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Az állatorvosia nhallgarók lapj a
l. évf. l. szárn 1995. oklóber 3O.
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Kedves Diákok!

fu IAMS cég hitvallása, hogy olyan termékeket állítson eló, melyek kiváló
minóségÜk révén segítenek kedvenc állataink mindennapjainak jobbá tételében. Azállatok táPlálásának jelentóségét pedig - a kiváló tenyésztók és egyéb hobby-szintü
szakemberek mellett - természetesen azá[utorrro.ok fudják bginkább {iarezni.

Ha további információra lenne szükséged az IAMS ceggel kapcsolatban, keresd
meg Menyhárt l{risáinát, aki ift.az egyetemen segíti munkánkat.
Az IAMS cég szerte a világon 

-ámogatja L áflatorvos hallgatók tanulmányait,
tevékenYségeit. ÖrÖmünkre szolgál, ho§ segíthettink az Egyetem diáklapjának újra
indulásában.

SikerÜlt olYan lelkes hal§atókat találni, akik felvállaltákazújság szerkesztését és az
ahhoz kaPcsolódó számos szervezési teendót. legelóször nekik szeretnénk köszönetet
mondani.
KÖszÖnet illet Téged is, kedves Olvasó, hogy bizalmat szavaztál egy induló lapnak -hiszen kezedben tartod az elsó számot -,- é, szükös anyagi forrásaidból sikenilt
elkÜlÖnítened a laP átát. Persze ne feled d: az újság a Tiéd, Neked szól, véleményed,,
közremüködésed és cikkeid nélkül mit sem ér!

Mi, akik az IAMS magYarországi képvis előjénéldolgozunk, sok sikert, még számos
évfolyamot szeretnénk kívánni lapotoknak,
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Tioű,bbi felvilágos ítás :
Menyhárt Krisáina
AOTE Kollégium, 276. sz.

udvözletiel:

?e^ 4,rM
siklósi Istrán
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lskolánk futballcsapatának szereplése
ez alalt az 5 év alatt mióta itt tanulok,
folyamatosan leszálló ágban van.

Ebben az évben az agrár
sportnapokon elért eredménytrnk a
legrosszabb, mióta részt veszek ezen a
minden évben sorrakerüó néhány
napos rendeanényen, ahol 4 mérkőzést
játszunk. Néhány évvel eze|őtt még a
Budapest Bajnolság III. osztályában
rendszeresen szerepeltünk. Azonban
többször is előfordult, hogy csapatunk
9 fővel állt fel. bt eg7 idő után
mindenki megunta és abbahagytuk a
játékot.

Tavaly a soros agrár
sportnapokon az elsó mérkőzésre is
csak úgy tudtunk kiállni, hogy
megkérttrnk egy szurkolót, hogy álljon
be a csapaiba.

Ehhez képest most az elsó
mérkőzéstől képsek voltunk
csereemberekkel játszani. Ezen a
helyen már ez is eredmény. lgu
ugyan, hogy utolsó mérkózésünkre
sérüések miatt nem tudtunk kiállni.

C-sapatunk erőnléte néhány,
jelenleg is aktívan sportoló tagtól
eltekintve (ez a sportág egyikük
esetében sem futball) elszomoritó volt.
A nagypályás futbailhoz sztilséges
technikai tudás sem volt elégséges,
Mindez több o}ra vezethető vissza.

Az elsö ok, hogy
csapatunkban senki sem futballozik
versenyszerüen nagypályán. Talán a
futball népzertsége is csökkent.

A második ok, hogy
edzéseink nem voltak.
megszewezése évek óta eg1re
nagyobb akadályba ütkózik. Az egyes
évfolyamok idöbeosztása eltér
egymastól, (gy igen nehéz mindenki
számára megfelelő időpontot találni.
Ezen kívü eggre kevesebb ember
hajlandó vállalni a gyakorlatok
pótlásával járó hercehurcát.

