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INFO A teljesítmény bírói utasítások
fontosabb módosításai

– A vizsgaszezon az egész évre kiterjed.

– Az azonossági vizsgálat ( mint tetoválási szám, Chip szám)
kötelezõ része az elfogulatlansági próbának.

– Egy nyomkövetési gyakorlaton belül különbözõ tárgyakat,
különbözõ anyagból kell alkalmazni.

– Nyomkövetési gyakorlat közben a vezetõ a nyomszárat el-
hagyó kutyáját 1 póráztávolságig követheti (pontlevonással),
utána a nyomkövetõ munkát meg kell szakítani. A vizsgasza-
bályzat rögzíti, ha a kutya elhagyja a nyomszárat egy póráztá-
volságra, nem kell megvárni míg a nyomszárra újra visszatér,
a nyomkövetõ munka megszakítható.

–  Nyomkövetõ kutya vizsgánál nem kötelezõ a fokozatok sor-
rendjének betartása ( 1 és 2). A kutyavezetõ a kiképzési fel-
ügyelõvel közösen eldöntheti, melyik fokozatban akar részt
venni.

– A vizsgaszabályzatban rendelkezésre álló ábra az apport fá-
ról, csak egy minta. A fontos, hogy a súlya az elõírt legyen és
az anyaga fából legyen.

– Szökés megakadályozása gyakorlatnál a kutyavezetõ a telje-
sítménybíró utasítására szabadon követõ kutyájával a kijelölt
helyre megy, majd ezután közvetlenül a rejtekhelyhez. A fek-
tetés elõtt a kutyának alapállásban kell ülnie. A kutyavezetõ-
nek úgy kell beállnia a rejtekhelyre, hogy szemkontaktusban
maradjon a teljesítmény bíróval, a segéddel és kutyájával.

– Szökés megakadályozása gyakorlatnál ha a kutya 20 lépésen
belül fogással és fogva tartással nem akadályozza meg a szö-
kést, az örzõ-védõ ágazatot meg kell szakítani.

– VK/SchH/IPO 2-es szinten visszatámadás elhárítása köve-
tés közben gyakorlat befejezésénél  a teljesítmény bíró utasí-
tására a kutyavezetõ normál lépésben a kutyájához megy és
alapállásba helyezkedik el. A botot nem veszi el.

– VK/SchH/IPO 3-es szinten visszatámadás elhárítása köve-
tés közben gyakorlat befejezésénél  a teljesítmény bíró utasí-
tására a kutyavezetõ normál lépésben a kutyájához megy és
alapállásba helyezkedik el, a botot elveszi a segédtõl. A ku-
tyavezetõ önállóan határozhatja meg a segéd lefegyverzésé-
nek módját. A segéd kezeinek fel emeltetése nem engedélye-
zett. A kutyavezetõ a segéd mellett újra felveszi az alapállást
Ezután a segéd 20 m távolságú bekísérése következik. Leje-
lentkezésnél a kutyának vezetõje és a segéd között kell ülni.

– A bekísérést szabadon követõ kutyával kell bemutatni. A
védõkar jobb kézrõl balra helyezése nem megengedett. A be-
kísérés gyakorlata alapállásból kezdõdik. Minden gyakorlat
alapállásból kezdõdik és alapállásban ér véget.

 FIGYELEM – Változás az SV elismerésre igényt
tartó CsD, KD felvételek vonatkozásában!

A szûrõhálózat tájékoztatására írt levél részlete:
1. „Jelen levelünk kézhezvételétõl (2007. október)
kezdõdõen, kérjük, ne készítsen németországi (SV)
elbírálásra röntgenfelvételt (csípõ, könyök, gerinc),
mert a gyakorlatban bebizonyosodott, hogy a folya-
mat adminisztratív vonatkozásban idõigényes és az
ellentmondásoktól sem mentes helyzetek nehezítik,
hogy tagjaink elvárásait zökkenõmentesen teljesíthes-
sük.”

Minderre tekintettel kérjük tagjainkat, hogy Dr. Sükösd
Lászlóval (06-30-488-8197) elõzetesen egyeztetett
idõpontban a Csepeli Kisállat Klinikán (1212 Buda-
pest-Csepel, Szent István u. 69.) végeztessék el a fel-
vételkészítést.

MEGSZÛNT SZÛRÕÁLLOMÁS:
ATIVET Kft  Dr. Sulyok Attila
5000 Szolnok, Konstantin u. 1/b

AZ MNJK központilag védett  RENDEZVÉNY IDÕ-
PONTJAI - 2007

VB Selejtezõk: I.   - 03.22. 8201 Alsóörs
II.  - 04.12. 3101 S.tarján - Szorospatak

Duna Kupa III. - 05.10-11.    1107 Budapest
Klubgyõztes kiállítás 06.07. 9201 Halászi
Fõtenyészszemle 09. 20-21. ?
Nemzeti Bajnokság
Mogyoród kupa 10. 23. 2301 Mogyoród
Küldöttközgyûlés 05. 31. 2301 Mogyoród
Küldöttközgyûlés 11. 29. 2301 Mogyoród

KÖZLEMÉNY:

Az SzJA 1% felajánlásokból befolyt 186 913,- forint
összeget részben szervezetünk mûködési hatékonysá-
gának fejlesztésére fordítjuk.
Köszönet minden érintettnek, aki vette a fáradtságot
és átérezve megpróbáltatásainkat, az MNJK-hoz irá-
nyította felajánlását.
Reméljük, hogy egyetértenek az összeg felhasználásá-
val és, hogy közös céljaink elérése érdekében a jövõ-
ben is számíthatunk Önökre!
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Német szövetségi Fõtenyésszemle
2007. 08. 31 - 2007. 09. 01.

Braunschweing

Idén is megrendezésre került a neves Sieger Show. Mint min-
den évben idén is nagy érdeklõdéssel jöttek a világ minden
tájáról a fajta szerelmesei az eseményre.
Elsõ látásra kissé zûrzavarosnak tûnik, de perecízen kidolgo-
zott menetrendszerû esemény, amelyre ebben az évben 1966
egyedet neveztek.
A tenyészetek között a „vom Holtkaemper See” kennel lett a
kitûntetett gyõztes. Tulajdonosa Herman Niedergassel úr.
Idén is több honfitársunk mérette meg kutyáit ezen a rendez-
vényen. A munka kanoknál a legjobb eredményt elért magyar
tenyésztésû kutya Jimmy v. Contra kitûnõ 1. helyezést ért el.
Kisebb utódcsoportot is sikerült mögötte bemutatni. Tulajdo-
nosa Erich Orschler úr.
A munka szukáknál a legeredményesebb magyar szuka Lana
v. Bellissimo, az elõkelõ kitûnõ 27. helyet szerezte meg és mind-
emellett nagyon szép õrzõ-védõ munkát mutatott be.
Növendék kanok között nagyon jó 12. lett Capik Josip kutyája
Kecskemétrõl, Tito v. Liparija, amely Janox Bad Boll és anyai
ágon Iko v Trienzbachtal utóda.
Munka osztály kanok között Jumbo di Zenevredo nem tudta
a papírforma teljesítményt mutatni. Gyors futásban nem tud-
ta kiválóságát érvényesíteni, enyhén hátra csapott füllel nem
bírta felvenni a kívánatos ügetõ ritmust így õ a kitûnõ 21. lett.
Arex v Herbramer-Wald egy Timo fiú kitartásával, fáradha-
tatlan mozgásával kitûnõ 28. helyre küzdötte fel magát. A ta-
valy fiatal gyõztes Irok v. Karenber-nek csak a kitûnõ 17. hely
jutott. Szóval volt meglepetés a rangost illetõen. Reinhardt
Meyer úr, az SV új tenyésztési fõfelügyelõje nem a megszo-
kott elõzõ évi, a kollégái által kiválónak tartott egyedeit favo-
rizálta. Pozitívan külön kiemelte a kiváló õrzõ-védõ munkát
nyújtott egyedeket. Pl. a VA-sok között Dux de Cuatro Florest-
et, hogy egyet is említsek.
Készítettem egy pár képet is a szemléltetés céljából. Nem min-
dig könnyû fotókat készíteni, de ha egy kicsit határozottabbak
és rámenõsebbek vagyunk - mint ahogy ez a fajtánál is kívána-
tos -, akkor könnyebben elérhetjük céljainkat.

