
Ennek a hírlevélnek az a célja, hogy új lehetőséget biztosítson a 

kapcsolatteremtéshez az ismeretlen (legalábbis számunkra ismeretlen) 

amerikai Magyar Agár rajongókkal. Mi egy maroknyi kis csoport vagyunk, 

akik ezen ritka kutyafajta szerelmeseivé váltunk. Öten Californiában élünk, 

míg egy tagunk Missouriban. Hallottuk hírét, hogy vannak még más Magyar 

Agár tulajdonosok „odakinn”, de pillanatnyilag csak 3 szukát és egy kant 

ismerünk, észak-Californiában. Egy kölyök érkezik majd Németországból az 

USA-ba, Missouri államba ezen a tavaszon, így ötre duzzad az állományunk. 

Kérjük, használják ezt a hírlevelet arra, hogy elősegítsék az észak-californiai 

Great Valley és Sierra Foothills, valamint a Missouri–beli Ozarks Magyar Agár 

állományának ismertté válását világszerte.  

Kolář Tamás, szerkesztő 

Üdvözlet Californiábol és Missouriból 

Üzenet az Elnöktől 
 
Üdvözlet Észak-Californiából! 

Az elmúlt két év nagyon produktívan telt a Magyar Agár fajta USA-beli 

bemutatásával, köszönhetően Lori és Tom Koler erőfeszítéseinek. Sally Barron 

és jómagam egy éve csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez, és mára 

Fecni és Gil boldog tulajdonosai lehetünk, akik közös tulajdonban vannak 

Kolerékkel. Fecni múlt tavasszal érkezett Budapestről, a tenyésztővel, Lóky 

Annamáriával és a német/magyar tolmácsunkkal Böröcz Mariannal 

folytatott együttműködésünk gyümölcseként. Gil augusztusban érkezett, 

ugyancsak Mariann segítségével, Lugosi Andrea tenyésztőtől 

Magyarországról. December fantasztikus hónap volt a számunkra, mert Fecni 

indult a Bakersfield-i coursingen, ami egy ritka fajtáknak szervezett vadászat. 

Kis fanfárral reprezentálta a fajtát, amikor mindenki meglepetésére és a mi 

őszinte örömünkre megnyerte a versenyt. Azután januárban Gil és én 

neveztünk Gil első ritka fajta kiállítására, amit fajtacsoport győzelemmel (BIG) 

és Best Reserved Dog címmel nyert meg csupán 7 hónaposan. Eközben 

Willow folytatja az LGRA pontok gyűjtését és a 2006. év Legjobb Magyar 

Agara címet is kivívta teljesítményével. Ha többet szeretne tudni ezekről a 

sikerekről, olvassa el a „Büszkeségünk” témát a hírlevélben 

Tally ho! 

Hsia Audrey, ideiglenes elnök 
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A Magyar Agár hosszú távú futó vadászkutya. Arra tenyésztették, hogy lovas 

agarászatokon álljon helyt nyílt térségeken, illetve erdőségek nyílt tisztásain. 

Magyarok elmondása szerint elvárt volt a fajtától, hogy az egyedek akár napi 

30-50 kilométert is megtegyenek több hajtásban. A zsákmány mezei nyúl és 

rőtvad volt. A magyar történelem során a Magyar Agarat nem kizárólag a 

nemesség tartotta. Bármely magyar, aki így kívánta, tarthatott agarat és 

vadászhatott vele. Annak ellenére, hogy tartása nem volt kizárólagos jog, a 

Magyar Agár tartása és tenyésztése mégis inkább a nemességhez, mint a 

parasztsághoz köthető. A vidéki parasztság által tartott agarak tanyasi 

kutyák, vagy egyszerűen nyúlfogó vadászok voltak. Ezek az egyébként 

vélhetően kisebb, könnyebb termetű agarak mára már szinte teljesen 

eltűntek. Mára a fajta Európában túlnyomóan kiállítási és pályakutyaként 

ismert, és kiállítók illetve versenyeztetők által tartott fajta. 