GoDoLLo,95
Mellettük szó| az a tény, hogy

iskolánk nem támogatja oly mértékben
a sportot, - főleg a tömegsportot - mint
az elmúlt évtizedekben. Ez
valószínüeg a jelenlegi társadalmi és
gazdasági rendszer követelménye és
következménye. Véleményem szerint
a2 eEges szakmákban tapasztalható
specializálódás követeli ffi€g, hogy
egyre több idót kell fordítani annak
elsajátítására. & a jövó útja is, ezen a
téren iskolánkkétséglelenü az élen jár,
A tanu]ók leterhelésének fokozódása
évek óta tapavtalható tendencia. Igy
a kötelező elóadáslátog aás bevezetése
nélkü is egyíe többet kényszerd
mindenki tanulni. Fzzq| az iskola úgy
tűnik, hogy megoldja feladatát:
rávenni a tanurlókat a tanulásra. A
sportra és minden eg1éb
tevékenységre fordíiható idő viszont
csökken.

Talán eljön majd az az idő,
mikor az okiatási reíormoknak
köszönhetően felnó egy olyan
generáciő, amely tökéletesen tudja
idejét beosztani és életét testben és
lélekben egészségesen leélni. Addig is
azonban, mi, akik e koncepció szerint
"átmenetek" vagyunk számok, adatok,
mennyiségek egy pa,píron, melyeknek
át kell futniuk egy induió gépzet

tökéletlen kerekei között, mi es,
\élegzetvételnyi szirnetet kérünk Mert
mi vagyunk a gyengébbek, és sajrros

iskolánk rendszere még hiányosa_,,
mükódik. A csapatsportokra, közosséE:
tevékenységel<re eEgre kevesebb
lehetőség nyílik. Azok sámám. a]ck
megpróbálnak ilyen csapaioi
szerllezni, ez egyre nagy-o'Ci
erőíeszítést és csalódást jelent. Tű sck
visszautasításban van résztlnk

Engedtessék meg még néhán;
sző iskolánk rendeanénye*,e".
kapcsolatban, amelyek száma, á rren:

is annyira a színvonala, mint inkább az
általuk megcélzolt réteg szélaúge
csökkent. Ertem ezt mind a kollégiulr,l"
mind az iskolai rendeanénye'wa
egyaránt. Meg kell azonba:-.
jegyeznem, hogy találunk élő pÉtrá:
arra is, hogyan lehet a jelenhelyzerba,
alkalmazkodva találni egy utat a tes:

karbantartására. Kollégiumrinkba;_
felhagyva az eddig tapasztalha:á
kollektív sajnálkozással, néhány,a:-_

létrehoztak egy kulturált sportolás:e
alkalmas kondícionáló terme:
alkalmazkodva az idóhiány okoa,
problémához, í,gy akkor tudnak az
emberek sportolni, amikor idejtik ,,a:,

rá.
Ez nagyon jő eredméi1;"

azonban egy kicsit úgg érzem, ez as
alkalmazkodás az egyént
társadalmunkra jel|emző

getelódés íelé viszi, nem
társaság, a csoport felé.

A rendeanények palettájárra-.r
gzínesítésére is vannak bizta:a
próbálkozások kollégiumunkban.

Végü szeretném megií§-
szönni azt a megtisztelő leheta*Ee,-
hogy iskolánk újrainduló lapjába:,
gondolataim számára helyet biztosítol-
tatok és mindazok turelmét, alü
végigolvasták azokat.
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Agrár Sportnapok
,95

Idén október 5-6-7-én a
Gödöllói Agrártudományi
Egyetem adott otthont az Agrár
Sportnapoknak. Az agrár felsó-
oktatás sportolóinak ez már a
XXXI. találkozója volt.