R. Gy.
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Az idei évi osztrák fõtenyészszemlét és vele együtt a WUSV
Világbajnokságra készülõ osztrák válogatott végsõ selejtezõjét
Felsõõrön (Oberwart) rendezték meg augusztus 18-19-én az
OG 36 Burgenland-Süd nevû helyi csoport rendezésében.
A rendezés jogáról a 2004-ben a helyi csoport 30 éves
alapításának tiszteletére rendezett kiállításon a kihelyezett
vezetõségi ülésen döntöttek. A korábbi, e csoport által
bonyolított rendezvényekrõl szóló írásaimban már említést
tettem, hogy csupán a fõtenyészszemle hiányzik a sorból. Az
osztrák Siegerrõl tudni illik, hogy az egyesület (SVÖ) két héttel
a német Sieger elõtt rendezi meg mindig, mintegy kiváló edzési
lehetõséget biztosítva a Németországban is szereplõknek.
Ennek okán nemcsak idõben, hanem térben is igyekeztek
közelíteni a német Siegerhez. Geopolitikai okokból szinte
mindig az ország középsõ és nyugati részén rendezték a
fõtenyészszemlét. Ez egy kivételes eset tehát, hogy most keletre
hozták a rendezvényt. Köszönhetõen nem kis részben a helyi
csoportot alapító Pertl családnak, melynek második generációs
tagja jun. Edgar Pertl a helyi csoport vezetõje, küllem- és
teljesítmény bíró, tagja a tenyésztési tanácsnak is.
330 nevezés érkezett 17 országból. A mezõnyt létszámban és
eredményességben a németek és olaszok vezették. A nevezési
létszám valamelyest elmaradt az eddigiektõl, talán annak is
betudhatóan, hogy a munka osztályokat hazai bírók bírálták,
akiket nemcsak hazájukban fogadnak fenntartással. Példa erre,
hogy két neves hazai tenyészet a Hawelkaweg és a Hohen-
Haus tenyészetek nem képviseltették magukat, olyannyira,
hogy még a tulajdonosaik sem voltak ott a helyszínen. Ez akár
bojkottként is értelmezhetõ, de ez legyen az õ gondjuk.
A rendezvény fõvédnökségét a tartomány és a város politikai
vezetése, Hans Niessl tartományi fõnök, Helmut Bieler
tartományi kulturális tanács vezetõje és Gerhard Pongracz
polgármester vállalták. A mostani szereplésük szinte
természetes, de azért felértékelõdött annak ismeretében, hogy
október hetedikén tartják a helyhatósági választásokat, és
minden közszereplés hozhat támogató szavazatokat, amelyre
égetõ szükségük van a végletekig kiélezett piros-fekete politikai
párharcban.
A rendezvény már pénteken kezdetét vette edzésekkel. Este
19 órakor a polgármester Gerhard Pongracz fogadást adott a
Városházán a meghívott díszvendégeknek, akik között
elnökünket, Szegvári Ferencet is üdvözölték, mint a
szomszédos ország fajtaképviselõ egyesület elnökét.
Szombaton teljes üzemben folyt egyidõben, több helyszínen a
rendezvény. A stadionban a selejtezõre meghívott 12 versenyzõ
pályamunkában mérte össze kutyáinak tudását, hogy eldöntsék,
melyik az a hat legjobb, akik képviselhetik hazájukat az idei

Osztrák FOsztrák FOsztrák FOsztrák FOsztrák FTTTTTszemle és  VB döntõszemle és  VB döntõszemle és  VB döntõszemle és  VB döntõszemle és  VB döntõ
selejtezõ,  kettõ az egybenselejtezõ,  kettõ az egybenselejtezõ,  kettõ az egybenselejtezõ,  kettõ az egybenselejtezõ,  kettõ az egyben
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VB-én Pozsonyban. Jobbnál-jobb produkciókat láthatott a
publikum, közöttük remélhetõleg magyar VB résztvevõkkel,
akik gondolatban hozzámérhették kutyáik teljesítményét a
látottakhoz. A mellékpályákon a munka osztályosok
fogáspróbái, illetve más ringekben az alapbírálatokat láthatta
a közönség. Délután már sor került az egy év alatti osztályok
összevetésére is. Eredményekrõl majd alább részletesen. Az
este folyamán volt a díszvacsora a stadion csarnokában. Itt
márt jelen volt a díszvendégek között az SV és WUSV elnöke,
Wofgang Henke is. Érdekes módon a felszólalók között nem
szerepelt. Felszólalt ellenben a helyettese a WUSV-ban Tauber
az SVÖ elnöke, a helyi vezetõ jun. Pertl és a polgármester
Pongracz is. Beszédeik hasonlósága, hogy méltatták ki-ki a
saját pozíciójából a rendezvényt, megköszönve a
segítségnyújtást, a támogatást és a lehetõségeket.
Az est fénypontja minden kétség kívül, Szécsy Pista barátunk
spontán színpadi ének szereplése volt. Számomra és sokak
számára ismeretlen volt Pista ezen oldala.
A meghívott zenekarba oly simán illeszkedett be, mintha
mindig is együtt játszottak volna. A jelenlevõ német és osztrák
vendégek szájtátva hallgatták az 50-es 60-as évek slágereit
angol nyelven.  Sajnos a díszvendégek a mi elnökünk és Edgar
kivételével mind elballagtak szállásukra, és nem élvezték az
elõadást. A hangulat leírhatatlan volt, olyannyira, hogy nem
volt kedvünk véget vetni a szórakozásnak. Csupán a büfés
könyörgésére távoztunk. Barátian többször említette, neki
reggel 6-kor nyitnia kell, ekkor volt már kb. hajnal 3 óra!
„Másnap” vasárnap az idõsebb korosztályok összevetésével
folytatódott az esemény. Délelõtt a növendék és a fiatal
osztályokat, délután a munka osztályokat láthatta a közönség.
Kétség kívül a legnagyobb várakozást mindig a munka
osztályok szereplése elõzi meg. Mindkét osztályban
szerepeltek klubtagjaink kutyái, tehát fokozott volt az
érdeklõdés. A munka osztály szukáknál szerepelt két, minden
tekintetben élvonalbeli kutya, Benny Ulmental és Ulli Aurelius
melyek az elsõ és második helyezettek lettek. A fiatal kanok
között második helyezést elért Yoss Hühnegrab volt számomra
kiváló kutya, ha lehet a zsurnaliszta egy kissé elfogult. Még a
klub tagjainak viszonylatában közölt eredménylista elõtt
néhány összegzõ megjegyzés a látottakról. Kiváló rendezésû
eseményt láthatott a közönség. Klubunk is megtiszteltetve
érezheti magát elnökünk meghívásának révén. A magyar
résztvevõk pedig egy jelentõs mezõnyben mérethették meg
kutyáikat. A rendezés mellett az ellátás és kiszolgálás is
kifogástalan volt. Gondolom nem volt hiányérzete senkinek
sem, hogy számlát nem adott és kapott senki sem a büfében.
Itt valahogy, szocialista kormányzás ellenére a mi Fletónk, a
zéró tolerancia jegyében meghirdetett népnyúzása nem talált
követõkre. Nem láthattunk az itteni VPOP, APEH,
ellenõröket, nem kellett a kormányszóvivõnek fogyasztó-
védelmisnek álcázva ellenõrzést tartani. Megvoltunk békében
nélkülük, pedig itt is adóbefizetésekbõl él az állam. Szakmai
szempontból pedig reménykedünk, hogy a hazai dolgok