A mai Magyar Agár egy robosztus és energikus agár ( lásd 1. Ábra)  

A magyar „Agár” szó a nemzetközi „Hound” szónak feleltethető meg, pl. az 

afghan hound magyarul afgán agár. A „Magyar” szó a fajta eredetére, 

Magyarországra, illetve az országot benépesítő népcsoportra utal, amely 896-

ban telepedett meg a Duna-folyó partjainál. 

A történelmi emlékek szerint a Magyar Agár először Magyarország ésszak-

keleti részén, majd az Alföldön jelent meg, kb. ezer éve. Bár az Alföld-höz 

kötik, három terület is ismert hagyományos agaras régióként: Szabolcs-

Szatmár-Bereg, Somogy-, és Hajdú-Bihar megyék. (lásd: 2. Ábra) 

A fajta, bár ritka, de népszerű volt Magyarországon, és sok szép emléket 

hallottam Magyar Agarakkal kapcsolatban. Egy jó barátom mesélte el, hogy 

gyermekkorában a nyarakat egy olyan vidéki kistelepülésen töltötte hol 

számos agarat tartottak, amik szabadon jártak az utcákon és a határban. 

Ahogy nekem mesélte ez a barátom, ezek a kutyák a szocialista időszak 

szocialista agarai voltak: szabadon jártak, szaporodtak, nemigen tartoztak 

senkihez és elvették, amit akartak. A gazdák (apák, nagyapák, nagybácsik) 

naponta kivitték őket az erdőbe vagy a mezőre nyúlra vadászni, így biztosítva 

a napi hússzükségletet. Ezek a kutyák, bár szabadon jártak, de a gyerekek 

játszótársai voltak, tisztelték az embert. Sajnos azonban túl sok kárt tettek a 

baromfiállományban, így hamarosan népszerűtlen lett a szocialista csirkék 

iránti lelkesedésük….. 

A Magyar Agár standard leírása hasonlatos a greyhound-éhoz (a standard 

megtalálható a www.magyaragar.org oldalon). Ami küllemben 

megkülönbözteti a MA-t, az a valamivel erőteljesebb fej és vastagabb 

szövetű fül, az arányaiban hosszabb, mint amilyen magas test , hosszabb 

farok és erőteljesebb szőrzet, valamint eltérő izomzat. 

A greyhoundos jelleg és annak mértéke vita tárgyát képezi az európai 

magyar agár tartók és tenyésztők közt. A probléma gyökere az, hogy a 

greyhoundot a MA fajtába keverték a XIX: században, és a XX. század elején. 

Többen a „régi típusú”-nak nevezett Magyar Agarat preferálják, 

robosztusabb felépítéssel1. Ilyen például Bitter Lemon Baka ( 3. Ábra)  

1 az FCI 2008-ban Dél-Németországban, a Bodeni tónál szervez konferenciát a MA standard 

újragondolására 

 

A Magyar Agár története 

 

1. ábra: a magyar agár, bár 

hasonlít az angol agárhoz vagy az 

amerikai greyhoundhoz, egy 

valamivel robosztusabb felépítésű, 

arányaiban hosszabb testű, kissé 

nehezebb fejű agár, az angol 

agárénál valamivel nehezebb 

szövetű füllel. A képen Dévaj 

Torpedo látható, Friederike 

Honstetter és Karl Sewastianiuk 

kutyája, 

Németországból.(www.magyar-

agar.de.).   

 

Magyarok elmondása 

szerint elvárt volt a fajtától, 

hogy az egyedek akár napi 

30-50 kilométert is 

megtegyenek több 

hajtásban. 

http://www.magyaragar.org-/
http://www.magyar-agar.de/
http://www.magyar-agar.de/
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Több FCI bíró a „régi típusú” magyar agarat keresi, mások nem. Baka 

mindenesetre egy sokat nyert és kiemelkedően sikeres kiállítási kutya, 

emellett jó időeredményekkel fut a pályán is. 

A Magyar Agár történelmileg egy 11 évszázados történetű fajta. Íratlan 

emlékek őrzik, hogy az agarak a magyar törzsekkel voltak már a 

honfoglalást megelőzően is, még az eurázsiai, Ural vidéki időszakában a 

népcsoport vándorlásának. Nincs azonban olyan kézzel fogható, empirikus 

bizonyíték, ami ezt alátámasztaná. A legrégebbi archeologikus bizonyíték 

a fajtával kapcsolatban a Kárpátokban került elő, amely Magyarország 

észak-keleti határaihoz közel húzódik. 

