy gondolatoka Gondolatok 1-2-höz
Érdeklõdéssel olvastam az elmúlt két NJ
újságban megjelent írásokat Ördög István
tollából, hiszen minden ilyen szabadjára
engedett elmélkedésbõl lehet pozitív és
negatív következtetéseket levonni. Ez a két
cikk is rendelkezik bõven mindkettõvel.
Pozitívumként lehet értékelni azokat a
meglátásokat, melyek a kolyökkori felne-
velés hiányosságait taglalják, hiszen iga-
zolt tény, hogy ma már eredményt elérni
nem lehet korrekt felnevelési folyamat
nélkül.
Ugyanakkor kissé furcsállom azokat a vé-
leményeket, melyek az “úgymond mun-
kakutyásokról” szólnak. Az itt olvasható,
inkább kritikus hangvételû, degradáló so-
rok arról tanúskodnak, hogy ha valami
nem megy, akkor azt egybõl támadni kell,
sõt úgy állítják be egyesek, mintha az vala-
mi félresikerült dolog lenne. Általában
olyanok nyilatkoznak így, akik maguk is
megmérettettek és könnyûnek találtattak,
ezért kutyájuk a piacon kötött ki!
Nem az én tisztem az egyes versenyzõ pa-
lánták kudarcainak az okait feltárni, de az
alap probléma az, hogy hazánkban az em-
berek többsége nagyon “okos” a pálya szé-
lén, nagyon kritikus az újság hasábjain,
nem beszélve a világhálón név nélkül, bün-
tetlenül mocskolódókról, akik közül egye-
sek már attól versenyzõnek hirdetik ma-
gukat, hogy egyszer láttak kutyát dolgoz-
ni. Csak azok vannak kevesen,akik felvál-
lalva az eltévedés veszélyeit, nap-nap után
azon fáradoznak, hogy képesek legyenek
valamilyen eredményt kicsikarni önma-
gukból és kutyájukból.
A Gondolatok 1-ben a szerzõ azt
írja:”merjünk önmagunk lenni, felvállalni
ötleteinket”. Én szívesen hozzátenném,
hogy elõtte tegyünk is valamit az asztalra.
Mindemellett viszont pozitívnak találtam
azt a részt, ami az egyes favorizált tréne-
rekrõl szól,  akiknek a cikk írója szerint a
“kegyeibe kerülni nem mindig egyszerû”.
Nos ez valóban így van, de talán természe-
tes is. Míg tõlünk nyugatabbra egy-egy fel-
kapott tréner vagy segéd komoly pénzeket
tesz zsebre a tanoncoktól, addig mi ma-
gyarok ezt önzetlenül, a magyar kutyasport
érdekében tesszük. Az azonban megint
csak magyar jelenség, hogy amikor a tré-
ner megtette a magáét, az addig csöndes
tanulóból hirtelen nagy hangú, “majd én
megmutatom” ember válik és többségük
már a mester köszönését sem fogadja. Ez

sajnos a mai generáció alapvetõ jellemvo-
nása, mely engem is hozzásegített ahhoz,
hogy többet senkit nem tréningezek.
A Gondolatok 2.-ben azonban csupa el-
lentmondás fedezhetõ fel. Az, hogy egy
sportkutyának milyennek kell lennie, ho-
gyan kell tartani, azt csak azok tudják, akik
ezt csinálják. Sajnos komoly különbségek
vannak a családi kedvenc és a sportkutya
között. Mint ahogy különbség van a sarki
fûszeres és egy olimpikon életvitele kö-
zött is. A probléma csak az, hogy a sarki
fûszeres nem tud úgy élni, mint egy olim-
pikon, illetve az olimpikon nem ÉLHET
úgy, mint a sarki fûszeres.

Gondolatok 3.
Tisztelt Klubtársak !