rendezõdése után, mi is tudunk rendezni valami hasonlót, talán
már jövõre. Ne feledjük, hogy az osztrákok is egy másfél
évtizedes kettõsség után egyesültek 1974-ben, és igazán jól
megvannak egymással, nem hallani semmit a múltbéli
dolgaikról. Reményeim szerint az MNJK, az itt látottak alapján
és a hazai viszonyok figyelembe vételével képes lesz integrálni
a hazai fajtaszimpatizánsokat, hogy végre egy szervezet láthassa
el a fajtagondozást.

Az eredmények a klub tagjainak szereplése szempontjából:

Munka kan, bíró: W. Tauber
Szentvidi Alfi V2 Tul: Farkas Zsolt
Immo Bellissimo V11 Tul: Pesti Lajos
Benji El Greco V13 Tul: Kalmár Elena
Bagira El Greco V14 Tul: Schroff Mercedes

Munka szuka, bíró: F. Kampenhuber
Hanny Bellissimo V8 Tul: Szívós Gyula
Carmen El Greco V14 Tul: Kalmár Elena

Fiatal kan, bíró: R. Meyer
Nick Bellissimo SG18 Tul: Köcsö Attila

Fiatal szuka, bíró: P. Arth
Nathalie Bellissimo SG18 Tul: Szívós Gyula

Növendék kan, bíró: H. Wehinger
Byron Wellington SG14 Tul: Becsvárdi Nándor
Robin Bellissimo SG19 Tul: Major László

Növendk szuka, bíró: L. Quoll
Randa Bellissimo SG20 Tul: Szívós Gyula
Quna   Bellissimo SG31 Tul: Szívós Gyula

Baby  kan, bíró: R. Meyer
Vito  Bellissimo Vvs8 Tul: Körödi Péter

Baby szuka, bíró: L. Quoll
Steinamangeri  Nathaly Vvs9 Tul: Brunászki Tibor
Ulla Bellissimo Vvs13 Tul: Szívós Gyula

Tenyészcsoportok: az öt bemutatott csoport közül 4. helyezést
ért el a Bellissimo tenyészet, Szívós Gyula munkáját dicsérve.
Gratulálunk minden hazai résztvevõnek.

Eredményekrõl részletesen a http://www.schaeferhund.at/
Docs/Siegerschau2007.pdf címen.

Brunászki Tibor
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Tenyészállat kiválasztás szempontjai A kutyatenyésztés egy
nagyon szerteágazó és sok ismeretanyagot igénylõ szakma és
hivatás, melyet ezen cikk keretein belül csak röviden össze-
foglalok, állatorvosi szempontból közelítek meg.
A KUTYATENYÉSZTÉS
A tényleges tenyésztõi munka megkezdése elõtt célszerû el-
méleti alapozással kezdeni. Tájékoztatók, ismeretterjesztõ új-
ságok és kutyatenyésztéssel foglalkozó könyvek tanulmányo-
zását javaslom. Az elméleti tudás megszerzését, élõ tapaszta-
lattal rendelkezõ tenyésztõk tanácsaival és kutyákkal foglal-
kozó kisállat praxisban jártas állatorvos tanácsaival egészít-
sük ki. Az elméleti ráhangolódást követõen nagyon fontos fel-
mérni saját lehetõségeinket. Mennyi idõt és energiát szeret-
nénk tenyésztésre fordítani? A kiállítások látogatása, tenyész
szemlék, klubtagsági díjak, törzskönyvek stb. Tapasztalatom
szerint érdemes kezdõnek lehetõleg egy kutyafajtával kezdeni
a tenyésztést. Lehetõleg egy olyan fajtával, melynek tartása,
takarmányozása és egészségügyi ellátása egyszerû és viszony-
lag problémamentes; így értékes tapasztalatokra tesznek szert.
Ezért nagyon fontos a fajta kiválasztása. A tenyészállat meg-
vásárlása elõtt gondoskodjunk annak megfelelõ elhelyezésé-
rõl, ha van lehetõség rá külön elletõ helyrõl és arról, hogy ezek
a helyek a kutya méretének, mozgásigényének megfeleljenek.
Az ebek tartózkodási helye és elletõ helye könnyen tisztítható
és fertõtleníthetõ legyen.
A kutya tartás-tenyésztés helyi szabályairól már a vásárlás elõtt
a helyi önkormányzatnál érdeklõdjünk. Több kellemetlensé-
get elkerülhetünk így. A tenyészállat megvásárlása elõtt ér-
deklõdjünk a kiszemelt fajta tenyésztõinél, fajta klubokban,
kutyás újságok hirdetései stb. alapján. Javaslom leinformál-
ható és megbízható, több éve tenyésztõ szakembertõl vásárol-
junk kiskutyát vagy fiatal szukát. Ellenõrizzük a kutya törzs-
könyvét, tetoválási számát (ha látható) és oltási bizonyítvá-
nyát. Érdeklõdjünk õsei, fõleg a szülõk, nagyszülõk felõl, kér-
dezzünk rá az õsök betegségeire (pl.: dysplazia, rejtett here,
nyitott gerinc), az õsök által hozott alomszámra.
Egészséges, jól fejlett, rendellenességet nem mutató kölyköt
válasszunk. (Tapasztalt tanácsadó segítségül hívása nem szé-
gyen). Kössünk az eladóval írásbeli adás-vételi szerzõdést,
melyben leírjuk, hogy kifejezetten tenyésztési célra vásárol-
juk az ebet. Ez fontos, mivel egyes hibák és rendellenességek
a vásárlás pillanatában nem mutatkoznak meg (süketség, rej-
tett here) Ezért késõbb jogosan kérhetünk kárenyhítést. Amit
mi is ellenõrizhetünk a kutyán külsõ megtekintéssel: szeme
színe, fogai állása, harapása, fogak száma, bõr és szõr állapo-
ta, köldöke, a végtagok állása, külsõ nemi szervek megléte vagy
hiánya. A hallás és látás megítélése nem mindig egyszerû fel-
adat, de próbáljuk lehetõség szerint megítélni azt. Fõleg olyan
fajtáknál, ahol a süketség öröklõdõ bántalom pl.: argentin
dogok.
Fiatal szukák esetén érdeklõdjünk ellett-e már az állat, há-
nyat ellett, hogyan folyt le a szülés, voltak-e problémák? Csá-
szármetszés vagy egyéb állatorvosi segítségnyújtás történt-e?