A történészek sokat tudnak a magyarokról, akik a középkor „pokol 

angyalai” voltak a térségben. Az agarak, társítva ezekkel a harcias 

nomádokkal, részei voltak a magyarság hírnevének. Az alábbi rövid idézet 

( Johnson, 1996) ad egy kis kitekintést arra a kulturális környezetre, 

amelyben ezek a korai agarak éltek: 

„ a magyarok, akik azzal váltak ismertté, hogy isz. 896-ban a 

Kárpátokon átkelve megvetették lábukat a magyar 

Alföldön, vad és új részeseivé váltak az akkori közép-európai 

népességnek. A kelet-ázsiába nyúló távoli gyökereik miatt 

ezek a harcias nomádok olyan finn-ugor nyelvcsaládhoz 

tartozó nyelvet beszéltek, ami érthetetlen volt a szomszédaik 

számára. Az Alföldön és a Duna mentén történő végleges 

megtelepedésük után röviddel felhagytak nomád 

életmódukkal….” 

Johnson magyarokról adott leírása azt érzékelteti, hogy az 

állatállományuknak és az agaraiknak készen kellett állniuk az azonnali 

indulásra, vándorlásra. A magyarok által a honfoglaláskor használt lovak 

gyakorlatilag ázsiai pónik voltak, az eurázsiai sztyeppékről. A magyarok 

kutyái keleti, orientális fajták behatása alatt álló keverékek voltak, amik a 

magyar horda részévé váltak az eurázsiából induló vándorlás során. 

Létezett-e a Magyar Agár, mielőtt a magyarok elérték a Kárpátokat? Ez a 

kérdés nyitott. 

Idővel a pónikból magyar lófajták lettek, a magyarokból pedig elismert 

lovasok, akiket Európa „huszár”-nak hívott. Ilyen lehetett a Magyar Agár 

története a greyhound magyar megjelenéséig a XIX. században. A lovak 

és lovasok, valamint a magyar agár kölcsönhatásban fejlődtek gazdag 

történelmük során. 

Összességében a Magyar Agár egy 11 százados történetű magyar fajta. Ez 

a nagytestű magyar fajta, összevetve az angol agárral, erősebb izomzatú 

és szőrzetű, hosszabb testű, hosszú farkú és karakteresebb fejű agár. 

Összességében egy erős és robosztus vadászkutya. A fajtát széles 

néprétegek használták vadászatra, a nemességtől egészen a parasztságig. 

Elsődleges feladata napjainkig a mezei nyúl és rőtvad vadászata volt, 

melynek során a kutyákat lovasok kísérték. Naponta akár 30-50 kilométert is 

hajtottak ezek az agarak és képesek voltak lépést tartani a lovasokkal. 

Igazi életerős, hosszú távú vadászagarak. 

Johnson, L.R., 1996, Central Europe (Enemies, Neighbors, Friends): Oxford 
University Press, New York, 339 p. 

 

A cikk szerzője Kolář Tamás 

 

 

 

2. ábra: Magyarország megyéi 

(www.vikipedia.com) a Hortobágy az 

UESCO világörökség részét képező 

puszta, amely főleg Hajdú-Bihar Megye 

területén terül el, és amely a MA egyik 

hagyományos felhasználási területe]. 

 

3. ábra: Bitter Lemon Baka egy 

szép példája annak, amit sokan 

„régi típusú” magyar agárként 

azonosítanak. A fénykép 

Hegedüs Miklós tulajdona.] 

 

http://www.vikipedia.com/
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Büszkeségeink 

Fecni NOFCA sikere: 

Fecni első National Open Field coursing Association (NOFCA) versenye 2007. 

december 29-én volt. Az eseményt a CRA, a californiai ritka fajták társasága 

szponzorálta a NOFCA égisze alatt. A részvétel feltételeként az agárnak 

valamely elismert fajtához tartozó fajtatiszta ebnek kell lennie. Az elismerés 

feltétele, hogy a NOFCA tagság szavazata alapján befogadják a fajtát. 

