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Egy évesen szigorú orvosi ellenőrzés-
re kerül sor, ugyanis mivel a német 
juhászkutyáknál nagyon gyakori a 
csípőízületi diszplázia, ekkor elle-
nőrzik, hogy egészségesek-e. Romá-
niában négy olyan központ van, ahol 
ezt a szigorú vizsgálatot elvégzik, és 
ha a kutya egészséges, nemzetközi-
leg is elismert dokumentumot kap 
erről” – magyarázza Hunor, majd 
sorba bemutatja a kutyákat, ők pedig 
azonnal reagálnak, amint a kezében 
észreveszik a pórázt.

Dáma, Zea, Junior és Frida

Dáma érkezik elsőnek, ő egy saját te-
nyésztésű, két és fél éves szuka – mu-
tatja be büszkén Hunor,  közben azt 
is elmagyarázza, mit kell megfi gyelni 
egy német juhászkutyán. Dáma kül-
lemkutya, a show-vonalat képviseli, 
őt kiállításokra szánják. Szőre csil-
log, fekete és vörös árnyalatú, fontos, 
hogy farka a csánk (boka rész) alá 
érjen, a far csapott.

Őt követi a négy éves Junior, ő is ná-
luk született, tenyészkan. „Engedel-
mességi vizsgája van, egy kiváló mun-
kakutya. Rendőrségi munkára van 
kiképezve, ez pedig azt jelenti, hogy 
nem tud ereszteni. Azaz, ha elkap va-
lakit csak a megfelelő vezényszóra en-
gedi el” – magyarázza lelkesen Hunor 
és büszkén mutatja, miként reagál 
Juni a különböző vezényszavakra.

Zea kerül ki aztán a kennelből, Szlo-
vákiából vásárolták, bundája ordas 
színű, teste agilis, a munkavonalat 
képviseli több generáción keresztül. 
És végül bemutatkozik Frida, ő a leg-
idősebb, a biztos pont, akitől nem szí-
vesen válnának meg. Dáma az ő lánya  
tudjuk meg Beátától, akire szintúgy 
hallgatnak a kutyák, mint Hunorra. 
Imádják őt – mondja is –, annak el-
lenére, hogy Junival egy évvel ezelőtt 
edzett utoljára, a kutya láthatóan még 
mindig ragaszkodik hozzá. „Azt szok-
ták mondani, hogy a kutya azt szereti, 
akitől kapja az ételt. Ez nem igaz. Az, 
hogy valaki egy tálba enni ad neki, 
azzal még nem alakul ki igazi kap-
csolat” – jegyzi meg. Közben Mózes 
is eteti a kutyákat, az ő kezéből is el-
veszik az ételt, de ha ledobja a földre, 
azt is megeszik. Egyszerű egyébként a 
Mózes és a kutyák közti kapcsolat, ha 

ő megy a kutyákhoz, az jó, rendben 
van, ha a kutyák jönnek hozzá, az 
már sírásra adhat okot.

Letagadni sem tudnák, hogy kutya-
barátok mindannyian, igaz, nem is 
akarják. Janka kivételével mindhár-
muk nyakán egy német juhászkutyát 
ábrázoló medál látható, ez egyben te-
nyészetük logója is.

