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KÉRŐDZŐ-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁLLATORVOSKÉPZÉS DIPLOMAOSZTÓ ÜNNEPSÉGE
2015. NOVEMBER 20.
2013-ban 63 fiatal és lélekben fiatal kolléga a gyakorlatban eltöltött több, kevesebb év után időt és energiát
szánt rá, hogy újra az alma mater padjaiban fejlessze
szaktudását. Közel harminc év telt el az utolsó szarvasmarha-egészségügyi szakállatorvos-képzés óta. Valószínűleg ez is a magyarázata a jelentkezők magas számának. A jelentkezők között üdvözölhettünk két kolléganőt
és határon túlról érkezett kollégákat is.
Huszenyica Gyula tanár úr felkérésére Bajcsy Csaba állította össze a képzés szakmai programját. Munkájában
Szenci Ottó és Brydl Endre professzorok segítették. A
program gyakorlati szervezését Török Edit és Simó Tamás,
a SZIE ÁOTK Doktori Iskola két munkatársa végezte.
Az oktatás 4 féléve alatt 328 elméleti és 32 gyakorlati
órán hallgathattunk előadásokat, egyetemünk jól ismert
tanárai mellett osztrák, német és ír előadóktól is. Felkért
gyakorlati szakemberek órái is színesítették a programot.
A továbbképzési tanterem padsorai rendre megteltek
az oktatási napokon, amit nagy elismeréssel fogadtak
előadóink. A gyakorlatok az üllői Haszonállat-gyógyászati Tanszék és a bécsi Állatorvos-tudományi Egyetem
Kérődző Klinikáján, ill. hazai szarvasmarhatelepeken

folytak. A szakmai megbeszélések nemcsak az előadások
közben és után, de a szünetekben is zajlottak. Az egyetemi képzést minden félévben szakest egészítette ki.
A kollégium udvarán szabad tűzön, szigorúan kérődzőből
készült ételek elfogyasztása közben az ország minden
részéből hozott italokat kóstolhattunk. Köszönet Kiss
Jánosnak a kunszentmártoni ízekért.
A képzés nagy kihívása a szakdolgozat elkészítése volt.
Hálásak vagyunk témavezetőinknek az iránymutatásért
és a türelemért. Az elkészült dolgozatok mindnyájunk
szakmai fejlődését szolgálhatják. Az államvizsgára való
felkészülés felidézte a régi idők emlékeit, a megmérettetés igazi szakmai tapasztalatcserével egészült ki.
Sokunkat dicsérettel jutalmazta a Brydl professzor által
vezetett bizottság.
A diplomaosztón a kollégák közül többen második
szakállatorvosi diplomájukat vehették át Sótonyi dékán
úrtól. Az ünnepséget állófogadás zárta a hallgatói centrumban. Az ünnepi eseményen részt vevő családtagok
is megcsodálhatták egyetemünk megújult parkját.
Az eltelt négy év a lelkes kollégákból igazi csapatot,
egy modern kori Ökör kört kovácsolt.
Gaál Csaba
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