Maga a NOFCA coursing klubok szövetsége, ahol minden klub egy vagy 

több agárfajtát képvisel. 

A CRA azon elismert fajtákat szponzorálja, amelyek elismertek ugyan, de 

számukban oly csekélyek, hogy nincs önálló klubjuk. Ide tartoznak a magyar 

agarak, afgánok, ibizai kopók, azawakhok, sloughik, skót szarvasagarak, 

fáraókutyák, stb. 

A futamokat bírálják és pontozzák egy championátus-rendszer keretében. A 

pontok száma a nevezett és kiesett kutyák számához is igazodik. A legtöbb 

elérhető pont egy kutya számára 40 abban az esetben, ha legalább 10 

induló van. A prédaállat fekete farkú vadnyúl ( black tailed jack rabbit) 

természetes élőhelyén vadászva. 

A futamok rendszere egyszerű, vannak előfutamok és döntők. A hajtás 

reggelén, legkésőbb egy órával napfelkelte előtt találkozunk, reggelizünk és 

sorsoljuk a kutyákat az előfutamokra. Ez úgy történik, hogy a kutyák nevét 

tartalmazó cetliket egy edénybe (többnyire valakinek a kaplapjába) 

tesszük, és egy ember ezeket folyamatosan kihúzza. Egy futamban 3 kutya 

vesz részt, tehát az első három kihúzott kutya kerül az első futamba, a 

következő 3 a következőbe, mindaddig, míg minden nevet ki nem húztak. 

Ha a kutyák száma páros, tehát ha például 10 kutyát neveztek, az utolsó 4 

kutya 2 párt alkotva fut két futamban. Egy kutya sem fut egyedül. Az 

előfutamok után a győztesek, illetve azok, akiket a bírók ismételten futtatni 

akarnak, újra sorsolásra kerülnek, hármas futamokra, illetve páros számú 

résztvevő esetében párokba az előzőek szerint. A két futam eredményei 

határozzák meg a győztest.  

Az előfutamok után a vadászat azon a mezőn folytatódik, amit aznap 

használunk. 

A californiai éghajlat mediterrán: hosszú száraz időszakok és rövid nedves 

időszakok váltakoznak. Az eső decemberben, januárban, februárban 

érkezik, időnként novemberi viharokkal és egyszer-egyszer márciusban. Az 

év nagy része száraz. Az általunk választott idény november első 

hétvégéjétől február közepéig tart. Az általunk használt terep 

következésképpen akár nagyon nedves, akár nagyon száraz is lehet. 

Leginkább különböző okokból ugaron hagyott területen, de néha művelés 

alatt álló területeken vadászunk. 

 

 

A futamokat bírálják és 

pontozzák egy 

championátus-rendszer 

keretében. A pontok 

száma a nevezett és kiesett 

kutyák számához is 

igazodik. A legtöbb 

elérhető pont egy kutya 

számára 40 abban az 

esetben, ha legalább 10 

induló van. A prédaállat 

fekete farkú vadnyúl ( 

black tailed jack rabbit) 

természetes élőhelyén 

vadászva. 

 4. ábra: Fecni az első 

LGRA versenyén, 2007 

novemberében 

Sloughouseban. A képet 

Dave Mills készítette 
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Fecni 

Ezen a napon Fecni harmadik coursingén vett részt, párban egy tapasztalt 

ibizai kopóval. A terület, amin dolgoztunk, nagyon száraz volt, helyenként 

magas fűvel és zsályabokrokkal meg tameraskkal. 

A terepmunka úgy zajlik, hogy a három vadászó kutya halad elől, „csúszó” 

pórázon a vadászmesterrel (aki a munkát irányítja és a nyulakat hívja), míg 

a többi résztvevő felsorakozik ( ez a „csapat”) a vadászó kutyák két 

oldalán, mögöttük, és így haladunk a területen. A vadászmester határozza 

meg, ki hova megy. Ha a nyúl felugrik, a vadászmester eldönti, hogy 

fogható-e, és ha igen, „Tally Ho”-t kiált. Az agarakat elengedik, és addig 

futnak, míg elfogják, vagy végleg elvétik a zsákmányt. A bírók minden 

kutyát külön pontoznak. A futam után újra feláll a sor. 