Megtalálni az otthont

Nem is kell mondaniuk, s tán nem 
is kellene kérdeznem, hisz látszik, 
szeretik a falut, szeretik a környeze-
tet, ahol élnek. Ha a közeli városok 
valamelyikében járnak, akár egy fél 
napra is, elfáradnak. Gyerekek szem-
pontjából pedig már sokadszorra is 
bebizonyosodott, hogy ideális a hely. 
Persze az sem utolsó szempont, hogy 
a kutyákat is megfelelő körülmények 
között tudják tenyészteni. A beillesz-
kedés is könnyen ment, mert hát – 
ismerik el – a gazdabolt az, amely 
egy faluban a leglátogatottabb, s az 
emberek jöttek, vásároltak és ismer-
kedtek. „De nem sokkal azután, hogy 
öt évvel ezelőtt idejöttünk, megke-
resett a polgármester is nagyon nyi-
tottan, hogy kik vagyunk. Így azóta 
már kommunikációs tanácsadással 
is foglalkozom a Polgármesteri Hiva-
talban. Eleinte furcsállták a szülők, 
a barátok, hogy ide költözünk, de 
ma már mindenki szívesen jár hoz-
zánk. Barátaink gyerekei szoktak itt 
maradni akár egész hétvégére is, és 
amikor együtt sétálunk a faluban, 
ők is sok falubelit már név szerint is-
mernek. Nincsenek nagy távolságok, 
nem vagyunk elszakadva a világtól, 
én Csíkszeredában tanítok, Hunor 
Sepsiszentgyörgyre jár edzésre a ku-
tyákkal, heti egy-két alakalommal” – 
magyarázza Beáta. Igaz, alakíthatták 
volna másként is az életüket. Lehetett 
volna egy városi bérlakásuk vagy köl-
csönből vásárolt tömbházlakásuk, de 
tudják, az számukra nem volt egy jár-
ható út. Ők a kászoni léttel a lehető 
legjobb megoldást választották.

Elbúcsúzunk, de még megnézzük 
a ház mögötti szabad területet. Ha 
Hunor álma valóra válik, itt lesz ki-
alakítva a kiképzőpálya, itt kapnak 
helyet majd a kutyák, hiszen örömü-
ket lelik mindannyian a kutyákkal 
való foglalkozásban, a kászoni min-
dennapokban. 

Ennek a több mint százhúsz éves 
háznak nem csak múltja van, hanem 
gyermekkacajtól és kutyacsaholástól 
hangos jelenje is.

D. BALÁZS ILDIKÓ

seskönyvvel érkezik és legnagyobb 
boldogságára apa olvas neki.

Von Seklerland Kászonból

Beáta a Sapientia EMTE csíkszeredai 
karán tanít marketinget és menedzs-
mentet, az informatikus Hunor pe-
dig rendezi a boltot és a kutyákkal 
foglalkozik. Von Seklerland – ezzel a 
névvel hozták létre vállalkozásukat, 
német juhászkutyákat nevelnek, ido-
mítanak, képeznek ki, kiállításokra 
készítenek fel. A konyhapolcon lát-
hatók is a serlegek. „Kutyák hozta ku-
pák” – jegyzi meg Hunor. Meséli, neki 
mindig voltak kutyái, akkor is, ami-
kor Csíkszeredában tanult, akkor is, 
amikor Kolozsváron volt egyetemista. 
S bár korábban farkaskutyái voltak, 
2008-ban vette meg az első német 
juhászkutyát, és azóta is csodálattal 
fi gyeli őket nap mint nap. Aztán a Be-
átával való megismerkedésük után 
nem sokkal nem csak a kapcsolatuk 
erősödött meg, hanem az is kiderült, 
a hobbi is közös. A tenyészetbe jelen-
leg nyolc kutya tartozik, ezek közül 
néggyel találkozhattunk. „Különb-
séget kell tenni a küllem- és a mun-
kakutyák között. A küllemkutyákkal 
kiállításokra járunk, míg a munkaku-
tyák kiválók az őrző-védő munkára. 
Egy kutya kiképzése hat-hét hetes 
korában kezdődik el és másfél, két 
évesen adjuk el a kiképzett kutyát. 

RIPORT 2021. augusztus 27. 
• péntek

A küllemku-
tyákkal kiállí-
tásokra járnak, 
míg a munka-
kutyák kiválók 
az őrző-védő 
munkára

Beáta, Janka, Mózes és Hunor. 
No meg Frida és Dáma
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A múlt és a jelen ízléses ötvözete a sok gonddal felújított otthon

Német juhász kutyákat tenyészt és képez ki Sebestyén Hunor