Sajnos, mint mindenre
mostanában ebben az
országban ) erre a rendezuényre
is hatott a nehéz gazdasági
helyzet. A Földmüvelésügyi- és
a közoktatási Minisztérium
megtagadta a támogatását, s az
OTSH volt az egyetlen, aki
állami szinten segíbéget tudott
nyújtani Gödöllónek. A GATE
abban a szerencsés helyzetben
van, hogy az egyetem
sokoldalú, nagy sportléte-
sítménnyel rendelkezik, ,gy

\evés pályát kellett bérelnie.
Igy is a rendenlény három és
íél napja kettó és téLre
zsugorodoti, a sportolóknak
nem biztosítothak semmiféle
kulfurális esemén5rt, sót még
egy apró emléket sem kaptak.

Egyetemünk indulása is
kétséges volt, mivel a Rektor
úrtól függött, mennyi pénzt
biztosít a sportolók rész&e. Az
a pénz, amit a Testnevelési
Tanszék kapott, íedezelt
kétnapi sállást és étkezést. Az
utazást minden hallgatónak
saját magának kellett fbetnie,

még szerencse, hogy Gödölló
itt van a " szomszédban".

Az Álatorvostudományi
Egyetemet 7 sportágban 53
sportoló képviselte, egyedül
atléiilában nem indítottunk
versenyzót . A teniszezóink érték
eL az utóbbi évek legnagyobb
állatorvostanhallgatói sikerét,
hisz 7 csapatból az elsö
heLyezést éíték eI. Kasza
Csongor (II. éví.) és Szigeti
Gábor (I. évf.) minden
mérkózésüket megnyerve jutot-
tak teI a dobogó legfelsó
foléra. Minden elismerésünk az
övék.

Fantasáikus eredményt
ért el a féríi kosárlabda-
csapafunk is: Aladics Balázs,
Brandenburg Tamás, Frank
Moldenhauer, Görhöny Bo-
tond, Hatvany Gábor, Kiss
I{risztián, Lehoczl<1 Imre,
Levita Gal, Pozsár Miklós. A
csoportjukban könnyedén
verték meg a Kertészt és a
Pannont, s nagyon jó játé}<kal a
hazigazda Gödöllót is. Végül a
döntóben kaptak ki az NB II-es
játékosokból álló Nyíregy-
háÁtől. Ilyen szép sikert a
kosarasaink három vagy négy
éwel ezelőtt ének el, igaz,
akkor még az ÁSE is NB II-es
volt. Szívból grafulálunk,

Róplabdában a 4.
helyezést szerefrjk ffi€9, itt
sokat segített, hogy a csapat
fele német játékosokból állt.

Sajnos kézilabdában és
labdarúgásban folytatódik az a

sorozat, hogy nem igazán
tudjuk felvenni a versenyi a
többi egytetem összeszokott
csapataival. Nincs egyesületi
szinten egyik sport sem,
jóformán egész évben nincs
játéklehetóség, így nehéz
eredményt felmutatni. A
kézl\abdazők a 7,, a labdarúgók
a 8. helyezést érték el.

Asztaliteniszben és
duatlonban is sajnos a "futottak
még" mezónybe tartozunk, bár
ezeket az eredményeket igazolt
sportolók eíIen érték el. Külön
szeretném kiemelni, hogy vége
vannak nöi sportolóink is, akik
röplabdában és duatlonban
indultak. Remélem, a most
alakuló nöi kosárlabdacsapattal
már jövóre találkozunk az
Agrár Sportnapokon.

külón köszönetet kell
mondanunk minden sportoló
nevében a Testnevelési
Tanszék dolgozóinak, hogy a
szükös anyagiak e\Ienére
megteremtették a sportolási
lehetóséget mindenki számára.

Grafulálunk minden
sportolónak, és reméljük,
1996-ban Keszihelyról még
több éremmel térnek haza.

