NAMAA: Észak Amerikai Magyar Agár Egyesület
A magyar agár független klubja
Egyesületi Alapokmány és Szervezeti Szabályzat
Szerző: Tom Koler
Az Egyesület tervezett
Alapokmánya és Szervezeti
Szabályzata elérhető a
weblapunkon:
www.magyaragar.org. Minden
véleményt és javaslatot szívesen
fogadunk.
Kérjük írjon Tomnak a :
tom_koler@yahoo.com, vagy a
tom@magyaragar.org email címen,
ha fel kívánja venni az egyesülettel
a kapcsolatot.
Tom és Lory Koler, Sally Barron
és Audrey Hsia vállalkoztak arra,
hogy egy formális írott
alapdokumentumot készítsenek el a
klub számára.
Arra törekedtünk, hogy egy
egyszerű és egyelőre más kennel
klubok alapokmányaihoz nem
kapcsolódó anyagot készítsünk. Az
Alapokmányt és Szervezeti
szabályzatot a tagok fogják
megszavazni a november 17.
napjával kezdődő héten, oly
módon, hogy titkos szavazataikat a
tom_koler@yahoo.com címre

küldik el. A végleges szöveget ezt
követően közzé tesszük a
weblapunkon.

Első évfolyam, 2. és 3. szám
(áprilistól szeptemberig)

Az egyszerűségre törekvés égisze
alatt elképzelhető, hogy előre nem
látható parlamentáris kelepcékbe
csaltuk magunkat(szavazás,
egyesületi működés, stb…). Ha
bármely olvasó ilyet tapasztalna,
kérjük, jelezze.

Néhány figyelmet érdemlő
téma:
 Vadászat Magyarországon
 Gil folytatja a nyerést
 Üdv Mikeásnak, Omlinnak és
Ojedának

A tagság formái: teljes tag
(egyénileg vagy családként), társult
tag (szavazati jog nélkül) és junior
tag.
Az első gyűlésünket ezen a télen
fogjuk összehívni. Non-profit
szervezet lévén a financiális
hátterünket takarékos szinten kell
tartanunk, így előre láthatóan a
tagdíjak 35-50 USD közt alakulnak
majd. A pénzügyi tárgyú
döntéseket a következő hírlevélben
tesszük közzé.
Egyelőre csak a teljes tagok
rendelkeznek majd szavazati
joggal, ennél fogva a társult tagok
és a junior tagok tagdíjának

 Hat magyar agár versenyez
idén tavasszal
Kyle és Ojeda élvezik a meleg
nyári napot Északkaliforniában

összege várhatóan kisebb lesz;
ennek összegét is az első hivatalos
találkozásunk alkalmával döntjük
majd el. Ha ezzel a kérdéssel
kapcsolatban bármilyen
megjegyzése van, kérjük, vegye fel
a kapcsolatot Tommal.

Három újabb import kölyök ezen a tavaszon
Szerző: Tom Koler
Három kölyköt importáltunk
Németországból ezen a tavaszon,
Mikeás Frankfurtból a Bodeni tó
mellől érkezett (Lake Constance),
míg Omlin (Gator) és Ojeda (Luna)
San Franciscoban landoltak, ahol
nénikéik, Nellie Belle és Nubia
(Willow Bee) vártak rájuk.

Mikeás Pennsylvániában él Lesa
és Jon Manoskey otthonában,
Ojeda Kyle és Rita Yates-szel
lakik.
Az okokról kérdezzék Kylet és
Ritát, de Ojeda hívóneve Luna lett.
Omlin hívóneve, Gator (aligátor)

hirtelen elhatározáson alapul, egy
forró nyári napon született, amikor
a fiú az udvarunk sáros részén, a
„Mocsár”-ban fürdőzött. Ha többet
kíván megtudni ezekről a
kölykökről, kérjük, olvassa el a
vonatkozó cikkeket a hírlevélben.