Az elõzõ írásaimban több olyan témával foglalkoztam ami egyesek számára sértõ vagy
bántó lehet. Legalább is a visszajelzések ezt igazolták. Bár a jó irányú visszajelzés több volt,
mint a rossz. Ha valakit vagy valakiket megbántottam, elnézést kérek. De én így gondolko-
dom és nem restellem megosztani másokkal. Viszont van egy bölcs mondás: akinek nem
inge ne vegye magára.
Az elõzõ témáktól szeretnék elkanyarodni más irányba.
Biztos sokan vannak vele úgy, ahogy én is. Sokszor hasonlítjuk fiatal kutyáinkat a nagy
elsõhöz vagy a legjobb kutyánkhoz. Legalábbis én sokszor gondolok rá, milyen volt a
mostanihoz képest. Nekem az elsõ néhány kutyám tömbházi kutya volt. De az idõk folya-
mán úgy alakult, hogy kint tartom õket kennelben. Mindkét tartási körülménynek megvan
a maga elõnye és hátránya.
Például a tömblakásos kutyáknál elõny: tisztább környezet, nyugodtabb pihenés, szinte
tudja a gazda gondolatát, fegyelmezettebb viselkedés, erõs idegrendszer (helységek, járó-
lap nem fogják meg) stb.
Hátrány: elsõsorban télen túl nagy hõingadozás (pl: lakásban 20 fok – kint mínusz 10 fok
ez 30 fok eltérés), túlzott ragaszkodás (szinte saját önállóság elvesztése), sokszor a gazda
kitulajdonítása, vizelet- széklet visszatartása, stb.
Kinti kutyánál elõny: szabadabb élet, erõsebb ösztönök, erõsebb immunrendszer, nagy
önállóság, stb.
Hátrány:  Sokszor fegyelmezetlenebbek, nehezebb kordába tartani õket, épület érzékeny-
ség, hajlamosabbak a kutyákkal szembeni agresszivitásra, stb.
A 15 év alatt ezek jól megfigyelhetõ tulajdonságok voltak. De mindig vannak kivételek és
lesznek is, általánosítani sosem lehet. Már csak azért sem, mert más az értékrend munka
(sport), vagy kedvencként tartott kutyák között. Bár egyik nem zárja ki a másikat.
Érdekességnek tartom azt a tényt, hogy általában az elsõ kutyánál még nincs szaktudás
(tudományos nevelés-kiképzés) nem fektetünk nagy hangsúlyt a kutya adottságaira, ösztö-
neire és mégis az egyik legjobb lesz belõle, ha nem a legjobb. A nagy akarás és a szorgalom
sok mindenre képes. Ráadásul amiért meggürcöltünk, sokkal értékesebb, mint ha készen
kapjuk. Visszatérve a nagy öregre, valahogy mindig úgy érezzük, hogy olyan kutyánk már
nem lesz, mint az volt. Hiába a bajnokságokkal, díjakkal mégis a nagy öregekkel fogunk
példálózni. Mint ahogy ezt mindannyian tesszük. Nekem az egyik legkedvesebb élmé-
nyem, a nagy öregrõl: amikor kb. 12 hetes korában nagy kaparászás közepette „kiugatta a
földigilisztát a földbõl”. De ezeket mindenki reggelig tudná mesélni. Írásom mellé küld-
tem néhány saját kezû rajzot, ami talán érzékelteti a NÉMET JUHÁSZKUTYA
szikrázó tekintetû varázsát.

Tisztelettel:  Ördög István

Továbbá nem értem, hogy mi a probléma
azzal, hogy a hazai versenyeken túlnyomó
részben német vérvonalú, tenyésztésû ku-
tyák  versenyeznek? Tallódi Józsi bará-
tomnak volt erre egy jó mondása.” ha ku-
vaszt akarnék tartani, azt csak magyar te-
nyészetbõl venném, de a német juhászku-
tya anyaországa Németország”. Tehát evi-
dens, hogy a kutyások többsége kintrõl akar
jó “alapanyaghoz” jutni.
Mindezeket figyelembe véve csak egyet
tudok javasolni mindenkinek: Kevesebb
beszéd, több munka! Ez az egy, ami a si-
kerhez a legrövidebb utat jelenti.
Tisztelettel: 

Kovács György
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Arachis Grando, 18804,
Valah Sándor, 5500 Gyomaendrõd, Hunyadi u. 8.
 09.11. Paplaposi Gizi, 19805,
 László István, 2200 Monor, Kisfaludy u.68.

*Arachis Iwan, 11731, VK3 Kör.1
Bartolák Zoltán dr., 5540 Szarvas, Béke köz 7.
 08.18. *Arachis Glória, 18807,  Kör.1
 Bartolák Zoltán dr., 5540 Szarvas, Béke köz 7.

*Aranyvölgyi-Õrség Jimi, 18327, IP1 Kör.1
Farkas László, 1031 Budapest, Aranyhegyi lejtõ 5.
 09.01. Mihálylaki Connie, 19138, VK1 Kör.1
 Láng Zoltán, 3021 Lõrinci, Árpád u. 240.