-Copy-
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llllil|lt§l$: Á lénv e{élz nap ew antakzer0

íölöti é,lriíeieléllelen arccal mered maga elé. lla nólnak horzá, cnk lolodnorra hallia meg ésuálau helyett

hangol, artihtátlan hangolal haltal. llem ritkíIr a dühkitörélek len. Táptátélrol atig velr magához. Íiietente

ldndékonn ébren tartia magát, legíeüebb 1-2 őrát alnih de azl lem a megrokoll íehöhelyén, hanem olt

helvben, ewilr pillanatról a rnálilrra.

llfil0llilh 20-al éveinek e|eién iáró balztard példány. l(özelercn íei|ett, roln lrondicióban lóvö egyed.

l(edvtelélböl tartiáh hári vegyelt íogyalzt. Oltánl rendben yannalr ütoüára lrölvöIrkorában harapolt él rú{otl,

de er íaira ieílemzö niálo#{.
§TiTü$ PRil§lll§: Kiíeiezetten gondorallan benrtomáil lrelt. Báwadt, lrörnyezefe iránl alig érdeklödilr

l(iniloi alapértékei: 36,5o (, 120-140 19, l6ln.
ü l0Yl' 

'ItRl/lK 
t(Llllllüt tíltr6ÁtiTi: izöre - íöteg a íeitelön - igen cnprotl. Böre lriré nyirkol

(hyperhvdrolh). ilvirolrclomói normálilaL látható nyállohártvái dpadlak. i lé{zönervek lrórol eltérólt nem

mutalnah bár íeltünO, hogy a nornr,ílfu légésl néha egy-egy mély, lóhajlzerü belégzfu nakítia meg. i hal nen

á}tapinthaló, lriíeierelten deíance-ol. Béllara íorníll. i nemi- él endokin neryelre nawígkú hvpoíunctio

iellemö. i lép nem érhetö e[ a náiegyel elelekben igcn. i bcteg walrran fu loh vireletet üríl. i vizeletlrítél

nódia egyébként nornálií, a ízeryrendner rérzéröl íirihílil virgálaltal kórol elváltozár nem énlelhelö. Áz

idegrendlzer virqálala lorán íelt0nik a íolrozott realrcióIrénlég, amely az egyrzer0 nvu{talandtíól alr,ír a

d0hönqélit íokoildhal. ir anamnerilben kölö|t kénylzerterthelyzet továbbra il íennál|.

tillllllill tÁBOnfiónUil YlI5úítiT: Á ietlemd hlinitraitüneleIr niatt a trórolrozó ietenlétét igaloló bakteriálil

tenyénl& (lamponol nintavétel a velejlékmirigyelr váladóhíbóD. lredmény: llilteria monocylogenel.

Dll0ll0tl§: lliíeria monocyloqenel (rithín ewéb íaiolr) által okorott eranilnul és at euel iáró chronicul

undoritit a poíatáiékon.

P[OGll0§l$: lla a behg a kóríormára ielíemzö nélvponlokat túléll lredyerö.

D[(llffll$.véleménv: lr exani$ngl iól innert, lzezonálinn ielentlrezö, recidivára hailamol ál|ománybelegtég.

ÁhaHban 6 hétig (néha tovább} talt. i kórokoló normátinn k íellelhetö a íai lzeryezetóben, í{v a

nvállohártyákon él a vereitélrnirigyben. i beleEég kialakuíádhor írentényerölr nüluégeleh ér ma még nem

innert olrolr miatl erek hginhíbb december-ianuál illetye níiul-iúniu lrörnyékén hatnak i lrórleíolvál

löbbíáillú, elöíordul, hogry a beht rövid interyallumolrra emberibb lúlröt ölt, elhawia nyu{helyét fu ilnereilen

helyre lávorilr §zerenclére nég arnap vilnatél eIrkor íátuna mé{ iavulhaf il, de ne léyenen meg lenkit ez

cnlr átmeneliálhpol. Ezehben az idölrben nemritkín íolvadélríogvantáH b megnö.

lr exaninnur hathalfu wówmódia ninor még nem ilmerl. BLíolítrunk leliel nyutalmat pácienfinlrnelr ér

i{yelrezz0nlr minden kíuánííqát teüeríteni ellel eleiét vehetiük egy eletlegel úiabb lohmnalr.

ttnütöttltö xónlruÉs, i kórlcíotyfu ér a tünelek annyira iellemröeh hogy nál kóríorma rróba rcm iöhel.