Ellenõrizzük a kutya hasát a has középvonalánál, látunk-e
mûtési heget vagy egyéb elváltozást. A vételár kifizetése elõtt,
ha van mód rá vizsgáltassuk meg a kutyát kisállat praxisban
mûködõ állatorvossal. Ezt követõen többé-kevésbé biztosak
lehetünk abban, hogy egy egészséges kutyát vásároltunk, ami
képes lesz fajtájának külsõ és belsõ tulajdonságait reprodu-
kálni. (A tenyészállat felnevelése egy külön szakmai cikk té-
mája lesz) A nemi érettséget a szuka 6-9 hónapos korban éri
el, amit az elsõ tüzelés jelez. Kisebb testû fajtákban korábban,
nagyobb testû fajtákban késõbb jelentkezik. A tenyészérett-
ség szaporításra való alkalmasságot jelent, ami általában a
második, harmadik tüzelés idejével, és a fajtára jellemzõ test-
tömeg elérésével esik egybe. A kan kutya az ivarérettséget 7-
10 hónapos korban, a tenyészérettséget kb. 12-18 hónapos
korban éri el. Ebben az életkorban érdemes a tenyészállatot
tenyész szemlére vagy kiállításra elvinni, bemutatni. A kutya
általában évente kétszer tüzel. Leggyakoribb a tavaszi és az
õszi tüzelés. Átlagosan 6 hónap telik el két tüzelés (ivarzás)
között, de ettõl lehetnek egyedi eltérések. Az ivari ciklus négy
jól elkülöníthetõ részre osztható.

Elõ ivarzás (prooestrus) kb. 9 nap
Ivarzás (oestrus) kb. 4-5 nap
Sárga test fázis (metoestrus) 2 hónap
Nyugalmi periódus (dioestrus) 4 hónap

A szuka kutya az ivarzási szakaszban tenyészthetõ legsikere-
sebben. Ennek a szakasznak pontos meghatározása kulcsfon-
tosságú a tenyésztés szempontjából. Tudományos módszerek-
kel vagy egyszerû házi eszközökkel is megállapítható a megfe-
lelõ idõpont. A ciklus diagnosztikája, hüvely citológiai (kenet)
vizsgálattal, hormonális vizsgálatokkal, a hüvely elektromos
ellenállásának vizsgálatával pontosan meghatározható. Tapasz-
talt fedezõ kanok is jól jelzik a megfelelõ idõpontot, ezen kí-
vül támpontot adhat az állat viselkedése, tûrési reflex kialaku-
lása, a hüvelyváladék színe, állaga stb. A fedeztetésre használt
kan kutya leellenõrzése is fontos: Törzskönyv ellenõrzése Ol-
tási könyv ellenõrzése Egészségi állapot megszemlélése Örö-
kítõ képesség (utódok alapján pl.: kiállítási eredmények) Kül-
sõ nemi szervek állapotának megtekintése (herék, pénisz)
Sperma vizsgálata Csak egészséges, lehetõleg ne közeli rokon-
ságban lévõ ebbel fedeztessünk, a késõbb megszületendõ kis-
kutyák egészsége érdekében. Ha lehetõség van rá legalább
kétszer fedeztessünk 2-3 napos idõközökkel. A fedeztetések
idõpontját gondosan jegyezzük fel. Sikeres fedeztetést köve-
tõen 60-63 nap múlva várható az ellés. (Vemhes kutya táplá-
lása, mozgatása, tápanyag igénye eltér az átlagtól külön cikk
foglalkozik vele) Tapasztalatlan szuka szülésénél mindig le-
gyünk jelen, bármikor szükség lehet a segítségünkre. A szülés
idõpontját érdemes állatorvosunkkal egyeztetni, hogy problé-
ma esetén legyen kihez fordulnunk.
 Az ellés legtöbb esetben problémamentesen zajlik. Az ellés
elõtt a kutya viselkedése megváltozik, fészket készít, vissza-
húzódik, kevesebbet eszik, a testhõmérséklete 1-2° C-kal le-
csökken. Normális esetben 20-30 percenként születik egy-egy

A kutyák tenyésztése
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kiskutya. Az anyakutya általában elrágja a köldökzsinórt és
megeszi a magzatburkot. Figyeljünk arra, hogy a kiskutyának
ne essen baja ezalatt. Elõfordulhat kóros viselkedés vagy ma-
gatartás zavar, egyes szukák megrághatják kölykeiket, ilyen-
kor külön kell venni a szukától a kölyköket és felügyelni kell a
kiskutyákat. Ha a szuka ismételten agresszivitást mutat, mes-
terségesen kell táplálni és felnevelni a kölyköket.
Az ellési helye jól fertõtleníthetõ, meleg helyen legyen. A kis-
kutyák igénylik a 28-30 ° C-os környezeti hõmérsékletet. Fon-
tos a kiskutyák köldökének fertõtlenítése, ha a szuka nem rágja
el, akkor a köldökzsinór átmetszése. A megszületést követõ-
en vagy az azt követõ néhány napban vegyük szemügyre ala-
posan a kölyköket, lehetõleg egyenként. Ha rendellenességet
tapasztalunk kérjük ki állatorvos tanácsát. Ilyenek lehetnek
pl.: sérvek, hasfal nyitottsága, vízfejûség, a végbél elzáródása,

Beszámoló egy osztrák körungról, ahogy a rendezvényvezetõ látta
Az alábbi cikk az osztrák NJ Újság az SVÖ Nachrichten 2007októberi számában jelent meg eredeti formájában. Ausztria 4
körungkörzetébõl a 3-as számúban 200.07.21-én tartott kõrungjáról számol be a rendezvényvezetõ, ebben az újságban megszokott
hangvételtõl eltérõen szokatlan õszinteséggel és szókimondással. Ez az õszinte hangvétel ösztönzött a cikk közreadására az NJ Újság
olvasói számára.

szájpadlás hasadék stb. A kiskutyák elválasztása anyjuktól 6-
12 hetes korban szokásos Magyarországon. A kutyák értéke-
sítését féregtelenítés, egyedi megjelölés (tetoválás, mikrochip
beültetése), állatorvosi vizsgálat és védõoltás beadása elõzze
meg a kiskutya egészségének megõrzése és a leendõ gazdák
érdekében.
Tenyészetünkbõl származó fajtatiszta kutyákat törzskönyvvel
és egyedi megjelöléssel (mikrochip) adjuk új gazdához, a
hiteles és eredményes tenyésztés és a fajtamegõrzés érdeké-
ben.