Csongor-utcai Ingó, 19842,
Szekeres Sándor, 4432 Nyírszõlõs, Csongor u.15.
 08.15. Bükkvidéki-õrség Iris, 20597,
 Szalma István, 3533 Miskolc, Nyírjes u. 8.
 08.18. *Csongor-utcai Umbra, REG4508,  Kör.2
 Szekeres Sándor, 4432 Nyírszõlõs, Csongor u.15.

*Basco vom Hachenburgerland, SV-1968235, SchH3 Kkl2
Prepszent György, 6200 Kiskõrös, Alsókamaszáció 20.
 08.20. Bavaria Leica, 20734,
 Szabó Lajos, 7084 Pincehely, Katona J. u. 4.
 09.01. *Cara z Vojanky, Súchno-37924,  Kör.2
 Szécsi László, 7090 Tamási, Illyés Gyula u. 5

*Gordono vom Hasenborn, SV-1880738, SchH 2 Kkl1
Szegvári Ferenc, 1106 Budapest, Váltó u. 20.
 09.01. *Bavaria Dia, 19276,  Kör.1
 Szegvári Ferenc, 1106 Budapest, Váltó u. 20.

*Ganto v.d. Kahler Heide, SV-2012822, SchH3 FH1 Kkl1
Kek Josef, 2292 Storfenreuth, Weideng 14.
 09.10. *Elfi von den Amperauen, SV-2070109, SchH1 Kör.1
 Brunászki Tibor, 9700 Szombathely, Szõlõs u. 18.

*Macky vom Kammberg, SV-2027602, BH SchH1(AD) Kör.1
Szécsi István, 1162 Budapest, Gusztáv u. 71.
 09.10. Tárnoki-Felvigyázó Odett, REG6847,
 Bíró József, 3532 Miskolc, Kutyorvölgy u. 3/a.

Koltay-kerti Astor, REG7723,
Szöcs Zoltán, 2146 Mogyoród, Kiss E. u. 17.
 09.01. Bavaria Elza, 19561,
 Andrási Zsuzsanna, 2100 Gödöllõ, Malomtó u. 2.

*Bim  Radhol CS, CMKU-25402, VK1 Kör.1
Hoffman Ottó, 1181 Budapest, Parázs u. 22.
 09.01. *Brenda vom Flösserdorf, SV-1996999,  Kör.1
 Hertelendy Melinda, 1149 Budapest, Pillangó Park 4/a. X. 63.

Remus Géró, 18769,
Farkas Antal, 1154 Budapest, Gábor Áron u.10.
 09.08. *Mátravölgyi - Örség Cora, REG7762,  Kör.1
 Kiss István, 3246 Mátraderecske,  Ságvári u. 1

*Kinte v. Sickinger Moorwerk, SV-2048546, IPO2 SchH1 2.tr.
Juraj Masaryk, 92001 Hlohovec, Fraria Krala 1.
 08.17. *Rony  Ben - Ju CS, Súchno-32317, VK1 Kör.2
 Milkovits Károly, 9200 Mosonmagyaróvár, Lilla u. 2/c.
 08.26. *Sirokkói Erna, REG8510,  Kör.1
 Dávid József, 7355 Nagymányok, Erkel F. u. 4.

*Pocket von der unteren Saar, SV-2042471,  Kör.1
Benke András, 2360 Gyál, Majakovszkij u. 9/D.
 08.20. *Bessy z Vojanky, Súchno-36769,  Kör.2
 Horváth Zoltán, 8440 Herend, Pipacs u. 8/3.

*Viernheimi Zénó, 5670,  Kör.2
Király Imre, 6728 Szeged, Tölgyfa u. 77.
 09.26. Baktói vitéz Hilda, 21106,
 Király Imre, 6728 Szeged, Tölgyfa u. 77.

ILLO V.D. JUNGEN HANSEN
E M L É K V E R S E N Y

EK. ÁV. VK. vizsga
9201 Halászi 2003. 06. 21.

A megszokott helyen Halásziban a Babos Majorban került sor a
rendezvény lebonyolítására.
Megfelelõ méretû pálya, rövidre vágott fû és szabvány segédesz-
közök fogadták a vizsgázókat. Balogh Sándor vizsgavezetõ ve-
zénylésével összeszokott, rutinos rendezõi gárda biztosította a
vizsgakövetelménynek megfelelõ szakmai hátteret.
A bírói teendõk ellátására Kovács György teljesítménybíró úr
lett felkérve.
Összesen 8 kutyát neveztek, engedelmes vizsgára 6, VK I-re 1,
VK III-ra 1 kutyával jelentkeztek.
A résztvevõket és az érdeklõdõket a helyszínen üzemelõ büfé és
a hozzá tartozó szociális helyiségek fogadták. Minden induló
kutya eredményes vizsgát tett. Eredményhirdetés után, aki igé-
nyelte lehetõséget kapott a segéddel ellátott, berendezett pályán
közös tréningezésre. A vizsgán a segédi teendõket Rusvai Zol-
tán látta el.
A következõ vizsgaeredmények születtek:

