
Az Állatorvostudományi Egyetem éle-
tében minden évben nagyon fontos 
esemény a Múzeumok Éjszakája-ren-
dezvény, amely 2022. június 25-én 
20. alkalommal került megrendezésre. 
Idén is változatos programokkal vár-
tuk az érdeklődőket. Rengeteg család 
látogatott el hozzánk, mivel a kisgyer-
mekektől a nagyszülőkig mindenki szá-
mos élménnyel gazdagodhatott nálunk. 
Természetesen fogadtunk sok pályavá-
lasztás előtt álló fiatalt is, akik érdeklő-
dést mutatnak az állatorvos-tudomány 
iránt, valamint a Múzeumok Éjszakájá-
ra rendszeresen járó, leginkább a tör-
téneti vagy tudományos ismereteiket 
bővíteni szándékozó érdeklődőt, akiket 
igyekeztünk megnyerni ismeretterjesztő 
programjainkkal. A campus 16 órakor 
nyitotta meg kapuit a látogatók előtt.

Egyetemünk ebből az alkalomból 
Rajzold le a farmodat! címmel kreatív 
rajzpályázatot hirdetett olyan 6 és 18 
éves fiatalok körében, akik szívesen 
közkinccsé tennék alkotásaikat, és 
rajzaikon keresztül bemutatnák, hogy 
milyen számukra egy igazi farm. A zsűri 
által legjobbaknak ítélt munkák a ren-
dezvény ideje alatt kiállításra kerültek.

A campustörténeti kiállítás az 1881-
ben épült campus 140 éves fejlődésének 
néhány fontosabb állomását mutatta be 
a korabeli sajtóban megjelent cikkeken 
keresztül, rajzok és fényképek segítsé-
gével felelevenítve a múltat. Egyetemünk 
büszke a történelmére, és ezt az érzést 
a sok ismerettel együtt sikerült átadni 
vendégeinknek is. Az egyetem történe-
tével és az állatorvosi szakma fejlődésé-
vel foglalkozó kiállításunk az egész este 
folyamán várta az érdeklődőket.

Egyetemünk levéltárosának vezeté-
sével három alkalommal indult tárlat-
vezetés, melynek során a résztvevők 
anekdotákon keresztül ismerkedhettek 
meg intézményünk történetével. A kivá-
ló hangulatú „túrák” segítettek ember-
léptékű megközelítésbe hozni az egye-
temet.

A Tudtad-e? poszterkiállítás megte-
kintésével érdekesebbnél érdekesebb 
kérdésekre kaphattunk választ az álla-
tokkal kapcsolatban, mindezt izgalmas 
vizuális környezetben. Csak egy példa 
a sok közül: akik megnézték a kiállí-
tást, megtudhatták, hogy a madarak 
az emlősökkel ellentétben nemcsak be-
légzéskor, hanem kilégzéskor is tudnak 
friss levegőt biztosítani tüdejük számára. 

A Tüskevár Vad és Egzotikus Állat-
védő Alapítvány és a Magyar Vadász-
görény Klub közös standján számtalan 
kisállatot lehetett megtekinteni, igaz, 
ennél a standnál csupán a „mindent a 
szemnek” elv alapján. A nap sztárjai (a 
teljesség igénye nélkül): nyest, nyúl, fá-
cán, galamb, tengerimalac, görög tek-
nős, sün és vadászgörény.

Az Életfa Állatsimogató standján is 
rengeteg állat jelent meg: rovarok, két-
éltűek, hüllők, madarak, emlősök. Az 
állatokról rövid ismertetőket tartottak, 
melyeken sokat tanulhattunk ezekről 
az állatfajokról. Kaphattunk rendszerta-
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ni ismereteket, megismerhettük a fajok 
jellemzőit, az élőhelyeiket, táplálkozá-
sukat, valamint tartási módjukat. Az 
ismertető után majdnem minden állatot 
kézbe foghattak vagy megsimogathat-
tak az érdeklődők. 

Ha az állatokkal testközelből találkoz-
hatnak a programon részt vevők (érez-
hetik légzését, kültakaróját, láthatják 
mozgását és viselkedését), a találkozás 
maradandó élménnyé válik. Nem csak 
nézik, de tapasztalják is az elmondot-
takat. E programunk interaktív állatbe-
mutató és állatsimogató is volt egyben.