Dr. Révész Bálint
Állatorvos - Lánc utcai Kisállatrendelõ
Pécs, Farkas István u. 8. - (72) 212-766

Az alábbi cikk eredeti formájában elérhetõ az alábbi címen:
http://www.agronaplo.hu/

MANFRED STRECHER A KAPFENBERGI
KÖRUNGON SZERZETT BENYOMÁSAIT

ISMERTETI AZ ALÁBBIAKBAN

Valóban akartam egy beszámo-
lót írni úgy, mint mindenki más:
szikrázó nyári idõben volt a ren-
dezvény melyre 32 nevezés érke-
zett, ami ebben a körzetben re-
kordgyanúsnak számít. A segéd
Philipp Neussbaumer volt aki
munkáját,, mint mindig nagyon
jól és kiegyensúlyozottan végez-
te. Hans Nissler körungmes-
terként tevékenykedett az õ fan-
tasztikus rutinjával. A 130-as szá-
mú helyi csoport köszönetét fe-
jezi ki minden résztvevõnek, se-
gédnek és körungmesternek egy-
aránt, és tekintsük át ismét a nap
eseményeit.
Ha én, mint a rendezvény veze-
tõje nem láttam volna azokat a
kutyákat, melyek a jövõ német
juhászkutyáinak bázisát jelentik,
és nem láttam volna, hogy milyen
teljesítmény színvonalat mutat-
tak, akkor ezt a cikket ilyen for-
mában nem tudtam volna meg-
írni.
A 32 nevezett kutyából 31-et fel
is vezettek.
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Philipp Neussbaumer a körungmester utasításait pontosan
betartva végezte a munkáját, valóban a kutyák érdekében
megtett mindent. A kart zsákmányként kínálta a kutyáknak
több mint példaszerûen, Hans Nissler jóváhagyólag ahol csak
tudott szemet hunyt mindezek felett. Mindezek ellenére a 31
kutyából 8 ezt a minimális megterheléssel járó feladatot sem
tudta teljesíteni, az õrzõ-védõmunkájuk miatt visszasorolást
kaptak, egy kutya sérülés miatt visszalépett. Voltak azért olyan
kutyák, melyek a körung feladatot jól teljesítették és nagyon
kevés, amelyek kiemelkedõen.
A kanoknál a színvonal némileg még rendjén lett volna, rész-
ben a harckészségben és terhelhetõségben jó munkát mutat-
tak. Két kan bukott meg, az egyikkõjüknél látható volt a na-
gyon rossz képzettség.
A szukáknál,- melyek valóban a jövõt kell, hogy magukban
hordozzák- néhány kivétellel egy szomorújátékot láthattunk.
Az ismételt körungon résztvevõk, melyek részben ÖPO3-as
vizsgával rendelkeznek, nem egyszer csupán kísérletet tettek
a kar megfogására, mellyel a segéd támadását sohasem tud-
ták meghiúsítani. Az elsõ ízben körungon résztvevõ szukák-
nál részben, mint a kép is mutatja, ösztönadottság és maga-
biztosság nélküli kutyákat láthattunk.
Amit itt még negatívumként megjegyezhetek az az, hogy nem
csak az úgynevezett küllemvonalú szukák munkáját volt na-
gyon rossz látni, hanem azok a szukákét melyek az ismert régi
munkavonalakból származnak és a terhelést nem vagy csak
külsõ fáradozások által voltak képesek állni.
Én felszólítok minden tenyésztõt, hogy a kutyáikat részesít-
sék legalább egy alapkiképzésben, vagy ilyen kutyákkal inkább
ne is tenyésszenek. A lelkiismeretes tenyésztõknek végre azon
kellene a fejüket törni felelõsségteljesen, hogy a tenyésztés a
fajta javítása elsõdlegesen, nem pedig a saját pénztárcájuk hiz-
lalása.

Baráti üdvözlettel, Manfred Strecher
Forrás: SVÖ Nachrichten 2007. október

Fordította: Brunászki Tibor

„Nem minden kutya tudta teljesíteni az õrzõ-védõ munka
követelményeit”

Egy állat megvétele jogilag azonos elbírálás alá esik egy
használati tárgy megvételével (BGB. 90.§). Ezen a Tartozá-
si jog modernizálásáról szóló, 2002. január 1-jén életbe lé-
pett törvény sem változtatott, azonban a kellékszavatosság
terén adódott azóta néhány sajátságosság, amelyre ügyel-
ni kell:
Az eladó köteles, amennyiben kivételesen a felek nem álla-
podtak meg másképpen, a vevõnek hibátlan állatot eladni.
Amennyiben az állat hiányosságokkal rendelkezik, a vevõ
elsõként ún. utólagos teljesítésre formálhat jogot; azaz
választása szerint kérheti a hiányosság megszüntetését vagy
egy hibátlan állatra történõ cserét (437. § Nr.1 és 439.§ BGB).
Ez a jog elsõdleges és egyben az eladó második ajánlatra
vonatkozó jogát jelenti. Ezért az eladó részére határidõt kell
szabni az utólagos teljesítésre, mielõtt további, hátrébb so-
rolandó jogok, úgymint elállás, vételárcsökkentés vagy kár-
térítés (BGB 437.§ 2.3.) kerülnének érvényesítésre. A ha-
táridõ-jelölés csak kivételes esetekben nélkülözhetõ.
Egy ilyen kivételnek számító esetben hozta meg a Német
Szövetségi Bíróság (BGB) a 2005. június 22-i ítéletét, ügy-
iratszám: VIII ZR 1/05 (lehívható:
www.bundesgerichtshof.de), kinyomtatva: NJW („Német
Közlöny”) 2005., 3211.o. Ebben az ügyben egy kutyakö-
lyök vevõje a kölyköt azonnal állatorvosi kezelésnek vettet-
te alá, miután a kölyök az átadás után pár nappal véres
hasmenést kapott, amelyet az eladónál lévõ rossz higiéniai
körülmények okoztak. A vevõ azonnal érvényesítette kárté-
rítési igényét a gyógykezelés költségei miatt, anélkül, hogy
elõtte az eladónak lehetõséget adott volna arra, hogy a
gyógykezelést maga hajtsa végre. Ebben az esetben a BGB
úgy döntött, hogy a nagyobb kár elkerülése érdekében és
állatvédelmi okokból az utólagos határidõ kijelölése nélkü-
lözhetõ volt, mivel nem volt elvárható, hogy az állatot ilyen
állapotban autóval 30 km-nyi távolságra, az eladóhoz szál-
lítsák, mielõtt a sürgõsségi orvosi ellátást megkaphatta vol-
na.
Normális körülmények között azonban az eladónak - a vevõ
kívánságának megfelelõen – vagy egy újabb állatot kell utó-
lagosan szállítani vagy a hiányosságot meg kell szüntetnie.
A vevõ ezen választási joga csak akkor áll fenn, amennyi-
ben az utólagos teljesítés az eladó számára lehetséges.
Az utólagos teljesítés kimondottan állatok vásárlása estén
okozhat problémákat. Ugyanis ha egy meghatározott alom-
ból kimondottan egy kutya szolgáltatásával tartoztak és a
hiányosságok jelentkezéséig (pl. genetikai hibák felfedezé-
se) akár több hónap is eltelhetett, akkor az alom többi ku-
tyájára érvényes foglalások miatt egy újabb kutya utólagos
szállítása nem lehetséges. Ekkor kiesik az utólagos teljesí-
tés ilyen formája. Amennyiben a kellékhiány genetikai fo-
gyatékosság következménye, akkor az eladó már eleve nem
képes „utólagos javításra”.