 Willow a 2007-es
versenyszezon Top Magyar
Agara az LGRA-nál
 Egy újabb Magyar Agár
Californiában
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Vadászat Magyar Agárral
Szerző: Pallagi Zsuzsanna
A vadászat maga az ősi korokra nyúlik vissza,
az emberiség hajnalára és a kutya és ember első
kapcsolatfelvételének időszakára. Ezen korai
idők óta az ember számos vadászatra szánt
kutyafajtát tenyésztett: retrievereket, pointereket,
vizslákat, laikákat és agarakat. Az agarak minden
bizonnyal az első vadászkutyák voltak az ókori
Egyiptomban,olyan küllemmel, mint amilyenek
manapság a kiállítások agarai.
A Magyar Agár egyike az agaraknak. Első
pillantásra hasonlít ugyan az angol agárra, de
figyelmesen szemlélve felfedezhetjük a
testalkatban, izomzatban és csontozatban rejlő
különbségeket. Ezek a kölönbözőségek teszik a
fajtát igazi hosszú távú munkakutyává, és
képessé arra, hogy számos zsákmányállatra
vadászon a rőtvadtól akár a vadkanig. A
zsákmányállat milyensége csak az egyedtől függ:
a temperamentumától, ügyességétől, testi
adottságaitól (izmok és méret) valamint a
képességeitől.
Egy átlagos magyar agár kisebb testű
zsákmányállat elejtésére alkalmas, úgy mint a
vadnyúl (mezei nyúl) és egyéb nyúlfélék. Minden
agár képes tartani a sebességet és követni a nyúl
mozgását, gyors fordulásait. Néha a könnyebb
felépítésű agarak a sikeresebbek, máskor meg a
nehezebb, erőteljesebb kutyák eredményesek. Az
agár egyedül is foghat zsákmányállatot, de az
igazi eredményességhez – gyakran 100%-hoz –
párban dolgoznak a kutyák. Az agár
másodpercek alatt felfedezi a partnere
gyengeségeit, és együtt mindent megtesznek,
igazi csapatmunkát végeznek annak érdekében,
hogy kiegészítsék egymás hiányosságait. Ez az,
amit az agárbarát a coursingen láthat: az egyik
elfordítja a nyulat, a másik megfogja.
Tapasztalt kutyák megfelelő edzésével ez a
csapatmunka egy komolyabb szintű, vagy
éppenséggel veszélyesebb vadászattá nőheti ki
magát. Néhány edzett és bátor szívű agár képes
megfogni egy vadkant, vagy fiatal/nőstény
rőtvadat is. Ez persze veszélyes kaland is lehet,
de része a magyar agarász tradíciónak.
Egy olyan agár, amely a normál vadászaton jó
tapasztalatokat szerzett és mindig sikeres volt,
megtanítható rókák, vadmacskák (nyílt terepen)
és más kis testű ragadozó dúvadak vadászatára.
Bár nem túl szép dolog, és morális-, valamint
egészségügyi aggályokat is felvet, de kóbor

kutyák elfogására is alkalmazhatóak az agarak.
Mi magyar vadászok így mondjuk: az agár
fegyver a vadászmester kezében.
Vadászat ma
Az agarászat napjainkig tiltott dolog volt.
Úgynevezett „rabsicok” vadásztak agárral és
tettek néha komoly károkat bizonyos
vadászterületek állományában. Ez az oka annak,
hogy a hivatásos vadászok kilövik a vidéken
szabadon portyázó agarakat (és más fajtájú
kutyákat is) Manapság is van még feszültség a
fegyverrel vadászók és az agarászni kívánók
között. Ma már van azonban legális lehetőség az
agarászatra: hivatalos vadászvizsgát kell tenni és
a vadásztársaságoz csatlakozni, mely
engedélyezheti a vadászatokon részvételt. Ma
Magyarországon keveseknek adatik meg ez a
lehetőség, köszönhetően a nagyon magas
társasági belépési díjaknak és tagsággal szemben
támasztott elvárásoknak. Hortobágy térségében
jött létre egy társaság, amelynek a tagsága
remélhetőleg csak nőni fog. Más vadászok
továbbra is rabsicként használják az agaraikat és
utána bírságot fizetnek az államnak.

körbe-körbe forgott, mint egy propeller. Dodo és
Gida a két kan a fejére támadtak hevesen és
agresszíven, a füleit és a nyakát próbálták
megfogni. A vadat és magukat is nagyon
kifárasztották ezzel az ugrándozással, és a disznó
vérzett, mire leállítottuk a kutyákat. Végül nem
az agarak, hanem a vadászmester fegyvere
végzett vele. Utána miden kutya fáradt volt és
ugatott. Szereztek néhány horzsolást, megsérült a
lábuk, szájuk, de úgy tűnt, élvezték a kalandot.
A második vaddisznó nem volt ilyen egyszerű,
és végül nem is volt küzdelem. Ez egy nagyobb
és idősebb állat volt, ami a bokros részre
keveredett az erdőben. A kutyák hevesen
megtámadták, de a szukák kis idő múltán
visszakoztak –itt ébredtem rá, hogy egy nagy
állattal van dolgunk-, csak a kanok dolgoztak a
disznón. Nagyon aggódtam értük, és végül
sikerült őket sérülés nélkül visszahívni. A fiatal
vaddisznók könnyű prédák, de a koca nagy
veszélyt jelenthet, úgyhogy nem szeretem őket
vadászni.

Saját tapasztalataim
Sajnálom, hogy ezt kell mondjam, de az
agaraimat féllegális módon használom. Tagja
vagyok egy nyugat-magyarországi
vadásztársaságnak, és miután sikeresen kutattam
fel sebzett vadakat a vizsláimmal, megengedték,
hogy kipróbáljam az agaraimat vadászmunkában,
de kizárólag ezen társaság keretein belül. A
társaság területe hegyes vidék, többnyire erdővel
borított, és csak pár mezőgazdaságilag művelt
nyíltabb terület által megszakított. Ilyen terepen
volt lehetőségem az agaraimat (pár magyart és
egy lengyelt) kipróbálni vadkanra, őzre és
szarvasra. Vadkannal csupán két alkalommal
találkoztunk. Azt gondolom, hogy ez túl
veszélyes ellenfél minden kutyának, még a
morcos, kicsi és fürge jadterriernek is. Az első
vadkan egy fiatal példány volt, olyan 70 kg
körüli. Egy bokros területen találkoztunk vele.
Miután két tacskó megtámadta, kiugrott a bokrok
közül és egy kisebb nyílt területre került. Ekkor
elengedtem az agarakat, amik megtámadták a
vaddisznót. Cédrus, Cinege, Czarka és Delfin
körülötte ugráltak és ugatták, megállítva ezzel.
Megharapták a hátulján és az oldalain több ízben,
kicsi, de heves harapásokkal, amitől a disznó

