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RACKÁK, KUTYÁK, EMBEREK
Az idô megállíthatatlan, halad elôre komótosan, az általa szabott sebességgel.
1998-ban kezdtük, az idei ôszön már a XVI. Magyar Országos Terelôbajnok-
ságot tartottuk, most Pomázon, a Magyar Várban.

Kezdetekben az akkori MEOE Hungária Puli, Pumi,
Mudi Klub alapozta meg, és gondozta a hagyományos
magyar stílusú terelô munkát, a terelô magyar pásztor-
kutyás rendezvényeket együttmûködve a Nyíregyházi
Terelôkutyás Sport Klubbal.
1997-ben kezdtük vizsgálgatni a magyar terelô fajták
genetikailag beléjük plántált terelôképességét, terelési
ösztönét. Terelôtábort szerveztünk Nagykállóban, és
ott szerezték kutyáink az elsô jó eredményt tanúsító
ösztönpróba igazolásokat, melyeket a kialakított egy-
séges terelô ösztönpróba szabályzat elôírásai szerint
adtunk ki. Rá kellett jönnünk, hogy nagyon sok olyan
kutya lelhetô fel, amelynek kiemelkedô terelési képes-
ségei vannak. A kutyáknak és gazdáiknak ezért meg-
rendeztük az I. Magyar Országos Terelôbajnokságot,
keresvén a legjobbat közülük. A bajnokságok sora
évrôl évre a mai napig folyamatos. 

A versenyszabályzatot éveken keresztül, évrôl-évre fa-
ragtuk, csiszolgattuk, a mai szabályzat évek óta elfoga-
dott, nem volt komoly igény a változtatásra. Éveken
keresztül, a kezdetekben csak évi egy nagy versenyt
rendeztünk, jó néhány éve már több minôsítô fordu-
lóból álló, befejezéseként Országos Bajnoksággal zá-
ródó versengés zajlik. A kezdetekben botladozó ver-
senyzôk, kutyák kora lejárt. Ma hatalmas tudással,
képzettséggel bíró párosok mutatják be magyar tere-
lôkutyáink tudását ország-világ elôtt. Ezzel együtt tisz-
telettel adózunk a kezdetek úttörôinek.

2001-ben létrehoztuk a Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás
Hagyományôrzô és Sport Egyesületet. Megalakulásunk
célja nemzeti kincseink, a magyar pásztorkutyafajták
védelme, eredeti alkalmazási módjának felelevenítése,
a kívánatos tulajdonságok erôsítése génmegôrzés

Kiss Gábor és Dalos Kiss Gábor és Nudli
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céljából. Cél a magyar pásztorkultúra értékeinek meg-
ismertetése, a pásztorság szellemi és tárgyi kultúrá -
jának alapos megismerése és bemutatóinkon az érdek-
lôdôkkel való megismertetése. A jelen technikáját
hagyományôrzôként hasznosítva honlapunkon    min-
den eseményünket közzétesszük. Egyesületünk 2013.
január 10 óta a MEOE Szövetség és így az FCI szerzô-
dött partnere.
Az egyesület fennállása alatt jó kapcsolatot alakított ki
jó néhány Nemzeti Parkkal, önkormányzattal, az általuk
biztosított helyszíneken terelôversenyeket, kutyakiál-
lításokat és pásztorsághoz kapcsolódó hagyományain-
kat ismertetô bemutatókat tartunk évrôl évre, nagy
körutat teszünk meg lelkes és nehezen fáradó csapa-
tunkkal.
Sok meghívásnak teszünk eleget, évente vannak új hely-
színek, néha szünetel egy-egy látogatása, de rövid ki-
hagyás után újra hívnak, újabb és újabb települések sze-
retnék látni bemutatóinkat.
Ez évben elsô rendezvényünk Pomázon a Magyar Vár-
ban volt, Szent György napi kihajtási ünnepünkkel, itt
tarthatjuk rendszeres terelô képzésünket is, ahova sok
reménybeli versenyzôjelölt jár rendszeresen. Ezt kö-

szönhetjük a Magyar Vár alapítvány vezetôjének, és az
ottani, a magyar kultúra iránt elkötelezett csapatnak.
Haladt tovább a sorozat: hatalmas vállalkozásunk volt
ez évben a Világkiállítást követô héten a Hortobágyon,
pásztorkultúránk síksági „fellegvárán” a Magyar Pász-
torkutyák Hete, majd a hét zárásaként az öt magyar
pásztorkutya fajta közös kiállítása, terelô munkavizsga
és terelô ösztönpróbák.