Szavatossági jog a Német Polgári Törvénykönyv (BGB) alapján

Ajánlások kutyavásárlás esetére
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Ahogyan a BGB 2005. június 22-i ítéletében rögzíti (ügyirat-
szám: VIII ZR 281/04 (lehívható:
www.bundesgerichtshof.de), kinyomtatva: NJW („Német
Közlöny”) 2005., 2852.o.): a genetikai eredetû hiányosság
optikailag történõ megszüntetése (ebben az esetben: egy
tacskó túlzott arányú Ó-lábúságának megszüntetése
oszteotómiás korrekció segítségével) nem volt utólagos ja-
vítás, mivel a hiányosság – genetikai fogyatékosság – to-
vábbra is fennáll.
Ilyen esetben a vevõ más jogok igénybevételére van ráutal-
va.
Amennyiben az utólagos teljesítésre a szolgáltatás lehetet-
lenülése miatt nem kerülhet sor, az meghiúsul vagy azt az
eladó egy méltányos határidõn belül nem hajtotta végre,
akkor a vevõ visszaléphet a szerzõdéstõl, csökkentheti
a vételárat vagy kártérítést követelhet (megjegyzendõ,
hogy kártérítés a visszalépés mellett is követelhetõ, amennyi-
ben a kár továbbra is fennáll). Míg a szerzõdéstõl való vissza-
lépés és a vételárcsökkentés már önmagukban feltétele-
zik, hogy a hiányosság nem csak jelentéktelen, addig a
kártérítési igény a kötelezett szavatolását feltételezi.
A kötelezett – hacsak nem vállalt egyébként is jótállást – a
BGB. 276.§ alapján mind a szándékosságért, mind pedig
gondatlanságért is felel. Gondatlanságot akkor követ el,
ha nem az üzleti forgalomban elvárható gondosságot ta-
núsítja.
Kutyák tenyésztésére értelmezve, a BGB az említett 2005.
június 22-i ítéletében elõadja, hogy a tenyésztõnek nem
róható fel gondatlanság, ha a tenyésztést az érvényes
tudományos és tapasztalatokon alapuló tenyésztõi alap-
elveknek megfelelõen - lege artis („a szakma szabályai
szerint”) - végzi. Ezért a vevõnek ebben az esetben nem
volt kártérítési igénye, mivel – amennyiben tacskó túlzott
arányú Ó-lábúsága genetikai eredetû volt – nem volt bizo-
nyítható, hogy az eladó tenyésztési hibát követett volna el.
A vevõ más követeléseirõl (csökkentés, visszalépés) a BGB
ebben az ítéletében nem döntött.
Új a szavatossági határidõ nem jelentéktelen meghosszab-
bítása. Míg korábban a szavatossági igény már hat hónap
után elévült, most a szavatossági határidõ már két évre szól.
Amennyiben egy fogyasztó (a BGB. 13.§ alapján ezalatt
egy természetes személy értendõ, aki egy jogi ügyletet –
ebben az esetben kutyavásárlást – olyan célból köt meg,
amely nem sorolható sem a foglalkozásához, sem pedig
önálló szakmai tevékenységéhez) ad el egy fogyasztónak,
akkor megállapodhatnak a szavatossági jog kizárásában.
Egy kutyakölyökre vonatkozó elõvásárlás esetén – egy idõ-
sebb állat eladásától eltérõen - a szavatossági jog kizárá-
sában szabadon kell megegyezni, és annak nem szabad
elõre megszövegezettnek lennie.
A teljesség kedvéért meg kell azonban jegyezni, hogy egy
vállalkozó (azaz a tevékenységét foglalkozásszerûen ûzõ
kutyakereskedõ) nem zárhatja ki a szavatossági jogot.
Vagyis kutyakölykök adásvétele esetén marad a két éves
szavatossági idõ, idõsebb kutyák adásvétele esetén azon-
ban a szavatossági idõ egy évre csökkenthetõ. Amennyi-

ben a kutya átadásától számított hat hónapon belül hiá-
nyosságok mutatkoznak, akkor a vállalkozó terhére feltéte-
lezhetõ, hogy az állat már az átadáskor hiányosságokkal
rendelkezett (BGB. 476.§) A hat hónap elteltével a vevõnek
kell bizonyítania, hogy a hiányosság már a kutya átadása-
kor fennállt.

Javaslatok:

A kutyáról szóló adásvételi szerzõdést mindig írásban
kellene megkötni.
A tisztázás érdekében bele kellene venni az adásvételi szer-
zõdésbe, hogy két fogyasztó közötti adásvételi szerzõdés-
rõl van szó.
Mivel ezek szerint nem fogyasztási cikk adásvételérõl (fo-
gyasztó-vállalkozó) van szó, ezért a szavatosságot ki kelle-
ne zárni. Ebben az esetben ügyelni kell a következõkre:
Az eladó számára ismert, azonban a vevõ elõl elhallga-
tott hiányosságok szavatossága nem zárható ki (csalárd-
ság). Ezért – kártérítési igények kizárása érdekében – az
ismert hiányosságokat az adásvételi szerzõdésben fel kell
tüntetni és ezáltal a vevõ tudomására kell hozni.
A további tisztázás érdekében kifejezetten ki kellene zárni
az esetleges genetikai hibákért való szavatosságot.
Bele kellene venni egy záradékot (a szerzõdésbe), amely
szerint a vevõ a kutyát alaposan megtekintette és ekkor a
kutyán semmilyen hiányosság nem volt látható (vagy eset-
leg, hogy a vevõ a kutyát közelebbrõl megnevezendõ hiá-
nyosság ismeretében vásárolta meg).
A vevõt fel kellene világosítani arról, hogy az eladandó ku-
tya milyen szülõkkel rendelkezik, és hogy ebbõl az alom-
ból eddig egy kölyök sem került ki, amely hibákkal terhelt
lett volna.
Teljesítõképességre, tenyészthetõségre (kiképzés,
tenyészszemlén megfelelés (Ankörung), tenyésztés enge-
délyezése, stb.) nem kellene szavatosságot nyújtani ill.
ezeket nem kellene kifejezetten kizárni, valamint ugyanígy
nem kellene szavatosságot nyújtani arra vonatkozóan,
hogy a kutya HD- ill. ED-mentes.
Továbbá kifejezetten utalni kellene arra, hogy a
Gefahrhundeverordnung (németországi rendelet „a kutyák
okozta veszélyekrõl”) értelmében semmilyen szavatosság
nem vállalható a kutya szelídségére vonatkozóan.
Egy záradékban a vevõnek igazolnia kellene, hogy - külö-
nös tekintettel a további tenyésztésre – a táplálásról és az
állatorvosi gondozásról fel lett világosítva, valamint arról,
hogy az állat emberekkel és más állatokkal való érintkezé-
se jelentõs mértékben hozzájárul a kutya jellembeli tulaj-
donságaihoz.

Dr. F. Merkel
Ügyvéd

Forrás: SV Zeitung 2006/11

Fordította: Brunászki Tibor
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Kinológiai tábor Halászi -  2007

Kellemetlen, csípõs, hideg idõben, október 21-én rendezték a
szomszédos Ausztriában Nagymartonban (Mattersburg) az ot-
tani helyi csoport, sorrendben a harmadik kiállítását. A kiállí-
tás helyszíne a helyi szervezet kutyaiskolája a város német ne-
vének „Matte” elõtagját- mely hegyi rétet jelent- híven tükrö-
zi, mivel lejtõs hegyi terepen fekszik.
A kiállítás házi jellegéhez - mint korábban is - semmi kétség
sem férhet, mivel a 82 nevezett kutyából 34! a rendezõ tenyé-
szetébõl került ki, vagy tulajdonában van. A nevezési szám
mindemellett jónak volt mondható, mert egy korábbi szintén
ausztriai kiállításon a gyönyörû karintiai Feldkirchenben, szep-
tember 23-án csupán 30 nevezés érkezett és ebbõl 3! volt csak
a kan. Ez mindenkép negatív rekordnak számít. Csak mellé-
kesen jegyzem meg, hogy a nevezési felhívásban a kanok bíró-
jaként az elnököt Taubert nevezték meg, hogy ez játszhatott-e
közre a csekély nevezésben azt nem tudom, csupán sejteni le-
het, végül is az összes kutyát a Németországból érkezett ven-
dégbíró bírálta, Gruber Willy.
Ez a kis kitérõ után vissza ehhez a rendezvényhez. Itt három
meghívott bíró mûködött közre, Joachim Stiegler Németor-
szágból, Fanz Kampenhuber osztrák tenyésztési fõfelügyelõ
és helyettese Helmut Wehinger. A bírók munkájára most ép-
penséggel nem lehetett panasz, különösen szimpatikus volt az
általam eddig nem látott német bíró. Magyar vonatkozásai is
voltak a rendezvénynek, nemcsak a nevezések miatt, hanem
az étlapon szereplõ „Originale Ungarische Gulasch”-t azaz
eredeti magyar gulyást, soproni kutyások fõzték bográcsban,
kiváló ízletességgel. Csupán az adagok voltak kevésnek tûnõk,