Őzugrató Cinege hűsül vadászat után

Első évfolyam, 2. és 3. szám (áprilistól szeptemberig)

A második vaddisznó nem volt ilyen
egyszerű, és végül nem is volt küzdelem. Ez egy
nagyobb és idősebb állat volt, ami a bokros
részre keveredett az erdőben. A kutyák hevesen
megtámadták, de a szukák kis idő múltán
visszakoztak –itt ébredtem rá, hogy egy nagy
állattal van dolgunk-, csak a kanok dolgoztak a
disznón. Nagyon aggódtam értük, és végül
sikerült őket sérülés nélkül visszahívni. A fiatal
vaddisznók könnyű prédák, de a koca nagy
veszélyt jelenthet, úgyhogy nem szeretem őket
vadászni.
A rőtvad vadászat hasonló, azzal az eltéréssel,
hogy több óvatosságot igényel. Nagyon meg kell
közelíteni ahhoz egy szarvast, hogy meg lehessen
fogni. Takarásban közelítünk az agarakkal, és
csak akkor engedem rá őket, ha már közel
vagyunk. Ha a vad túl gyors vagy túl messze van,
az agarak feladják és más prédát keresnek. Én
szeretem ezt a magatartást, mert így soha nem
vesznek el és nem fárasztják ki magukat mielőtt
tényleg fognának is valamit. Ha erre edzik az
agarakat, szarvasra (őzre) jól dolgoznak párban,
de az idősebb hímek agancsaival vigyáznunk
kell. Ezért nem engedem az agaraimat, csak fiatal
bikákra, vagy sutákra. Nagy, erős és gyors
állatok ezek, hosszú lábakon, és képesek
veszélyes szituációkba sodorni az agaratcsakúgy, mint a vaddisznók.
A vadászni szerető agaraknak nem jelentenek
problémát a rókák és macskák. Ezeknek a
prédaállatoknak a hátulsó részét ragadják meg, és
úgy rázzák azokat, mint a foxterrierek. Én nem
igazán szeretem ezt a fajta vadászatot, mert a
kocka fordulhat és ők kaphatnak karmolásokat és
harapásokat a prédaállattól az arcorri részre, de
nem úgy tűnik, hogy ez a lehetőség
különösebben feszélyezné az agarakat. A párban
dolgozó agarak szívesen űzik a rókát/macskát a
tényleges küzdelem előtt, de a magányos agár
többnyire azonnal fog. Nekem csak a kanjaim
vadásznak ragadozókra. A szukáim talán túl
félénkek, vagy-érdekes ezt kimondani- túl
gyengédek ehhez. A szukáim soha nem öltek
nagyobb prédaállatot, csak a kanoknak segítettek,
de nagyon sikeresek nyúl, vadnyúl és madár
vadászatban.
A fiatalok felkészítése
A vadászatra való felkészítés korán kezdődik. A
nálam született agarak már 6 hetesen találkoznak
nyúllal. Már ekkor nagyon fontos tudni, hogy
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melyik kölyök kerül vadászó/verseny/coursing
otthonokba, és melyeket fogják kedvencként
tartani. A kedvencnek szánt kölykök nem
támadhatják meg a nyulat, nem lehetnek vele
agresszívak. Igyekszem megnyugtatni ezeket a
kölyköket és visszafogott viselkedésre nevelni. A
többiek elfoghatják a nyulat: szegényt egy
ketrecbe teszem és a kölykök körbeugrálhatják és
ugathatják. Szőrrel borított bárány vagy nyúlbőrt,
vagy más bőrt kapnak, amivel játszhatnak. A
leendő kedvencek nincsenek jelen, amikor a
leendő vadászok így játszanak, és nem is
láthatják ezt a fiatalkori tréninget. Így-hacsak
meg nem tanítják valahogy egymást- garantálni
tudom a gazdáknak, hogy a kedvenceik kedvesek
lesznek más állatokhoz, míg a munkakutyáik
mohón követnek és támadnak majd mindent, ami
mozog.