Engedelmes vizsga:
1. Buczi Katalin, Esso z. Vojanky -német juhászkutya kan 57 p K.
2. Karikó Balázs, Mosonvári Brúnó -német juhászkutya kan 54 p Nj.
3. Heilig Bálint, Afra vom Leithatal -német juhászkutya szuka 52 p J.
4. Tóth Krisztina, Astor vom Leihatal -német juhászkutya kan 48 p J.
5. Molnár Zsolt, Xanó v. Haus Milesevac -német juhászkutya kan 45 p Mf.
6. Németh Tímea, Nyírõkerti-Harcos Brandó -rottweiler kan 42 p Mf.

VK I
Smeringa Róbert,  Molinári Cujo  - német juhászkutya kan
         Össz: 272 pont
          Illo v. d. Jungen Hansen emlékverseny gyõztese
VK III
Milkovics Károly, Rony Ben-Ju  - német juhászkutya szuka
          Össz: 252 pont
Örvendetes jelenség volt az utánpótlás megjelenése Heilig Bá-
lint 12 éves sporttárs személyében, akinek kiegyensúlyozott
munkája, fegyelmezettsége idõsebb, tapasztalt kutyavezetõk szá-
mára is példa értékû volt.

Botos Zoltán
MNJK 9201

FEDEZTETÉSI  HIRADÓ
TÖRZSKÖNYVEZÉSI  HIVATAL

2003.08.13. - 2003.10.18.
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FEDEZTETÉSRE AJÁNLOM

LUGIANO v. BAD BOLL
Szül.: 05.11.97. HD „a” Fast normal. kitûnõ, SchH 2, IPO 2, Körkl 1.

Apa: Rikkor v. Bad-Boll, 2x Va1, SchH 3, FH, HD „a” normal
Anya: Heika v. Gletscherthof, V, SchH 3, FH, HD „a” normal

Érdeklõdni lehet:

Dozi Péter, Sadova 5, 984 01 Lucenec, Szlovákia
Tel.: 00 42 1907 172 590

Ulk v. Arlett, V-A Yago v. Wildsteiger-Land V-a
Rikor v. Bad-Boll Dolly v. Arlett, V
V-A

Hella v. Wutachtal, V Visum v. Arminius, V-A

Ica di. Casa Britta, V

Heika v. Gletschertopf, V Jeck v. Noricum, V-A Odin v. Tannemeise, V-A

Anet v. Noricum, V

Quitta v.d. Ehrenfeste, V Mark v. Haus Beck, V-A

Ines v.d. Ehrenfeste, V

KARÁCSONYRA

 jelenik meg az MNJK gondozásában

KOVÁCS GYÖRGY:

A VADAK URA

KIKÉPZÉSI KÉZIKÖNYVE.

A nagy elméleti és gyakorlati tapasztalattal
rendelekezõ szakember újabb könyve letisztult,

egzakt rendszerben kezeli a kutyakiképzés
számára fontos etológiai fogalmakat, és ezek

alapján nyújt lehetõséget a kiképzés gyakorlati
fogásainak elsajátítására.

Hasznos olvasmány kezdõknek és haladóknak
egyaránt.
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h i r d e t é s

Jango Förstenberg Wo Bo Lächenhain
Bär Ostfriesichen SchH 3, VA-2 Uta Förstenberg
Thingstätte
SchH 3, SG -2 JHKL Quena Haus Sommerlade Karö Tweelerland
1999. Karlsruhe SchH 3, VA-1 Gipsy Village  Land

Sasko Noriswand Zito Noriswand
Zeda Trienzbachtal SchH 3, FH, V-3 Gisch Noriswand
SchH 2
V1-LGZSH Ellen Trienzbachtal Bond Trienzbachtal

SchH 2, V1-LGZS Issis Trienzbachtal

Figyelem Tenyésztõk!

Magyarországon fedez
INDU TRIENZBACHTAL-nak - SG 9 JKL, Düsseldorf - az alomtestvére

IJO vom TRIENZBACHTAL

Sz.: 2063116 WT: 16.03.2000, SchH 2, Körkl. 1a., HD: Normal
Tenyészérték: ZW 78, Inzucht: Jeck Noricum 4-4

Ijo az örökítõ képességeit már több alomban is bizonyította,
amely nálam is megtekinthetõ.