Ez volt Fecni első alkalma, és nagyon boldog és izgatott volt. Nem tudta 

pontosan, mi történik, de tetszett neki. Már 45 perce gyalogoltunk, amikor 

az első nyúl felugrott. Fecni megőrült… majdnem letépte a kezemet…. 

Nem mehetett, mert nem ő volt soron. A második futam is lement és Fecni 

egyre izgatottabb lett. És ezt követően rá került a sor! Ő volt a rózsaszín 

kutya ( az agarak balról jobbra sárga, rózsaszín és kék mezt viselnek, hogy 

a bírók pontosan meg tudják őket különböztetni). 

Már 15 perce felálltunk és haladtunk, amikor egy nagy nyúl felugrott 

rögtön előttünk. Fecni megpillantotta és kiugrott a sorból. Megközelítette a 

nyulat és jobb fordulatra késztette. A nyúl továbbra is a bokros terület felé 

igyekezett, kikerült pár fát és fedezékbe menekült. Hosszú üldözés volt, 

legalább fél mérföldes, de Fecni végig a nyomában volt. A legjobb az 

volt, hogy egyenesen visszajött hozzám (aggódom a kezdő kutyákért, 

hogy esetleg eltájolódnak és hosszú időbe kerül nekik visszatalálni). 

Ekkor a nap már előrehaladt és kezdett meleg lenni. Néhány órát 

gyalogoltunk anélkül, hogy további nyulakat találtunk volna, végül 

találtunk egyet és lefuthattuk a második előfutamot. 

Tartottam tőle, hogy Fecni elfárad, de figyelmes volt és jól érezte magát. 

Amikor kihirdették az eredményeket, Fecnit nyertesnek hozták ki és tovább 

jutott a döntőbe. A döntőben két tapasztalt és jó ibizaival sorsolták össze, ő 

futott kékben. 

Visszaálltunk a sorba és elkezdtünk vadászni. Jó időbe telt, míg nyúlra 

bukkantunk. Ismét a magas füvet jártuk be egy kis csatorna partján, 

amikor a nyúl felugrott. Éppen tőlünk jobbra, kicsit hátrébb…a 

vadászmester felkiáltott „nyúl jobbra, tally ho”….. én nem láttam a nyulat, 

de Fecni igen. Elengedtem, és ő jobbra indult, éppen a nyúlra, ami egy 

feltárcsázott földre váltott ki, közvetlenül amellett, amin mi dolgoztunk. 

Fecni iszonyatos volt…megközelítette a nyulat és visszafordította jobbra, 

arra, ahol mi voltunk. A nyúl egy sekély csatorna felé igyekezett, de Fecni 

kikényszerítette az árokból egy földútra, ami a terület határán húzódott. 

Folyamatosan követte és irányban tartotta, mígnem az egyik ibizai 

bekergette a nyulat a bokrok közé, ahol aztán elvesztette….   

Ez volt Fecni első alkalma, és 

nagyon boldog és izgatott 

volt. Nem tudta pontosan, mi 

történik, de tetszett neki. Már 

45 perce gyalogoltunk, 

amikor az első nyúl felugrott. 

Fecni megőrült… majdnem 

letépte a kezemet…. Nem 

mehetett, mert nem ő volt 

soron. A második futam is 

lement és Fecni egyre 

izgatottabb lett. És ezt 

követően rá került a sor! Ő 

volt a rózsaszín kutya ( az 

agarak balról jobbra sárga, 

rózsaszín és kék mezt viselnek, 

hogy a bírók pontosan meg 

tudják őket különböztetni). 
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Fecni ismét problémamentesen jött vissza hozzám. Még egy órát 

gyalogoltunk és megtaláltuk az utolsó döntős nyulakat. 

Nagyon büszke voltam Fecnire… két gyönyörűt hajtott, elég gyors volt, 

hogy elérje és elfordítsa a nyulat, nagyon buzgó volt és a két vele 

összesorsolt remek ibizaival is jól futott együtt. 