Dodó készen áll vadászat előtt

A jövőbeni zsákmány bemutatása a kölyöknek

A szerkesztő:
A hírlevelet a magyar agárnak szenteltük, ennél fogva számos MA témában fogunk publikációkat
közzétenni. Meglehet, hogy néhány téma - mint a vadászat is – rosszul érint bizonyos olvasókat. A
magyar agár Magyarországon vadászó kutyaként vált kedveltté, és erre a célra tenyésztették ki a
korai időkben: kis és nagyvad vadászatára. Ennek a kulturális és történelmi ténynek a tagadása a
fajta alapjainak a tagadást jelentené. A magam részéről támogatom a vadászatot, amennyiben az
humánus módon és törvényes keretek közt folyik. Néhány családtagom elzárkózik ettől a témától,
és ennek tiszteletben tartása végett mi magunk nem fogunk vadászni az agarainkkal. Az ő prédájuk
a műanyag nyuszi és a LGRA coursingek műnyula lesz.
Tom Koler
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Mikeás megérkezett Pennsylvániába!
Szerző: Lesa Maonoskey
Üdv Pennsylvániából!
Amikor Tom megkért, hogy írjak pár sort a
legújabb szerzeményünkről, le voltam nyűgözve
a lehetőségtől. A mi történetünk nem a
szokványos, ha azt vesszük, hogy ez az egész egy
viszonylag gyors döntés eredményeként indult:
csak 2008. május-júniusában kezdtünk aktívan
magyar agarat keresni.
Én 15 éven át foglalkoztam több agárfajtával,
és néhányszor már csábított ez a fajta, de nagyon
nehéznek találtam, hogy bármilyen általános
információt szerezzek róla.
Ez így ment egészen addig, míg bele nem
botlottam Gil fényképébe a ritka fajták
honlapján. Ott találtam azt az információt, hogy a
Magyar Agár Hungarian Greyhound néven is
ismert, és ezen a nyomon kezdtem kutatni ezúttal intenvízebben - Szerencsémre
megtaláltam Komáromi Diana weboldalát
(www.cserihegyi.com) és június végén felvettem
vele a kapcsolatot. Diana nagyon segítőkész volt:
Összeismertetett Tommal és minden, a fajtával
kapcsolatos kérdésemre válaszolt. Miután
Tommal és Dianával is értekeztem,
nyilvánvalóvá vált: a Magyar Agár nekünk való
fajta volna!
Nem sokkal ez után Diána bemutatott egy
kennelt, a Farkas von Solomon-t (www.magyaragar.com) ,és elárulta, hogy van még egy eladó
kan kölyök a legutóbbi alomból. Nagyon
izgatottan, haladéktalanul felvettem a kapcsolatot
a tenyésztővel, Nicole-lal, aki informált az
alomról, az anyáról Lottáról (Vad von Schloss

Neuschwanstein), és az apáról Orvosról (Dévaj
Orvos) , valamint képeket küldött erről a
gyönyörű foltos fiúról. Megigézett, ahogy
megláttam….attól a naptól övé a szívem. Miután
Nicole-lal és barátnőjével, Susanne-al számos
alkalommal beszéltünk telefonon, kölcsönösen
megnyugodtunk és megállapodtunk Mikeás
amerikai útjáról. Abban állapodtunk meg, hogy
minél hamarabb le kell bonyolítani az utazást,
hiszen már 14 hetes volt Mikeás és nőttön nőtt.
Mikeás 2008. július 16-án érkezett Frakfurtból
Philadelphiába. Olyan volt és mind a mai napig
olyan, amilyennek ezt a fajtát vártuk: robosztus,
energikus, közben kedves és nagyon tud szeretni.
Azonnal, zökkenőmentesen beilleszkedett a
családunkba. Boldog volt és jól nevelt, és olyan
hálásak vagyunk Dianának, hogy összehozott
minket Nicole-lal.
Boldogan számolhatunk be arról, hogy Mikeás
máris az apja nyomdokaiba lép a kiállításokon. A
Ritka Fajták Kiállításán debütált, és
négykiellításból háromszor Best Puppy in Show
lett, 25-nél is több fiatal kutya közül, és Reserve
Best In Showt is nyert, több 100 mindeféle korú
kutyából, beleértve championokat is! Junior
Champion lett- és mindez csupán 6 hónaposan!

Mikeás tündököl

Szükségtelen hangsúlyozni, hogy mennyire
izgatottak vagyunk a fiú jövőjét illetően, és
milyen boldogok vagyunk, hogy a családunk
tagjaként tudhatjuk őt!
Lesa Manoskey
www.bigstarbulldogs.com

Willow a 2007-es versenyszezon Top
Magyar Agara az LGRA-nál
Szerző: Tom Koler
Betcha Katcha Nubia (Willow Bee) ismét a
LGRA Top Magyar Agara, 2007-ben is. A 2007es szezonban is a testvére ellen küzdött, összesen
6 pontot gyűjtve a címhez. Néhány kisebb
mancssérülés akadályozta a teljes szezonban való
küzdelemben. Jövőre a testvérével Nellie Belleel, valamint. Fecnivel (Sally Baron) és Gil-lel
(Audrey Hsia) fog versenyezni. Ha minden jól
megy, két fiatal versenyző fog csatlakozni ehhez

a csapathoz valamikor tavasszal. Ojeda (Luna) és
Omlin (Gator) azért fognak edzeni a télen, hogy
tavasszal csatlakozhassanak a versenyzőkhöz.
Mindketten a Betcha Katcha O alomban
születtek.