Beszámoló a nagymartoni kiállításról
mert két és félszeres
áron fele adagokat ad-
tak, mint például a sal-
gótarjáni kiállításon,
Kisterenyén.
A bemutatott állomány
átlagosnak mondható.
A munka kanoknál -
Helmut Wehinger bírá-
latával- a 16 nevezettbõl
13-at vezettek fel. Az
elsõ helyre az igazán tet-
szetõs Caruso Hawel-
kaweget sorolták. Saj-
nos ennek a kutyának a
„tudománya” evvel be is
fejezõdik, mivel a tavalyi Siegeren eredménytelen volt. A mun-
ka szukáknál -mely osztályban a legtöbb,18 nevezés érkezett-
Franz Kampenhuber bírálatával, szerepelt két klubunk színe-
it képviselõ kutya is. A gyõzelmet a 15 bemutatott kutya közül
Vincenca Römersteig szerezte meg. Ez a kutya egyébként az
idei osztrák Siegeren V3 helyezett lett. A két említett hazai
kutya Steinamangeri Kimba körung híján a lehetõ legmaga-
sabb minõsítést, nagyon jót kapott, a másik kutya Adi
Ödenburg jó minõsítést. A kölyök osztály kanoknál, mely osz-
tályt Joachim Stiegler bírált, az elsõ helyre sorolt ordas kutya
Vico Diepolzwiese, jó benyomást keltett. A sete-suta felveze-
tés és felkészületlenség ellenére, melyet a bíró is kiemelt, meg-
jelenésével a legjobb volt az osztályában. A kölyök szukáknál
Steinamangeri Nathaly szerezte meg az elsõ helyet. Az ebben
az osztályban két bemutatott kutya ellenére az adminisztráció
nem volt a helyzet magaslatán. Az egyértelmû besorolás elle-

nére a helyezéseket felcserélték. A helyszí-
nen a közbenjárásomra történõ korrigálás
ellenére a központi nyilvántartó a helyte-
len hibás sorrendet jegyezte be, melyet a
honlapjukon is megjelentettek. Ismételt in-
tézkedésemre javították csupán a hibát, jó
osztrák szokás szerint „Entschuldigung Sie
mir bitte” azaz elnézést nem kérve.
Mindent egybevetve ez a kiállítás egy volt
a sok közül.

Brunászki Tibor

2007.07.29. 17:30 Lelkes kutyások gyü-
lekeztek a Mosoni-Duna partján, Halá-
sziban, a Babos Majorban. Kezdõdött a
9. Sportkutyás tábor megnyitója. A tá-
bor résztvevõi és kutyáik felsorakoztak,
több mint 60 ember. Az ország külön-

bözõ részeibõl érkeztek: Békéscsabáról,
Székesfehérvárról, Gödöllõrõl, Oroshá-
záról, Egerbõl, Budapestrõl, Alsóörsrõl
és néhány résztvevõ az ország más pont-
jairól is. Sõt a határokon túlról is voltak
táborozók, Romániából, Szlovákiából és

Ausztriából. Természetesen a legtöbben
német juhászkutyával, de malinois,
boxer, dobermann, óriás schnauzer és
parson russell terrier is akadt a felsora-
kozott kutyák között. A tábort a tábor-
vezetõ Molnár Zsolt nyitotta meg. A
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megnyító végén együtt hallgattuk meg a Himnuszt, azzal a nem
titkolt szándékkal, hogy lelkesítse a résztvevõket, hogy min-
dent tegyenek meg azért, hogy egy világversenyen is hallhas-
suk a magyar Himnuszt.
A megnyitó után beosztották a résztvevõket 4 csoportba a reg-
geli engedelmes munkához. A négy csoportvezetõ: Grezsa
Attila, Nyakas Gábor, Rusvai Zoltán és Such Ferenc.  Az ötö-
dik csoportot a tanulni vágyó segédek alkották, Molnár Zsolt
vezetésével. Ezután kis ismerkedés következett a kiképzõk-
kel, egymással.
30-án reggel fél 6-kor megkezdõdött a munka. 2 csapat indult
nyomkövetni, az egyik Grezsa Attila, a másik Such Ferenc
vezetésével. A nyomkövetésbõl visszaérve 8-tól a pályán az
engedelmes munka következett. A kiképzõk általában egye-
sével foglalkoztak a csoportjuk tagjaival. Hasznos tanácsok-
kal látták el õket, rávilágítottak az esetleges hibákra és útmu-
tatást adtak, hogy majd otthon, a tábor után hogyan tudnak
továbblépni, fejlõdni. Eközben a segédek a koreográfiát gya-
korolták kutya nélkül, Zsolt vezetésével. A kiképzés után 10-
tõl a major fõépületében gyûlt össze a tábor. Kezdõdött az
elõadás.
Elõadás után ebéd (idén elõször kint a majorban, nem kellett
bemenni a faluba), utána szabadprogram, fürdözés a Duná-
ban, lovaglás, szamaragolás, pihengetés. Az agilityzni vágyók-
nak edzés Veres Erika és Fái Noémi vezetésével. Az idõjárás-
tól függõen 5-fél 6 körül kezdõdött a pályán az õrzõ-védõ
munka. Szintén egyesével, kutyára szabott tanácsokkal. Kivé-
ve csütörtökön, amikor egyszerre gyülekezett a pályán a tábor
összes kutyája egy csoportos harci játékra. Az õrzõ-védõ álta-
lában sötétedésig tartott, sõt volt, hogy még tovább. Este va-
csora, beszélgetés, buli.
Nagyjából így teltek a tábori napok csütörtökig. Csütörtök este
játékos vetélkedõ, elsõ táborozók avatása és disco hajnalig
kedvenc tábori dj-nk, Karikó Balázs vezényletével. Pénteken
déletõtt játékos vetélkedõ gazdiknak, kutyáknak a tábor fõ tá-
mogatójának értékes ajándékaiért. Délután gyakorlás a szom-
baton vizsgázó kutyáknak. Este szintén buli.

SZOMBATON DÉLELÕTT ENGEDELMES, VK1 ÉS ÁV VIZSGÁK.