Az Én pici pónim program kerete-
in belül a parkban a kisállatok mellett 
pónikat is simogathattak, sőt lovagol-
hattak is a gyermekek. A pónilovaglás 
nagy népszerűségnek örvendett, egy-
mást váltották a kicsik a nyeregben.

Az „Állati jó móka” fantázianévre ke-
resztelt játéksorozatunk kifejezetten 
gyermekeknek szólt, az Állatorvostu-
dományi Egyetem parkjában interak-
tív programot szerveztünk a megjelent 
gyermekek részére. A mottó így szólt: 
„Álmodd papírra színes árnyékként sa-
ját házad táját, udvarod (festékspricce-
léssel), rajzolj és színezz haszonállato-
kat!” Az idei évben a szarvasmarha, a 
juh és a disznó játszotta a főszerepet, 
mellettük pedig a baromfiudvar ven-
dégszerepelt a gyereksaroknál.

Idén is, mint minden évben, a gyer-
mekeknek meghirdetett kreatív foglal-
kozásainkon kisebbek és nagyobbak 
egyaránt átélhették az alkotás örömét, 
elkészült műveiket nagy örömmel vit-
ték haza. A legnépszerűbbek a festék-
szórással készíthető lovas és kakasos 
képek voltak.

A legkisebbeket a parkban számos 
további szórakoztató program fogadta, 
melyek az állatvilággal való ismerkedést 
célozták, és játékos környezetben kö-
tötték le a gyermekek figyelmét. A ki-
helyezett „állati” társasjátékok, kirakók, 
memóriajátékok megalkotásakor elen-
gedtük a fantáziánkat, így a Fejd meg 
a tehenet! és az Etesd meg a malacot! 
papírtehénnel, illetve papírmalaccal 
megalkotott gyermekprogramtól a Ki-
nek a lábnyoma? és a Kinek a röntgenké-
pe? párosító játékokig változatos játékok 
kipróbálására nyílt lehetőség munkatár-
saink segítő közreműködésével.

További eredeti és átalakított játékaink 
is elérhetőek voltak a kicsik és nagyok 
számára egyaránt, biztosítva az egész 
estés szórakozást. Talán a legnépsze-

rűbbnek közülük az óriás állatos kirakó 
bizonyult. Gigantikus kockákból lehe-
tett kirakni egy nagyobb ábrát, melyen 
végül kirajzolódott egy vágtázó ló, egy 
mókus vagy épp egy kaméleon. A gyer-
mekek hosszasan építgették a kirakót, 
és sikerélménnyel indultak tovább a kö-
vetkező programpont felé.

A Mit csinál egy állatorvos? informatív 
előadássorozat keretében a Nádaskay 
Béla tanulószobában találkozhattak a 
látogatók a lelkes állatorvostan-hall-
gatókkal, akik az állatorvosi munkáról, 
saját tapasztalataikról beszéltek, a mú-
zeumból kölcsönzött tárgyakkal színe-
sítve a beszámolóikat: bemutattak né-
hány érdekes régebbi és újabb eszközt, 
melyeket elődeik használtak, vagy épp 
még ők maguk is a tanulmányaik során. 
A régmúlt és a modern kor orvoslását 
egyaránt érintő program mellett a ki-
sebbek a fából készült állatorvosi ren-
delő és farm segítségével ismerkedhet-
tek meg a szakmával.

A 2022. évi Múzeumok Éjszakáján 
egy újabb egyetemtörténeti kincske-
resésre invitáltunk minden látogatót 
az 1881-ben épült állatorvosi campus 
kertjében, a Múz/Éj Detektív – Újabb 
kincskeresés a campuson programunk 
keretében. Saját okostelefon vagy tab-
let segítségével végig lehetett a nyo-
mokat követni, egyénileg felfedezve az 
Állatorvostudományi Egyetem campu-
sát, annak jelenét és történetét. Idén is 
a legnagyobb nevű magyar állatorvo-
sok szakmai eredményei és az állator-
vos-tudomány kiemelkedő felfedezései 
várták a kincskeresőket. A bejárattól, 
Csatlós bika szobrától indult a kincske-

resés, majd végighaladt a teljes campu-
son. Aki Múz/Éj detektívként sikeresnek 
bizonyult, azt a kapott élmény mellett 
ajándék is várta. A látogatók nagy öröm-
mel álltak az online és személyes jelen-
létet egyaránt megkövetelő kaland elé.