Továbbra is fedeznek nálam az alábbi kutyák:
Iko v. Trienzbachtal SchH 3, IP 3, Kör. 1/a, 3x Sieger
Ferrari von Arminius SchH 1, Kör. 1.
Berry v.d. Bildeiche SchH 1, Kör. 1.

Érdeklõdni: Capik Josip - 6000 Kecskemét
Tel./Fax: 76/471-601• Mobil: 30/965-3737
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MNJK RENDEZVÉNYPROGRAM-2003

TANÁCSKOZÁSOK

11.16. TT. és KT. értekezlet
11.29. Küldött- és OT értekezlet

KÖRUNGOK

I. körzet Simó G.
11.15. 1102 Budapest
III. körzet Dr. Bartolák Z.
11.22. 4004 Debrecen
12.13. 5501 Szarvas
IV. körzet Truka F.
11.08. 5101 Jászberény
V. körzet Truka F.
11.30. 7601 Pécs

VIZSGÁK

11.08. 1102 EK,ÁV,VK Papp Gy.
11.08. 3501 EK,VK Vörös L.
11.08. 7602 EK,ÁV,VK Kollárik P.
11.08-09. 9201 EK,ÁV,VK Matlári M.
11.22. 6702 EK,ÁV,VK
11.22-23. 7601 EK,ÁV,VK Papp Gy.
11.30. 5501 EK,VK Vörös L.

VERSENYEK

11.15-16. 9201 „Preisler József” emlékverseny

12.06. 6701 „Mikulás Kupa”
Matlári M., Kollárik P., Vörös L.

Rendezvény- és bíróváltozások joga
fenntartva!

INFORMÁCIÓ:
Magyarországi Német Juhászkutya Klub

1106 Budapest, Pilisi u. 52.
Tel./fax: 261-5460

Teljesítmény-orientált Tenyésztõk,, Munkakutyások figyelem!Teljesítmény-orientált Tenyésztõk,, Munkakutyások figyelem!Teljesítmény-orientált Tenyésztõk,, Munkakutyások figyelem!Teljesítmény-orientált Tenyésztõk,, Munkakutyások figyelem!Teljesítmény-orientált Tenyésztõk,, Munkakutyások figyelem!

Fedeztetésre ajánlom Németország kiemelkedõ munka-vérvonalából származó kutyámat:

BASCO  VOM  HACHENBURGERLAND-ot.
SchH 3, IPO 3, VPG 3, Kkl 2, „a” fast normal, DNA.

  Apa:
  Aman von der Webbs Ranch  / SchH 3/

     Urs aus der Hopfenstrasse  /SchH 3, FH/
     Zida vom Warndtweiher  /SchH 3/

   Anya:
  Citty vom Hömberg  /SchH 3, FH/

     Cliff vom Heidhoff  /SchH 3, FH, Bsp-V/
     Citty von der Gansebrücke  /SchH 3, FH/

  Inzucht: Urs aus der Hopfenstrasse  (2-3)

Basco-tól és német munka-vérvonalú
szukáktól

KÖLYÖKKUTYÁK
elõjegyezhetõk, kaphatók!

Basco rendkívül kifejezett zsákmányszerzõ ösztönnel rendelkezik!

Érdeklõdni:  Prepszent György  /06-30-945 5772/ • Egri János  /06-20-474 3820/

Munkakutyások figyelem!

Német juhászkutya kölykök

KAPHATÓK, ELÕJEGYEZHETÕK

október végén születendõ alomból:

Karlo v. Peko Haus
Pike v.d. Schafbachmühle

Gipsy v.d. Schafbachmühle
Kinte v. Sickinger Moorwerk
SchH  3, Kör 1., CSD „a”1 Dasty v. Sickinger
Arthus Lünsholz (3-4) Aischa v. Sickinger Moorwerk

Sella v.d. Rostadt

Iro v. Siekfeld
Sirokkói Natz

Konni v.d. Treiser Höhlen
Sirokkói Erna
VK 1, Kör.1. CSD „a”1 Waldo v. Lehrbacher Schloss
Iro Siekfeld (2-4) Sirokkói Fanta
Mink v. Haus Wittfeld (3,4-5) Sirokkói Panda

Kinte v. Sickinger Moorwerk
a 2003. évi WUSV VB szlovák válogatott tagja

Érdeklõdni lehet:

Mobil: 06-30/2359-557
Dávid József