Ez volt az egyetlen hajtásunk abban az évben, mert megsérült a lábujja 

(nem a vadászaton, hanem az udvarban, játék közben), Mindenesetre 

alig várom a következő évet; a verseny/coursing szezon Márciusban 

kezdődik és azt hiszem, készen állunk majd… 

 

Barron Sally 

 

5. ábra: Willow és Belle 

Sloughouseban, 2007 tavasz. 

Dave Mills képe 
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6. ábra: Aranyági Utonálló Fenség (Gil) az első kiállításán, Santa Rosa, California  

Aranyági Utonálló Fenség (Gill) hatalmas durranással indította az új évet! 7 

hónapos korában vett részt velem az első, FCI rendszerű kiállításon Santa 

Rosában, California államban. A showt a International All Breed Canine 

Association (IABCA) szervezte. Az első kiállításon második helyezést ért el a 

hound puppy összevetésen, 5 kutyából. Nem rossz egy kezdőtől….de a 

dolgok csak jobban alakultak. Az első nap második kiállításán ismét más 

kölykökkel szemben mutatkozott be és végül a Reserve best Puppy In 

Show címig jutott! 

 

Az első kiállításon második helyezést 

ért el a hound puppy összevetésen, 5 

kutyábol.  Nem rossz egy 

kezdőtőtol…de a dolgok cask jobban 

alakultak. Az első nap második 

kiállításán ismét más kölykökkel 

szemben mutatatkozott be és végül a 

Reserve best Puppy in Show cimig 

jutott! 

Gil 
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7. ábra: Gil a legjobb formáját mutatja élete első kiállításán. 

 

Minden egybevetve Gil 

első kiállításán el tudta 

igy érni a nemzeti 

kölyök championátust. 

Gil most hivatalosan: 

Nat. JuA Aranyági 

Utonállo Fenség.  

A kiállítás második napján nagyon kimerültek voltunk, de erőt vettünk 

magunkon. És nagyon jól tettük, mert Gil ismét Res. Best Puppy in Show címet 

szerzett, már a másodikat. A bírók csak jókat mondtak a kis hercegünkről, és 

nagyon jól fogadták őt a nézők és a kiállítók is. Minden egybevetve Gil első 

kiállításán el tudta így érni a nemzeti kölyök championátust. Gil most 

hivatalosan: Nat. JuA Aranyági Utonálló Fenség. 

A kiállítási sikerei mellett Gil elkezdte a terepmunkát is. Az első NOFCA hajtása 

decemberben volt, Lost Hillsben, Californiában. Bár nem sok sikere volt a 

nyulak megpillantásában, jól érezte magát a mezőn cserkészve és más 

kutyákkal megismerkedve. Az első ASFA coursing trial-on februárban, 8 

hónapos korában vettünk részt. A trialt egy nagyon szép parkban tartották, 

Livermoreban, és az Észak Californiai Írfarkas Klub szervezte. Gil nagy 

érdeklődést mutatott a műnyúlra azonnal, és miután türelmesen kivárta a 

sorát, futhatott is utána egy részfutamot. Fiatal kora ellenére nagyon gyors és 

koncentrált volt. Mire hazaértünk, nagyon elfáradt, de azt hiszem, elhatározta, 

hogy ismét megpróbálja. 

Hsia Audrey 
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Nellie Belle és Nubia 

 Bár a lányok startboxba 

passzírozása teljestest. 

küzdelem volt, végül tisztán 

futottak az egész évben. 

A 2006-os versenyszezon számunkra októberben kezdődött, Betcha-Katcha 

Nellie Belle-el és testvérével, Betcha-Katcha Nubiával, akik a Sloughousi 

versenyen kvalifikáltak. Bár a lányok startboxba passzírozása teljestest. 

küzdelem volt, végül tisztán futottak az egész évben. Néhány hónapon belül 

könnyebbé vált a boxolás. Nubia (alias Willow Bee) egy orrhosszal lefutotta a 

húgát és így 2 pontot szerzett. Pillanatnyilag 5 ponttal indul 2007-ben, a teljes 7 

pontos karrier befutásáért. Bell az első LGRA pontjait októberben szerezte, 

lefutva Fecnit. Decemberben igencsak kellemes hír volt, hogy Willow Best 

Magyar Agár for 2006 lett, még annak ellenére is, hogy ez az LGRA-n belül 

kiadott cím és az egyedüli versenytársa a tetsvére, Nellie Belle volt. Az LGRA 

(Large Gazehound Racing Association) emlékplakettet a falra is kitettük, 

megbecsülésünk jeléül. A Magyar Agár teljesen elismertté vált az LGRA által. 