Betcha Katcha Nubia nyer Sloghouseban a
2007-es szezonban ( a képet Dave Mills
készítette)

Első évfolyam, 2. és 3. szám (áprilistól szeptemberig)
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Ojeda Kaliforniába érkezik, bizsut keresni
Szerzők: Kyle és Rita Yates
Az elmúlt több, mint 20 évben volt
szerencsénk saját és közös tulajdonban tartani
illetve kiszolgálni számos Rodéziai Ridgebacket,
mint alfa hím és nőstény a falkánkban.
Elmerültünk az erős és elegáns vonalaikban,
erőteljes futásukban és remek humorérzékükben.
Megtapasztaltuk a zárkózottságukat és a
krónikusan lusta oldalukat is. A szukáink
hajlamosak némi melegségre vágyni. Reggelente
bemásznak a nagyon puha ágyba és addig
nyüszögnek, míg be nem takarjuk őket. Mindig
azt hallottuk, hogy a „ridgeback nem való gyenge
jellemű embereknek”. Az agarakat törékeny és
esetlen jószágoknak tartottuk.
És ekkor jött Tom Koler. Tom és Lori
meghívott minket egy LGRA versenyre. Elvittük
Hollyt, a potenciális tenyésszukánkat egy
próbafutamra. Egy kicsit össze volt zavarodva. A
futam felénél meglátott egy másik Ridgebacket
és elvesztette a nyulat. Kipróbáltuk mind a három
lányunkat. Morgan a kamion után futott, Holly
hozzám futott és Gaia olyan keményen
versenyzett, hogy az egészsége miatt aggódtam,
ugyanis ő egy mentett kutya túlsúllyal és
egészségügyi gondokkal. Felfedezve a tenyésztés
problémáit Hollyval, 3 kiállíthatatlan,
tenyészthetetlen és biztonságosan futtathatatlan
kutya tulajdonosai voltunk. 24 órás
professzionális lustadisznók voltak. Totálisan ki
voltunk ábrándulva.
És újra bejött a képbe Tom. Megkeresett az
irodámban (Rita irodájában) egy nap kora reggel,
és izgatottan beszélt 2 MA kölyök
importálásának lehetőségéről a német Betcha
Katcha kennelből. Épphogy elveszítettük a
negyedik kutyánkat, Razzel Dazzelt az előző
évben és még nem voltunk készen arra, hogy újra
4 ketrec legyen a hálónkban. De Tom behálózott.
Amikor a „kölyökszuszogás”-t emlegette,
elvesztem. Amikor aznap ebédnél megemlítettem
a dolgot Kyle-nak, ő csak rábólintott: mit számít,
hogy 3 vagy 4 kutya?
Nem sokkal ez után Tom és Kyle „férfidolog”
címszó alatt elment a San Francisco-i nemzetközi
reptérre, hogy fogadják a kis nemzetközi
utasainkat. Mindenkinek szerelem volt ez az első
pillantásra. Ojeda neve hamarosan Luna lett…
egy újabb kölyök a házban, micsoda
öröm….egyfajta. Lassan minden HNYK státuszú
lett a házban: Harapott, Nyalt, Kóstolt. Kyle

szájtúltengésesnek nevezi. A legújabb mantránk:
„Luna, nem a tied!”
Egy kis tolvaj, aki bizsura les.
Kis darabkákat találunk kagylóból, töltőtollból,
szemüvegből, kézápolókból, vállfákból,
újságpapírból, zoknikból, mindenféle
eszközökből, és a kedvenceiből: Rita cipőiből..
Egy meleg reggelen, amikor a kávénkat
élveztük a teraszon, megakadt a szeme néhány
csilli-villi bizsun. Épphogy elvégeztem egyikét a
rendszeres pedikűrjeimnek, és egy ragyogó
strasszos lábujjgyűrűt viseltem. Lunától nem
szokatlan, hogy átkel az asztalon. Egy ilyen
szokványos repülését szakította meg és késztette
U-kanyarra, amikor megvillant a lábujjékszerem.
Olyan volt, mint amikor egy rajzfilmben feljön a
buborék „Hello Baby” felirattal.
Tehát megkezdődött a keresés egy megfelelően
csillivilli nyakörv után a kis „bizsulányunk”
részére.
3 órát töltöttünk el kisállat boltokban, hogy
megcsodáljuk a kiábrándító választékot az
egyhangú dekorokból és kiegészítőkből. Végül
egy helyi állatbutikban kötöttünk ki, ahol volt
ugyan valami választék, de nem voltam hajlandó
60 USD-ért beszerezni egy „so-so” nyakörvet.
Aztán befordultam a sarkon, és megtaláltam a
bizsut! Rózsaszín volt és piros! Mondanom sem
kell, hogy több volt 60 dollárnál darabja, több,
mint a napi keresetem nagyobbik fele, de
mindkettő remek volt.
Tehát az utcáról a házunk nyugodtnak tűnhet,
de nyisd csak ki a hátsó ajtót, és
megtapasztalhatod a teljes káoszt. Az esti
őrületek, amikor 3 ridgeback és egy magyar agár
szeli át a levegőt, remek látványt nyújtanak
egészen addig, míg biztonságosan ki tudsz térni
az útjukból. Érdekes megjegyezni, hogy Luna
soha nem futott úgy, mint egy csupaláb idétlen
kölyök. A ridgebackeknek egy évbe vagy többe
telik, hogy erőtelesen és elegánsan, határozottan
fussanak. Luna első perctől úgy fut, mint egy
atléta, elegánsan és agilisen, 4 hónaposan!
A régi barátaink meg voltak lepve, hogy
lejjebb adtunk az exkluzív Rodesiai szintből.
Mi úgy szeretünk erre tekinteni, hogy felráztuk a
környezetünket és kicsit felturbóztuk a kutyákat
magunk körül: sok barna kutyapopó helyett van 3