Eredményes Engedelmes(BH) vizsgát tett:
Steinamangeri Kimba

(tul.: Marton Péter, felv.: Farkas Zsolt)
Szentinel Milka

(tul.: Dávid József, felv.: Ádász Szabolcs)
Steinamangeri Landra

(tul.: Marton Péter, felv.: Farkas Zsolt)
Fenja v. Haus Milosevac

(tul.: Kicsi József, felv.: Rusvai István)
Diana v. Mörfelder Land

(tul.: Molnár Zsolt, felv.: Molnár Márk)
Eredményes ÁV vizsgát tett:

Steinamangeri Kimba
(tul.: Marton Péter, felv.: Farkas Zsolt)

Szentinel Milka
(tul.: Dávid József, felv.: Ádász Szabolcs)

Steinamangeri Landra
(tul.: Marton Péter, felv.: Farkas Zsolt)

Fenja v. Haus Milosevac
(tul.: Kicsi József, felv.: Rusvai István)

A tábor oktató gárdája

Eredményes VK1 vizsgát tett:
Nyírségi-Royal Gabi

(tul.: Miholecz István, felv.: Erdei Péter)
Steinamangeri Landra

(tul.: Marton Péter, felv.: Farkas Zsolt)
Ezúton is gratulálok a sikeres vizsgázóknak!
A délután pedig már sajnos a pakolásé, hazaindulásé volt.
A tábor folyamán színvonalas elõadásokat hallhattunk. Hét-
fõn Grezsa Attila vezetett be minket a nyomkövetés rejtel-
meibe. Kedden Rusvai Zoltántól tudhattunk meg hasznos dol-
gokat az õrzõ-védõ munka tanításáról. Szerdán Bors Péter
ismertette velünk a WUSV legújabb bírói szemléletét ágaza-
tonként a vizsgákon, versenyeken Günther Diegel úr szemi-
náriuma alapján. Csütörtökön Vörös Lajos osztotta meg ve-
lünk gondolatait, tapasztalatait a kölyökválasztással, fiatal
kutya nevelésével, a kutyával való kapcsolat kialakításával és
az ösztönök fejlesztésével kapcsolatban.
Összességében az idei tábor is jó hangulatban, hasznosan telt
el. Sokat lehetett tanulni tapasztalt, képzett szakemberektõl,
mindamellett régi és új ismerõsökkel beszélgetni, bulizgatni.
Köszönet mindenért a szervezõknek, a táborozóknak pedig
csak egy mondatot üzennék: Jövõre Veletek Ugyanitt!

László Enikõ

A csoportos harci játék sem maradt el
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Természetesen más fajták is
helytálltak

Vajon kié lesz a zsákmány?

A székfoglaló játéknál még a sportkutyásoknak is
nehéz volt helytállni

Attila is komolyan készül

Márk és Dianna szárnyalnak a versenyen

Pisti és Frenky barátsága

Such Feri engedelmes közben
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*Rico vom Altenberger Land, SV-2159102, SchH3 Kkl1
Schlenter Norbert, 48341 Altenberge, Oststraße 26.
05.29. Rögzöd-völgyi Héra, 21441,
Mihályfi János, 6500 Baja, Batthyány u. 1.

Lodo von Bad-Boll, SV-2163657, SchH1
Capik Josip, 6000 Kecskemét, Úr rét 79.
06.26. *Hera v.d. Bildeiche, SV-2063632, SchH1 Kkl1
Capik Josip, 6000 Kecskemét, Úr rét 79.

Baktói vitéz Tiborc, 23833,
Király Imre, 6728 Szeged, Tölgyfa u. 77.
09.20. Baktói vitéz Hermina, 21108,
Király Imre, 6728 Szeged, Tölgyfa u. 77.

*Bavaria Pax, 21121,  Kör.1
Szegvári Ferencné, 1106 Budapest, Váltó u. 20.
07.05. *Carla vom Mörfelder Land, SV-2140986,  Kör.1
Szegvári Ferenc, 1106 Budapest, Váltó u. 20.

*Berény-szépe Vudu, 22004,  Kör.1
Töröcsik Zoltán, 3360 Heves, Semmelweis u. 41.
06.25. *Berény-szépe Aida, 23097,  Kör.2
Töröcsik Zoltán, 3360 Heves, Semmelweis u. 41.

Barras von der dunkel Eiche, SV-2145750,
Fodor István, 2030 Érd, Néra u. 10.
08.28. *Bavaria Leica, 20734,  Kör.2
Szabó Lajos, 7084 Pincehely, Katona J. u. 4.

*Bagira  El Greco, 22245,  Kör.1
Schroff Mercédes, 1121 Budapest, Hidegkuti u.126.
05.28. *Bükkvidéki-õrség Lili, 21300,  Kör.1
Szalma István, 3533 Miskolc, Nyírjes u. 8.

FEDEZTETÉSI  HIRADÓ
TÖRZSKÖNYVEZÉSI HIVATAL

2007.05.22. - 2007.10.30.

Carla v. Mörfelder Land

Elit törzskönyves munkavonalú
KISKUTYÁK ELADÓK

rendkívül jó adottságú, ösztöneiket kitûnõen
átörökítõ szülõktõl.

Anya: a 2006 BSP és világbajnok testvére Carla v.
Mörfelder Land: BH, ÁV, Vk1, Vk2, Kör1, ED, DNA

Apa: Bavaria Pax idei VB-re kvalifikálta magát: a1,
BH, Vk1, Vk2, Vk3, AV, Kör1, DNA!

Bavaria Pax

Ördög István
www.gportal.hu/kampftriebkennel

Tel.: 06-30/3317307
Tatabánya

*Orry v. Gehrenmoos, SV-2150334, IPO3 ÖPO3 SchH3 Kkl1
Moosmann Horst, 6842 Koblch, Ried 24.
05.23. *Kolbens Astra, 22577,  Kör.2
Kiss György Imre, 9330 Kapuvár, Jókai u. 49.

*Gold-Admiral Alfa, REG8410,  Kör.2
Molnár Ferenc, 3100 Salgótarján, Vasvári Pál u. 59
09.01. *Steinhart Umsa, REG9652,  Kör.3
Szládek Attila, 3131 Sóshartyán, Megyeri u. 7.

Negus von Holtkämper See, SV-2152835, SchH3
Kuniko Yamada,  Japan,
07.14. Ajona aus Agrigento, SV-2098508,
Capik Josip, 6000 Kecskemét, Úr rét 79.

*Arkon vom Jura-Naab-Tal, SV-2086888,  Kör.2
Szécsi István, 1162 Budapest, Gusztáv u. 71.
06.17. *Sirokkói Molly, REG10079,  Kör.2
Prokob Csaba, 1162 Budapest, György u.19.

*Kõvári-Zúzó Jojó, 23476,  Kör.2
Rusvai István, 5051 Zagyvarékas, Alkotmány u. 20/3.
08.31. *Szécsivári Hady, 22799,  Kör.3
Rusvai István, 5051 Zagyvarékas, Alkotmány u. 20/3.

Schwarz Feuer Belfegor, REG8135,
Polgári Védelemért Alapítvány, 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
06.12. Kõvári-Zúzó Gitta, 22619,
Dánffy Brigitta, 5100 Jászberény, Göncöl u. 26/a.

Sentinel Keno, REG11892,
Czegle Attila, 2030 Érd, Budafoki u. 45.
05.24. Szécsivári Jena, REG9686,
Szécsi István, 1162 Budapest, Gusztáv u. 71.

Mate von der Sintherner Kirchgasse, SV-2149326,
Vörös Lajos, 1144 Budapest, Kerepesi u. 136-138.
06.09. Kõvári-Zúzó Sexi, REG11251,
Cserenyecz Katalin, 1173 Budapest, Egerszalók u. 8.

Javir vom Talka Marda, SV-2125110, SchH3 (SG-WUSV WM) Kkl1
Michaela Knoche, D-86356 Neusäß, Krautergartenweg 16.
09.25. *Bavaria Romina, 21355,  Kör.1
Szegvári Ferenc, 1106 Budapest, Váltó u. 20.
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