l,ttGilótÍt: iiánthatnánk a rtrenhclr/zetelr ellter0lédl, de lenmi értetne, uwanb a beleg "önnántából lép

bele a maga általálo* gödörbe". legy0nlr hát rnegértöek fu mi nagunlr próbáliulr meg ellrerülni a kórt.

l 
-!''---- 
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grrbbant yalamiíéle könwnelr lótlzó tárgy

tí. éví.
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StlT.[I,}{tS fitl{ls ?) TÖRTÉ}{[T

minap, szövettan vizsgára készülve elaludtam a mikroszkópon, Hát mit látok7
Egy vándorsejt vándorol a metsz€ten, úgy háromnegyed hat tájt. Bíaos hatkor van

randíia.
DÍvatos unÍt-membránját elegáns felületí struktúrák díszítették. Végígsétált a Disse-téren. És
akkor meglátta,
- Az acinusát! - kiáhott, - de jól invaginált kís cytal
Még az ergasztoplazmája is beleborzongott. Elhatározta, hogy meghódítja.

Egy csokor elasztíkus rosttal lépett elé:
, Kís cYta! , mondta, - nem bírom tovább az inaktív stádiumot! Most mindent eléd secretálok!
T1 vagYa legszebben strukturált sejt széles e propriában, deta|án még a submucosában is!
- Hát te voltál már a submucosában ís?
- lgen, egy Thury+ouríst capíllárís túrán az egészet beszürtük.
- O, ha én is el|uthatnék oda...
- LégY enYém kís cyta, eldiííundálunk mindenhovál Nekem még egy basalis membrán sem
akadály, hiszen van nyirokútlevelem.
- Edesem - mondta a kís cyta, és szemérmesen lesütötte a stereocilíumait, a vándorsejt pedíg
nyúlványaíval gyengéden körü|ölelte.

Este egy divatos, zenés sinusoídban phagocytáltak, A kis cyta most még szebb volt,
szemét kiíestette, hematoxílincosínnal, A nyúlványait keresztbe tette, néha kacéran e|óvi||ant,
basalis csíkolata, úgy, hogy a vándorsejt vacuolumaí majdnem kíürültek.

_ A kis cYtának megártott a sok endocytosis, túl sok secrétumot öntött a lysosomába.
A vándorsejt jobban bírta, pedig ó egész este mucinosust rendelt.

Öreg este volt már, csak az utóvizslák ugatták a Gianuzzí-íélholdat.
- Gyere íel a végkamrámba! - súgta a vándorsejt - pínacytálhatnánk egyjótI

A bodult kis cyta hajlott ís a szóra, hiszen az ó kefeszegélyJsem degenerált.
SÖtét, hosszÚ, kanyarulatos csatornákon keresaül haladtak, egyszerre a vándorsejt

zseblámPája kialudt. Kimerültek benne a lymphoíd-elemek. Sötétben tapogatóztak egymás
felületén, A végkamrában hamar lelökodött cutículájuk. A kis cyta lemeztelenedett strukiirája
gyorsan aktiválta a vándorsejtet és létrejött a membráníusío, magfusio.

Teltek, múltak az interfasisok. A kís cyta még mindig örömmel gondolt vissza a
vándorsejt megvastagodott végfác§káiára. De egyszerr€ azt vette észre, hogy vacuolisálódni
kezd.
- Hüha! - gondolta - ílyen chromatíndús volt a magja?

Sajnos, a kís cyta apja egy zord basalis sejt volt. Szílárd erkölcsi alaphártyáját
szétszakítottnak éreae. Beékelódött a ííatalok közé, majd dííferenciálatlan hangon így kíáltott
a vándorsejtre:
- Te spermahajderl Macula densát ejtettél a lányom plasmájánl c- Jól sejt ettem - gondolta az - most oda a barríerem.
fu ösz basalís íolytatta: l
- M hiszed, hogy te vagy a lumen? - és kílökte a lumenbe.