barna és egy magasabb, hosszabb és foltos kiadás
is. A régi beidegződésünket, miszerint az agarak
gyámoltalanok és törékenyek, fenntartjuk az
angol agárnak, de nem a magyarnak! Teljesen
elmerültünk az eleganciában és erőben, és abban,
hogy lépésről lépésre felfedezzük a MA és a RR
közti különbségeket. A ridgebackek most
testesnek és –szabad ilyet mondanom?- kövérnek
tűnnek.
Luna természetében nagyon különböző a
ridgebackektől. Gyengéd és nagyon tud szeretni.
Szinte repül, hogy képben legyen. Csak le kell
ülnünk valahová, és máris ott van rajtunk.
Összetekeredik és elalszik, gyakran úgy, hogy a
feje lóg, mint egy zászló. Gyakran a vállunkra
teszi a fejét és egy nagy kutyaölelést kapunk tőle.
A bundájának a sima puhasága nagyon kellemes,
úgyhogy az öleléseit szívesen vesszük. Nem egy
korán kelő típus, időbe telik, mire felébred.
Sokszor a nyomunkban van mindenütt a ház
körül, csak, hogy velünk legyen. Ha az emeleten
dolgozunk az irodában, odajön mellénk feküdni.

Luna az egyik bizsujában
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A 3 RR azonnal bevetődik az ágyba, ha nyitva
hagyjuk a háló ajtaját.
Ha valamelyikünk kilép a bejárai ajtón, Luna ott
fog várni. Ha a kertben dolgozunk, vigyáznunk
kell; a képünkbe liheg és a hosszú farkával
csóválva vagy az egyik játékával a szájában jelzi,
hogy játszani szeretne.

Köszönjük Tom kitartását és Friederike
Honstetter kedvességét, melyek által egy
bizsubolond magyar agár boldog tulajdonosai
lehetünk.
1

Friederike Honstetter és Karl Sewastianiuk a német
Betcha-Katcha Kennel tulajdonosai

Nemcsak kedves, hanem nagyon intelligens is.
Alig kellett egy kis idő, hogy megtanulja az alap
parancsszavakat. Úgy fest, mindent megtesz,
hogy elbűvöljön minket. Az utóbbi pár hónapban
igazi élvezetet találunk a társaságában, és a 6 fős
csapatunk tagja lett. Mostanában fedezzük fel,
milyen jól egerészik.
Egy magyar agár a családban igazi élmény.

Luna az egyik bizsu nyakörvét viseli

Mikeás kiállítási sikerei
Szerző: Lesa Manoskey
Mikeás Farkas von Solomon kiállítási
debütálása a ritka fajták egyik rendezvényén volt
szeptemberben, Baer-ben (Delaware). Íme az
összefoglalása annak, hogyan nyert 4 kiállatáson
egy nap alatt.
1: Best of Breed, BOG, Best Junior Puppy in
Show (25 kölyök volt a konkurencia)
2: Best of Breed, BOG, Best Junior Puppy in
Show (25 kölyök volt a konkurencia), reserve
BIS (100 kutya közül, beleértve CH kutyákat is).
Ezzel a két győzelemmel Junior CH!
3. Best of Breed, BOG, Best Junior Puppy in
Show (25 kölyök volt a konkurencia)

hadd mutassa be ő, hiszen nekem vannak más
kliens kutyáim is. Úgyhogy megegyeztünk
ebben, tudván, hogy Rachel szuper munkát fog
végezni…és gondolják el, ez csak az első
kiállítás volt, csak azért, hogy gyakoroljon a
kutya….egek, ezek ketten megleptek ám minket!

Kíváncsian várjuk ennek a szuper kölyöknek a
kiállítási és a coursing eredményeit!

Lesa és a BigStar falka
www.bigstarbulldogs.com

4. Best of Breed, BOG.

Le vagyunk nyűgözve ettől az eredménytől! Egy
hosszú nap volt, de nem adta fel, volt kedve
végigcsinálni. A kiállatást a ritka fajták
szervezete rendezte, és az elérhető címek
nemzetközi CH és Junior CH címek, illetve az
ezekhez szükséges pontok voltak.
Mikeást a 12 éves junior handlerünk, Rachel
mutatta be, ami nagy könnyebbség nekem a
kiállításokon. Rachel imádja Mikeást, és kérte,

Mikeás, Rachel és Lesa a rozettákkal

Első évfolyam, 2. és 3. szám (áprilistól szeptemberig)
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Omlin bizonyítja, hogy a vízibivaly honos Sierra Nevadában
Szerző: Tom Koler
Betcha Katcha Omlin Ojeda nevű húgával
érkezett hozzánk múlt tavasszal. Az O alomban
születtek, apjuk Betcha Katcha Nik Nak Paddy
Wak, anyjuk Betcha Katcha Mignon. Nk Nak a
két szukánk, Nellie Belle és Nubia testvére. Az,
hogy a Betcha Katcha kennel nagy támogatói
vagyunk, nem kifejezés!
Omlin hamar megtalálta az utat a csapatunkba
és felvedezte a víz forrását itt a forró Sierra
Nevedai éghajlaton. Ezen eljárás
eredményeképpen kapta a „Gator” nevet. De
igazából sokkal inkább emlékeztet vízibivalyra,
mikor a mocsárban dagonyázik. Ahogy a nyári
napok egyre forróbbá váltak, úgy ásott magának

egy saját kis dagonyát a kerti öntöző
túlfolyójánál, létrehozva a saját kis mocsarát. A
legszorgosabb napjain nem volt szívesen látott
vendég a nappalinkban a kis koszos kölyök.
Gator anyja egy kiváló versenykutya, akit
láttunk futni, amikor 2006-ban Európában
voltunk. Emellett egy nagyon kedves lány, olyan
tekintettel, ami még a legkeményebb szívet is
megolvasztja. Amint lehetőség adódott, hogy
miénk legyen egy kölyke, azonnal megragadtuk.
Gator edzeni fog ezen a télen annak reményében,
hogy tavasszal indulhat az LGRA versenyein.