Hortobágyon megismertettük a világ minden részé-
bôl érkezô magyar pásztorkutya tartókat és kedvelô-
ket a hortobágyi tájjal, növényzetével, állataival, a ma-
gyar pásztorkultúrával, népmûvészettel, és
természetesen naponta kétszer terelô, engedelmességi
és kézmûves képzést is tartottunk. Segítségünkre vol-
tak a fáradhatatlan hortobágyi emberek, pásztorok,
kézmûvesek, rendezést támogatóink.. Napi 15 órás fe-
szes foglalkoztatásban volt részük a külhoni résztve-
vôknek. Ôk ezt zokszó nélkül, nagy örömmel vették.
Eredménye: a mai napig visszavágynak Magyarországra,
a Hortobágyra. Dicsekvés nélkül mondhatom, hazánk
kitûnô képet mutatott magáról, akik itt jártak nálunk
ez alkalomból, csak a legjobbakat adják tovább a Ma-
gyarországra utazni szándékozó külhoni barátaiknak.

Királytanyai Gubás Csenkesz, a bajnok mudi

Kiss Orsolya és Kászon
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közönség elôtt. Három órán keresztül nézték a
számukra ismeretlen pásztorkultúra bemutatását.

Ha az elôbbi ékszer, az eddigiekre korona Pomáz, a
Magyar vár. A pomázi rackák.
Az éves sorozat, az utazások jó barátokat kívánnak,
hiszen nagy a terhelés. Itt most a barátok nemes ellen-
félként a XVI. Magyar Országos Terelôbajnokságon
mérték össze tudásukat, amennyiben minôsítették
párosukat. Tudásuk nagyon kiegyenlített és magas: a
pillanatnyi forma és a szerencse is közrejátszott az
eredmény alakulásában. 

A Terelô Országos Bajnokság eredménye:

2013. év Magyar Országos Terelôbajnoka: 
Timár-Geng Katalin, Királytanyai Gubás Csenkesz

mudi szukájával 197 pont
2. hely: Keve Gábor, Pusztasarja Besenyô „Jónás”

pumi kannal 196 pont
3. hely Kiss Gábor, Királytanyai Irka „Nudli” mudi

szukájával 193 pont
4. hely: Kiss Gábor, Szélvigyázó Garabonciás

„Dalos” mudi szukájával 191 pont
5. hely: Kiss Orsolya Kisbíró Cserge „Kászon” mudi

kanjával 162 pont
6. hely: Vanyó Sándor Tápai tekergô Csuti mudi

szukájával 87 pont

A pásztorok úgy tartják: Szent Györgykor, kihajtáskor
bárki lehet pásztor, Szent Mihálykor, behajtáskor csak
az pásztor, ki elszámol.
Számadásunk legyen ez az írás: az olvasó eldöntheti, jó
munkát végeztünk-e eddig, és ezen az úton tovább
menve jó irányba haladunk-e?

Skobrák Ferenc elnök
A Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás 
Hagyományôrzô és Sport Egyesület 

www.magyarpasztorkutya.hu

Képek: ALEX

A verseny résztvevôi, balra Keve Gábor, Pusztasarja Besenyô „Jónás”-sal

Timár-Geng Katalin Skobrák Ferenc fafaragó népmûvész pásztor-
botját is elnyerte

A Balatonfelvidéki Nemzeti Park Salföld majorja követ-
kezô vendéglátónk, régi kedves helyszínünk, terelôver-
senyeink megrendezéséhez nagy gyakorlattal adnak sok
segítséget.
Ezt követi a Hortobágyi Nemzeti Park, a Hortobágy
község önkormányzata hathatós támogatásával. Horto -
bágyon 7. alkalommal rendezhettük meg a Hortobágyi
pásztorok és a Hagyományôrzô Magyar Pásztorkutyá-
sok találkozóját. Csoda, amit itt elértünk: együtt
versenyezhetünk a hivatásos pásztorokkal, kölcsönö-
sen elismerve egymás tudását!
Ma már a pásztorok éppúgy mint a részünkrôl érkezôk
nemzeti, hagyományos pásztor viseletben jönnek az
évrôl évre rangosabb hortobágyi pásztorkutyás ese-
ményre. Ünnep ez a helyieknek, nekünk meg különö-
sen nagy tisztesség a részvétel. 

A következô állomás: Kiskunsági Nemzeti Park, Bu-
gacpuszta, Magyar Pásztorkutyás Bemutató. Örömmel
mentünk: szeretettel és tisztelettel hívtak, fogadtak, si-
kert arattunk.
A jövô évben is várják a magyar pásztorkutyásokat.
Az út következô állomása Veszprém, a királynôk vá-
rosa, ékszer a sorozatban: az egész ország szeme elôtt
tartottunk az MTV1 közvetítésével terelô és pászto-
réletet ismertetô bemutatót juhokkal a belvárosi
színházkertben, népes, nagyon érdeklôdô és hálás