Miközben a parkban és az árkádok 
alatt interaktív programok tucatját él-
vezhették az érdeklődők, és sok eset-
ben a hangsúlyt a játékosságra helyez-
tük, az aulában komolyabb hangvételű 
programokat ajánlottunk, melyekkel in-
kább a felnőtteket céloztuk meg. 

Délutántól estig egymást követték az 
előadások változatos témakörökben. 
Dr. Márialigeti Márton (Egerek és embe-
rek: vér(es) vizsgálatok, vérkép vizsgála-
ta különböző fajokban), dr. Süth Miklós 
(A te egészségedért is dolgozunk: állat-
orvosi közegészségügy) és dr. Forgách 
Petra (Emberek és állatok veszélyben: 
a szúnyogok által terjesztett vírusos be-
tegségek) az állatorvos-tudománynak 
az emberrel való egészségügyi kapcso-
latát vizsgálta.

 Dr. Becker Zsolt (Paraziták a kutyám 
vérében, bőr- vagy szívférgesség?), dr. 
Somogyi Zoltán (Mi lehet az egyik leg-
gyakoribb elhalálozási ok 2050-ben? 
Mit tehetünk az antibiotikum-rezisz-
tencia terjedése ellen?), dr. Gerencsér 
Ferencné (Mire jók a gyógynövények? 
Állatgyógyászati alkalmazásuk sajátos-
ságai), dr. Tőzsér Dóra (A méz alkal-
mazása a hagyományos és modern 
gyógyászatban) és dr. Vajdovich Péter 
(Miért daganatos a kiskutyám? Ez is a 
civilizáció ártalma?) előadásában soka-
kat érdeklő állategészségügyi témákkal 
foglalkozott.
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 Dr. Ózsvári László (Bioterrorizmus 
története és aktualitása), dr. Lehel Jó-
zsef (Mérgező szobai és kerti növények: 
mutatós, de …), dr. Bánáti László („End 
The Cage Age” – avagy a ketreces 
tartásmód vége az Európai Unióban), 
dr. Pleva Dániel (Hogyan grillezzünk 
egészségesen és biztonságosan?) és 
dr. Józwiak Ákos (Hálózatkutatás a One 
Health szolgálatában) prezentációikban 
a jelenkor különböző problémáira, kihí-
vásaira fókuszáltak, bizonyos pontokon 
kötődve az állatorvos-tudományhoz.

Bár a sok program miatt a helyszínre 
érkezett látogató tömegek folyamato-
san elosztódtak az egyetem területén, 
az este folyamán végig éreztük, hogy 
nagyon sokan kerestek fel bennünket, 
amit munkatársaink már a helyszínen is 
sikernek éltek meg. A zárás után pedig 
kiderült, hogy végül több mint 946-an 
látogatták meg ez alatt a néhány óra 
alatt az Állatorvostudományi Egyete-
met, ami egyrészt a Múzeumok Éjsza-
kája szervezőinek és az ő elhivatott 
munkájuknak köszönhető, másrészt 
merjük remélni, hogy programjaink 
gazdagságának, változatosságának is 
betudható. Nagyon köszönjük a láto-
gatóknak, hogy ilyen szép számban 
velünk tartottak. A szóban elhangzottak 
alapján azt tapasztaltuk, hogy igen jól is 
érezték magukat. 

A szakirodalom követése nem mindig 
könnyű feladat, hiszen évről évre egy-
re több publikáció jelenik meg. Éppen 
ezért a könyvtár hírlevelében ajánlókkal 
és aktuálisan érdekes témakörökhöz 
kapcsolódó válogatott bibliográfiákkal 
szeretnénk segíteni. Az állatorvosi szak-
ma aktuális forró témáit a Web of Sci-
ence adatbázis alapján mutatjuk most 
be olvasóinknak.
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