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A kilenc őshonos magyar fajtáról is sokat lehetett tanulni

Több ezer kutyát bíráltak 
a Monostori erődben
Nemzetközi kutyakiállítás-
nak adott otthont a komáro-
mi Monostori erőd. A rendez-
vényen a magyar kutyafajtá-
kat is megismerhették a lá-
togatók.

Körtvélyfáy Dina

dina.kortvelyfay@mediaworks.hu

KOMÁROM Az idei esztendő leg-
nagyobb kutyakiállítása volt a 
mostani, rekordszámú, csak-
nem 5000 ebbel neveztek, szá-
molt be róla Korózs András, a 
Magyar Ebtenyésztők Orszá-
gos Egyesületeinek Szövetsé-
gének elnöke. Az eseményre 
18 országból érkeztek bírók. 
A nemzetközi kiállítások mel-
lett 18 fajtaklub speciál kiál-
lítása is lezajlott az év utolsó 
előtti rendezvényén.

A kutyatartók nagy lelke-
sedéssel vettek részt a bírá-
latokon. A ringben sokan elő-
re gyakoroltak, főleg a fiata-
labb kutyákkal, akik izgatot-

tak voltak a sok eb és ember 
láttán. Természetesen a csi-
nos kutyafrizurák is nagy mű-
gonddal készültek a verseny-
zés előtt, bár sok állat azonnal 
igyekezett meghemperegni a 
földön a szépítkezést követő-
en. Más ebek pedig energiku-
san rohangáltak, labdáztak a 
bírálat előtt. A bírák az állato-
kat mozgás közben és álló hely-
zetben is megfigyelik, minden 
irányból.

A junior handler megméret-
tetés is mindennapos esemény 
volt, ilyenkor a gyerekek két 
korosztályban mutatják be ku-
tyáikat. A bírák itt a fiatalok és 
a kutyák kapcsolatát vizsgál-
ják, valamint azt, a gyermek 
hogyan viselkedik az állattal. 
A kutyakiállítás szervezőinek 

ugyanis fontos a fiatal felveze-
tők képzése, a tudás átadása, a 
kutyatenyésztés és felelős ál-
lattartás népszerűsítése. Több 
olyan alkalmat szerveznek, 
ahol a gyerekek megtanulhat-

ják, hogyan kell felvezetni egy 
kutyát a ringben.

Korózs Gábor, a Magyar 
Pásztorkutyák Világszövet-
ség elnöke arról beszélt, or-
szágszerte több helyszínen is-

mertették meg kisiskolásokkal 
a magyar kutyafajtákat egy 
tanösvény segítségével. Nem 
volt ez másképp Komáromban 
sem, ahol helyi gyerekek is so-
kat tanulhattak a kilenc ősho-
nos fajtáról, a komondorról, a 
kuvaszról, a puliról, a pumiról, 
a mudiról, a magyar vizsláról, 
a drótszőrű magyar vizsláról, a 
magyar agárról, az erdélyi ko-
póról. Ezek az állatok a pász-
torkodást, vadászatot segítet-
ték. A legrégebbi magyar fajta 
a komondor, amelynek létezé-
sére 500 éves történelmi bizo-
nyíték van. A komondorok ere-
detileg a pusztában őrizték az 
állatokat. Mátyás király udva-
rában kuvaszok őrizték a vá-
rat, gyakorta részt vettek a va-
dászatokon is.

A bírák álló helyzetben is alaposan megfi gyelték a versenyző kutyákat, mennyire felel meg küllemük a feltételeknek Fotók: Körtvélyfáy Dina 

A ringben a kutyák mozgásban is megmutatták szépségüket

Vasdiplomát 
kapott 
Huber 
Andrásné
TOKOD Az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc hatvan-
ötödik évfordulója alkalmá-
ból rendezett megemlékezé-
sen vehette át Bánhidi Lász-
ló polgármestertől és dr. Völ-
ner Páltól, a térség országgyű-
lési képviselőjétől Huber And-
rásné, a helyi iskola korábbi 
igazgatója a vasdiplomáját. Az 
ünnepségen polgármesteri el-
ismeréseket is átadtak: Csák-
vári Ferenc és Nagy László az 
„öreg iskola” és a Lukácsi Má-
té Művelődési Ház megújulá-
sában nyújtott munkájukkal 
érdemelték ki az oklevelet.

