A leonbergi. Mador… Könnyek a szememben, hiszen már nem érinthetem gyönyörű vörösfekete bundáját. Minden, ami egy kutyától elvárható. Elegancia, erő, kedvesség, pozitív
energiák. Képek a fejemben az akadályozott gyerekekről, akiknek segített… A lányom, ahogy
fésüli a szőrét… Engedelmességi vizsga, ahol legjobbként végzett… Egy vitrin tele kupákkal,
rozettákkal és díjakkal a kutyakiállításokról. Büszkeség. Melegség. A szívem elolvad. Mador.
Szépség és szív.

(Nagyításhoz katt a képre)

A lány 12 éves volt. Kamaszkorú a teste, de csak hintázik előre-hátra órákig ugyanott. A saját világa.
Nem vesz tudomást senkiről. Nem tud senki közel kerülni hozzá és fejleszteni: a tanára, a terapeuta, a
gyógypedagógus. Autista.
A kutya hatalmas és első ránézésre félelmetesnek tűnik, de annyira kedves és finom viselkedést mutat,
hogy néhány perc múlva mindenki meg szeretné simogatni. Eleinte a lány nem figyel rá, ahogy senkire
sem. Hosszabb távon azonban már nem tudja nem észrevenni a hatalmas szőrtömeget, illatokat, és igen,
a súlyt a combján. Három hónap után reagál a kutyára: odamegy hozzá és megpróbálja megérinteni.
Elkezdhetem a fejlesztését speciális gyakorlatokkal, ahol a jutalom a kutya.
Csoda, mondták. Mador, mondtam.
Szerettem volna egy nagytestű kutyát, amely a születendő gyermekemmel is kedves lesz. Internetes
keresgélések és kutyakiállítás látogatások után, illetve egy német típusú tenyészszemlén (ZTP) való
részvételt követően meggyőződtem arról, hogy a leonbergi fajta tökéletesen megfelel az elvárásaimnak.
Olyan típust kerestem, amelynél kitűnő a fej, nagyszerű arányokkal és arckifejezéssel, inkább
kompaktabb, tömörebb arcorri résszel és fanggal, vöröses/sötétebb a szőrzet, erős a csontozat, elegáns,
nagyszerű a mozgás – és kivételesen jó a karakter. Ezeket a tulajdonságokat a Vom Matthiasberg
kennelben találtam meg.

Annyira eltökélt és érdeklődő voltam, hogy lehetőséget kaptam a kanok közül elsőként választani.
Érdekes, hogy minden gazdi a saját első választású kölyköt kapta meg abból az alomból.
Azonnal beilleszkedett a családunkba. Nagyon könnyen lehetett képezni pozitív módszerekkel, jól reagált
a hang- és kézjelekre. Kereste az érintést, várta a simogatást még idegenektől is. Mindenkit imádott.
Nagyon toleráns volt a gyerekekkel.
Szerette a vizet, sokszor úsztunk együtt. ‘Kimentett’ a vízből ösztönösen.

Igazán megosztottuk egymással az életünket. Mindenhová együtt mentünk, ahova csak lehetett.

Kutyakiállításokra is jártunk. Csupán 15 hónapos volt, amikor az első fajtagyőzelmét szerezte. Végül
pedig, a Championok Championja kiállításon veterán osztályból lett fajtagyőztes.

Néhány idézet a bírói leírásokból:







“Nagyon jól arányított, korrekt felépítésű kan. Jól proporcionált fej, kifejező szemek, nagyon jó
hát, nagyon jó lendületű mozgás, nagyon jó vonaltartás.”
“Jó nagyságú, jó csontozatú. Típusos fej. Megfelelő mellső végtagok. Szabályos hátulsó végtagok.
Jó mozgás. Jó színezet. Szabályos végtag (szögellés). Jó ringdresszúra.”
“Jó méret és tömeg, nagyon jól illeszkedő fej, sötét szemek, jó maszk és pigmentáció, jó felső és
alsó vonal, széles far, jó szögellések és csontozat, jó mozgás, nagyon jó szőrminőség.”
“Erőteljes, kanos, arányos fej, sötét szemek, jól hordott fülek, sötét pigmentáció, kanos
másodlagos ivari jelleg. Kitűnő felső vonal, farok tartás rendben, arányos test, jól szögellt hátsó
végtag. Felhúzott has, mély mellkas, párhuzamos front. Erőteljes csontozat, fejlett izomzat.
Kitűnő szőrzet. Zárt mancsok, sötét karmok. Oldalról térnyerő mozgás, elölről és hátulról korrekt
mozgás. Kitűnő kondíció.”
“Kifejlett kan. Komplett fogazat. Erős fej. Típusos megtestesítője a fajtának.”

E csodálatos kutya révén gyönyörű barátságokat kötöttem leonbergi tenyésztőkkel, tulajdonosokkal és
kedvelőkkel az egész világon, Kanadától Új-Zélandig. A fényképét felhasználták egy nemzetközi leó
naptáron a béke és harmónia jelképeként.

A lányommal legjobb barátok voltak. Mindent eltűrt neki, persze természetesen mind a gyermek, mind a
kutya tökéletesen tisztában volt a korlátokkal és határokkal. Úgy vonta be a kislány a játékaiba, mintha a
bátyja lenne.

Amikor otthon voltam, lehetőségem volt több időt tölteni állatasszisztált terápiával: próbáltam annyi
tanulni, amennyit csak lehet. Létrehoztam Mador terápiás profilját és a sikeres vizsgánk után
megkezdtük a gyakorlati munkát is egészséges, értelmileg akadályozott, halmozottan sérült, autista,
Down-szindrómás, stb. gyerekekkel. Meghívást kaptunk egy helyi klubba, hogy a kisgyermekek az első
pozitív kutyás élményeiket Mador segítségével szerezzék meg. Végül meghívást kaptunk előadást tartani
Stresszkezelés kutyával címmel (egy magánvállalathoz) és a Budapesti Kongresszusi Központba Művészi
képességek erősítése a kutyával kísért foglalkozásokon címmel előadást megtartani.

Nagyon gyakran megállítottak minket az emberek az utcán, és kérték, hogy megsimogathassák.
Mindenben részt vett, amit csak kitaláltam. Még a modellek és profi fotósok világába is betekintést
nyertünk: elindultunk a Next Top Dog Modell versenyen, ahol bekerültünk a Döntőbe.

Nagyon pozitív személyisége volt. Mindig örömet és mosolyt hozott az embereknek.
InterChampion, Magyar Fiatal Champion, Hungaria Champion, Hungaria Grand Champion, Román
Champion, Közép-Kelet-Európa Champion, Top Fiatal Leonbergi, Veteránok Veteránja, Okleveles
Terápiás Kutya. Mindezek a címek azonban eltűntek, amikor figyeltem, ahogy az emberekkel,
gyerekekkel kapcsolatot teremt, és főleg, amikor belenéztem a szemébe.
Marzipan Vom Matthiasberg “Mador”. Mindig hiányozni fogsz…
Kép és szöveg:
Leidl Andrea www.mador.hu Kérdezz bátran.