Az elmúlt pár hónapban apróbb sérülések által akadályoztatva voltunk, és a 

lányok 2007 októbere óta nem futhattak. De márciustól ismét versenyzünk! 

Kihívás a lányoknak az ASFA coursing kvalifikáció (Willownak sikerült, Nellienek 

még nem) és a bürokratikus út végigjárása annak érdekében, hogy a MA-k 

először versenyezhessenek az ASFA keretin belül. 

Kolář Tamás 

 

8. ábra: Nellie Belle , amint az eslő LGRA pontjait nyeri Sloughouseban, 

Californiában. Dave Mills képe 
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Hírek Európából 

 

Az AMA2 még mindig egy nem hivatalos szervezet, habár a tagok már 

megállapodtak az alapvető célkitűzésekben. Örömmel üdvözlünk 

mindenkit, aki szívesen venne részt a munkánkban és abban, hogy az AMA-t 

hivatalos szervezetté, és a verseny és fajtagondozó szervezetek által 

elismertté tegyük. 

Ha érdeklődik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Tommal: 

tom@magyaragar.org 

Bár még csak alakulóban vagyunk, az alábbi személyek az alábbi 

ideiglenes pozíciókat töltik be: 

Hsia Audrey-elnök  Barron Sally-kincstárnok(pénzügyek) 

Kolář Lori: elnökhelyettes Hsia Livia: titkár 

Hírlevél szerkesztő és tagsági kontakt: DR. Kolář Tamás 

Magyar nyelvû szerkesztõ: DR. Mózes Annamária 

AMA2 Update 

Az O-alomból született kölykök már elérhetőek a német Betcha-Katcha 

kennelben, tenyésztők: Friederike Honstetter és Karl Sewastianiuk.  Az apjuk 

Betcha-Katcha’s Nick Nack Paddivack, az anyjuk Betcha-Katcha’s Mignon.Négy 

kan és hét szuka kölyök keresi megfelelő Magyar Agár otthonát. Az érdeklődők 

felvehtik a kapcsolatot Friederikével a honlapjukon található vendégkönyv 

segítségével az alábbi webhelen: www.magyar-agar.de 

Hallottuk, hogy Gil testvére Fenyves és Nubia testvére Nookie remekül érzik 

magukat a tiroli havas tájon, Ausztriában. Az alábbi kép a két szépségkirálynőt 

ábrázolja, ahogy a napfényben fürdőznek. 

 

 

 

 

 

 

mailto:tom@magyaragar.org
http://www.magyar-agar.de/
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Bármilyen kérdést, kommentárt vagy levelet a tom@magyaragar.org címre 

kérünk eljuttatni. 

 

Levelek a szerkesztőnek 
 

Ha kedvet érez ahhoz, hogy cikket írjon a hírlevélbe, kérjük, vegye fel a 

kapcsolatot Tommal a tom@magyaragar.org címen. A következő 

számban lesz egy cikk egyik európai barátunk tollából és folytatjuk a saját 

MA-inkkal kapcsolatos beszámolókat. 

 

Dr. Kolář Tamás, Ph.D. 

AMA2 Newsletter Editor 

tom@magyaragar.org or tom_koler@yahoo.com 

Snail Mail: 

6621 Stewart Mine Road 

Kelsey, CA 95667 

530.295.9238 

 

 

Következő szám: Április-Június 2008-03-12 
 

9. ábra: Greyhound Specialty Event, 

Sloughhouse, 2007 szeptember. Balról 

jobbra: Tom Koler, Audrey Hsia, Lori Koler, 

and Sally Barron. A képet Dave Mills 

készítette 

 

mailto:tom@magyaragar.org
mailto:tom@magyaragar.org