A rendezvényen Bánhidi 
László polgármester köszön-
tötte a jelenlévőket, majd azt 
mondta: 1956-ban az akko-
ri ifjúság és a hozzájuk csatla-
kozó tömeg azt mondta, elég a 
megfélemlítésből, a kirekesz-
tettségből, az éjszakai elhurco-
lásokból és a rögtönítélő bírósá-
gok pereiből.

Dr. Völner Pál kijelentette: a 
hatvanöt évvel ezelőtti esemé-
nyek is bizonyítják, hogy mi 
magyarok az áldozathozatal-
ra is képesek vagyunk a sza-
badságért.

Farszki Tiborné, korábbi isko-
laigazgató hangsúlyozta: a tör-
ténelmi eseményekre való em-
lékezés nehéz, mert az idő múl-
ása hamis tükörben láttatja a 
történéseket. A Hegyeskő Álta-
lános Iskola diákjainak műso-
rát követően a megemlékezés 
az 56-os kopjafánál folytatódott, 
ahol közreműködött a Kék Nefe-
lejcs Nótakör, valamint a Tokodi 
Csillagfény Mazsorett Csoport 
is, majd a jelenlévők elhelyez-
ték a koszorúkat. W. P.

Huber Andrásné Fotó: W. P. 

Németh Krisztina és Straubinger Zoltán Széchenyi Díj a Közügyekért elismerést vehetett át

Díjazták a tatai, izlandi lovasok munkásságát
TATA/SZÉKESFEHÉRVÁR Széche-
nyi Díj a Közügyekért díjat ve-
hetett át Straubinger Zoltán és 
Németh Krisztina, a Magyar, Iz-
landi Lovas Egyesület két veze-
tője Fehérváron, ahol telefonon 
köszöntötte és méltatta a meg-
jelent díjazottakat Széchenyi 
Tímea, a Gróf Széchenyi Család 
Alapítvány elnöke. Varga Ist-
ván Attila, a Perpetum Nemzet-
közi Speciális Kutató Mentők 
alapítója Varga Lajossal, a Fe-
hérvári Tűzoltó Egyesület ala-
pítójával adta át a díjakat tűzol-
tóknak, mentősnek, a közössé-
gekért különböző területen ren-
dületlenül dolgozóknak, köz-
tük a két tatainak.

Straubinger Zoltán méltatá-
sában elhangzott: a Magyar, 
Izlandi Lovas Egyesület elnö-
ke Tatán számos lovas, közös-
ségi rendezvény megszületé-
sében vállalt vezető szerepet, 
miközben úttörővé is vált az 
izlandi lovak népszerűsítésé-
vel. A különleges, tiszta vér-
vonalú fajta iránti szakmai és 
lovas érdeklődés nemzetközi 
utakat nyitott meg: az egye-
sületet 2020-ban felvették az 
Izlandi Lovas Világszövetség-
be, amelynek hazánk lett a 
22. teljes jogú tagja. Straubin-
ger Zoltán célja szolgálni, erő-
síteni a 22 ország kapcsolata-
it, segíteni és beindítani az iz-

landi lovak itthoni tenyész-
tését, új versenylehetősége-
ket biztosítani a magyar lo-
vasoknak, és népszerűsíteni 
hazánk kulturális, 
turisztikai értéke-
it, így erősítve Ma-
gyarország sport-, 
gazdasági, kultu-
rális kapcsolatait.

Németh Krisz-
tina az egyesület 
2009-es megala-
kulása óta szak-
mai vezetőként, 2019-től el-
nökhelyettesként végzi mun-
káját. Aktív részt vállalt azon 
nemzetközi kapcsolatok ki-
alakításában, amelyek révén 

világszövetségi tag lett ha-
zánk. Mint megtudtuk, szá-
mos ingyenes gyermek- és 
közösségi program szerve-

zésében és lebo-
nyolításában vett 
részt, versenyző-
ként és verseny-
szervezőként is bi-
zonyított. Most ak-
tív szakmai pár-
beszédet folytat az 
izlandi lótenyész-
tés és versenyez-

tetés hazai beindítása érde-
kében magyar és nemzetkö-
zi szakértőkkel, hogy tovább 
gazdagítsa a hazai lovasspor-
tot új dimenziókkal. Sz. A.Straubinger Zoltán és Németh Krisztina a díjátadón Fotó: Sz. A. 

Számos lovas, 
közösségi ren-
dezvény meg-
születésében 
vállalt vezető 
szerepet
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