Gator támadja a locsolócsövet

Gil folytatja a nyerést
Szerző: Audrey Hsia

Aranyági Utonálló Fenség, barátok és
családtagok számára közismertebb nevén Gil,
2008. január 14-én ünnepelte első születésnapját.
Mégpedig azzal, hogy kvalifikált az LGRA
versenyeire, legjobb cimborájával, Fecnivel
egyetemben. A nyári meleg megviselt minket, de
nem akadályozta meg Gilt abban, hogy élvezze a
kintlétet és általában az élet napos oldalát. Ő és

Gil a ritka fajták kiállításán,
Placervilleben (CA) 2008 Áprilisában

Fecni részt vettek az Észak-kaliforniai Whippet
Klub LGRA versenyén, sé megszerezték az első
pontjaikat. Az ASFA minősítést is megszerezte,
úgyhogy reméljük, hamarosan kipróbálhatjuk a
coursing pályán is!
A tavaly januári gyönyörű kezdés után Gil
folytatta a nyerő szériát áprilsban a Ritka Fajták
Kiállításán, megnyerve élete első Best in Show
címét! A hétvége top kutyája lett, annak ellenére,
hogy csak egyik napra volt nevezve, a másik
kiállítási napot teljes egészében kihagyta. Ez után
a fényes kezdés után az UKC kiállításán, Gil
felkeltette a bírók figyelmét és BOG I lett a
Silver State Amerikai Pitbull Terrier Klub által
rendezett kiállításon Sparksban (NV). Ezt egy
újabb csoportelsőség követte a SSAPBT Klub.
UKC kiállításán szeptemberben. A legjobb
tudomásom szerint Gil az első MA, aki pontokat
szerzett UKC rendezvényen. És az év nagyszerű
befejezéseként Gil Res. BIS címet és Best Ritka
Fajta Kölyök in Show címet nyert az IABCA
nemzetközi kiállításon.
.

Gil a LGRA versenypályán, Sloughouse, 2008( a
képet Dave Mills készítette)
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Kucorgó Dombi Bükköny-Bukky
Szerző: Tom Koler

Éppen nyomtatni akartuk ezt a hírlevelet,
amikor Lory hallott Peter Laskier felől, aki
Truckeeben, Kaliforniában él.
Peter megtalálta a weboldalt és felhívta Lorit,
hogy többet tudjon meg a csapatunkról. Nagy
meglepetés és öröm volt. Truckee csak három
órányi autóútra van tőlünk Sierra Nevadában, és
teljesen meglepődtünk ezen az egybeesésen,
hogy ilyen közel vagyunk egymáshoz, miközben
a Magyar Agár milyen ritka Észak-Amerikában.
Peter Bukkyt 6 éve vette Bali Orsitól. Attól a
Bali Orsitól, aki olyan kedves volt velem, mikor
elkezdtem ismereteket szerezni erről a fajtáról;

úgyhogy el voltam ragadtatva attól, hogy a világ
milyen kicsi.
Peter és Bukky eljönnek a november 8-i
LGRA versenyre Soughousba. Reményeink
szerint mind a hét ismert kaliforniai MA ott lesz
ezen a rendezvényen. Még az is megeshet, hogy
jövő tavasszal 4 szuka és 3 kan fog a 200 méteres
versenyeken futni!
A pár emailből, amit eddig váltottunk,
megtudtam, hogy Peter futni jár Bukkyvel a
Sierra Nevadába. Akik nem tudják, azoknak
mondom, hogy Truckee magasan a Sierra
Nevadában van, közel ahhoz a helyhez, ahol a
rossz hírű Donner csapat meghalt az 1800-as
években. A telek ott rém hosszúak, van, hogy
Hálaadástól Húsvétig eltartanak. A képekből
nyilvánvaló, hogy Bukky top formában van, és
valószínűleg meg fogja tanítani a kaliforniai
agarakat kesztyűbe dudálni! Minden bizonnyal
remekül boldogul hegyi környezetében!

Bukky választ ad a MA és a hó kérdésére: a
Magyar Agár szereti a havat!

Bukky élvezi a napsütést egy hegyi patak mellett

Jóképű Bukky.

Az Elnöktől
Üdv MA tulajdonosok és rajongók! Örülök,
hogy írhatok Önöknek a második NAMAA
hírlevélben! Izgalmas idők ezek a fajta számára
Észak-Amerikában: két fiatal kölyökkel akik
növögetnek Kaliforniában, mint a dudva, egy
másikkal pedig Pennsylvániában, a fajta
egészséges és prosperáló kibontakozása vette
kezdetét az Államokban.
Az első hivatalos NAMAA találkozót 2008.
július 4-én tartottuk Kalifornában. Hivatalosan

jelöltük és megválasztottuk a tisztviselőket, és
megkezdtük a munkát az Alapszabály és
Szervezeti Szabályzat tökéletesítésén.
Szeptember közepére ezek nagyjából elkészültek,
és megértek a hivatalossá tételre. Mindenkit
bátorítunk a klubba való belépésre. Sajnos a
forróság és az agresszív kaliforniai tüzek otthon
tartották az agarakat, de végre itt az ősz és az idő
lehül, úgyhogy mind alig várjuk a verseny és
coursing szezon kezdetét!

Tally ho!!!!
Audrey Hsia, a NAMAA elnöke

Első évfolyam, 2. és 3. szám (áprilistól szeptemberig)
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Fecni barátokat látogatott a nyáron
Szerző: Tom Koler

Sally Barron tavaly májusban balesetet
szenvedett, és megsérült a háta. Mivel pihenésre
volt szüksége, megkérte a barátait, hogy
segítsenek gondozni az orosz agarait és Fecnit, a
magyar agarát. Az első hónapban Fecni a Hsia
családnál hancúrozott, Davisben, Kaliforniában.
A Koler család meglátogatása alkalmával Fecni
úgy döntött, hogy a július nagy részét és
augusztus első felét a Betcha Katcha csapattal
tölti. De Miss Népszerű vissza szólíttatott a
Hsia családhoz augusztus második felére és
szeptemberre. Szerencsére Sally felépült és
Fecni hazatért a barzojokból és quarter horse
lovakból álló családjához. Míg Hsiáéknál lakot,
Fecnit több UKC kiálltásra és coursingre, illetve
LGRA versenyre nevezték be. A Koler
családnál Gatort tanította néhány trükkre és
Tom álmatlan éjszakáiban volt partner.

Bár mind örülünk, hogy Sally felépült, szívesen
várjuk vissza Fecnit látogatóba!

Fecni és Gil egy LGRA versenyen
Miss Népszerű

Megválasztottuk a NAMAA tisztviselőit
Július elején elfogadtuk az írott Alapszabályt és
Servezeti Szabályzatot, és jelöltük, valamint
megválasztottuk az első tisztségviselőket. A
tisztviselők augusztusban ültek össze, hogy
formába öntsék az Alapszabályt.
A megválasztott tisztviselők:
Audrey Hsia- Elnök
Sally Baron- Alelnök

Tom Kler-Titkár
Olivia Hsia- Gazdasági ügyek ( Kincstárnok)
A hivatali periódus két éves, tehát legközelebb
2010-ben készülünk új jelölésekkel. Ezen
tisztségek tartalma az Alapszabályban és
Szervezeti Szabályzatban van szabályozva,
melyek megtalálhatóak a weblapunkon.

Kérjük, ismerje meg ezeket az anyagokat és
juttassa el hozzánk javaslatait.
A végső alap dokumentumokat novemberben
fogadjuk el, szavazás útján.
Több információért kérjük vegye fel a
kapcsolatot Tom Kolerral.

A szerkesztő jegyzete
A hírlevél első száma nagyon sikeres volt, és
folytatjuk a fáradozásainkért járó babérok
learatását a hírlevél weblapunkon való
publikálásával. Ebben a számban két rövidebb
számot foglaltunk össze, a 2008. áprilistól
szeptemberig terjedő időszakot lefedve. Ez a
nagyon elfoglalt nyári időszaknak tudható be,
amikor mindannyian számos teendőnkkel
voltunk elfoglalva. Remélhetőleg sokkal

pontosabbak leszünk a következő számmal, ami
Karácsony-Újév időszakában várható.
Amennyiben kedvet érez a közreműködésre,
vegye fel a kapcsolatot Dr. Tom Kolerral, vagy a
magyar szerkesztővel Mózes Maiával. Bármilyen
témában szívesen fogadunk írásokat, ha azok a
Magyar Agárral kapcsolatosak.
Tisztában vagyunk vele, hogy nincsen

egyetemesen elfogadott álláspont a fajtával
kapcsolatban, így szívesen veszünk bármilyen
nézőpontot vagy szerzői véleményt, akkor is, ha
az nem egyezik más MA rajongókéval. A
szerkesztőknek az a véleménye, hogy egy
egészséges adag napfény mindig jót tesz a
vitának!
Kérjük, küldjék a cikkeiket!

North American Magyar Agár
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Audrey Hsia, President
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drmozes@gmail.com

A NAMAAA egy non-profit szervezet, melynek az a
célja, hogy támogassa a Magyar Agarat ÉszakAmerikában.

Skinny Dog Studios (www.SkinnyDogStudios.com) provides development and hosting for www.MagyarAgar.org and other fine Web sites. If you need a Web site for
your kennel, club or business please contact Dave Mills at
dave@SkinnyDogStudio.com.
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Who is walking whom? Photo by Zsuzs Pallogoni

Fecni and Cali roughing it at the
Hsia’s.

Gil in the trees.

Gator sizing up the situation.

A typical morning activity at the
Oak Hill Ranch,
Kelsey, California. Belle is in
the foreground
and Willow and
Gator are left and