Mínden elcsendesedett. csak a vesemedencében fürdó Henle-kacsák háoopása
hallatszott......
,,.. ja, nem. A gyakorlatvezetö ébresztget.

KERESZTY GÁBOR
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A bgtöbb enrber-rrek a 'trigló" szó

haltatárr az jut az aszébe, hog! egernktrcl
táplálkozó piklw§es, lrideg átlnt. lreclig ez
nem tetjesen igaz. r\ kígtók Oilága étóhet1,
étctnród és ebból efodóelr táplátkozás
szompontjából igan §áttozatos. Ha csupán a
siklók Oilágában portiázurr§ akkor is sok
póld. hozható.

Ez anrerikai kontirreírserr ótó
Tanrnoplrisok, Oaglis az annerikai Oízísiklók
hatakkat, tététtiekkel táplálkoznak, anli §izi
életmódjuklról erl€d. r\z anerikai kotrtinerreen
nran,acl§a egt ór.clelr&s csolroít enrtítlretó,
nc§ezcteeeír a kiíát rsiktók (Lanrptrrpoltie ep.).
.+\ királleiktók szép, sz,üres kig!ók, pL a
krnrpr.cpeltie triarrgulurrr siflaloe testót pir.rrs .
ftlrcte - eárgF §nrak
diszítilr" Az igen tetszotóe
kütsó azonbarr egt igazi
katnilrált tejt: a úegtöbberr
kígíókat, gtíkókat í.lgl*"-
tanak. A kannibaliz.nrrrs
o§an eós, hog1 frrgságban
a fajtár,sakat i8 bek€be.
lcz,heti§ Fl"g, lla azok
rrrótgtben ettótóstr. A hason-
ló nréretff, §eszó§es
ceörgókígló is áldozatu
§álhat.

A herpetológus az
afrikai kóntinerrselr is sok
érlclelws táptátkozási frlrmá-
§al találkoztrat. Itten az afrtkai tojráse§ó kig!ó
@asfpottb scabr.a). +\ kigló a nradár{€szlrck
fcsztogatója, a tcrakott tojásokat Pglasztja. .+\

n|atv,eigoltateslek §entralis nlúloán{ai ótes
képtetlvint emelkednek bc a n|elócsóbe, igl .
hátraf,elé prcselt tojásorr résezeril fltílást
ütnelr. Iizen a nlílásorr a kigtó kipr€seli a
tojás tartatmát, anti a glonrorlra jut, a héját
pcclig 'lrilrtipi".

A Cemophorra íJo§!*lg€a lrasorrló
nódon taplitkozik, de ó a hültók tojásailrót óL
A zöá kütönbözó ár:rrtatntaiban ponrpázó
Ophcodrjo fajok és a kis tefirreta, kb. |5.3O
§rrFe8 Iiirenís {ajok szánrára a táplálékfonást
küüinbözó rrr§arrrk jelantilr.

A ceirl§pe§ó siktó (§pilotes pultatue),
amctt 2r5 . 3 nr-re i8 nregnólret, nradarakkal
ét és gtakori fcsztogatója a banrnrflótakrrak. .c\

f."k""í.ls,. siklók alcsalácljába tar.tozó
I§aranrcia aba§ur.r csak a §etre egt tcíüietgrr óló
§iren óe Anrphiunra rlelrrbeli farkos
l§,itéttieket &§asztia, ígl láNálrlos
nregictrenése ell,enóre (ébenPkete hátrósz,
skartát§öfds lrasr,Éez) $rgpágban nehiéz
tartani.

r\ Dipsaditrae csatáclba tartozó Dipsas
ós Ttrcpiclodipsae fajok nra§ar ne§e 8okat
elárul táplállvrzási szolásaikrrll Ceigae§ó
eiklók, nre§ek lrázatlarr és lrázas csigákkal
egialárt táplátkoznak. ,t\ ceiga testét epecális
teglrrriká§al szakitják ki lrázábóL

A rrópszedr gaborrasiktó (Iitaphe
guttata) ázsiai rrJkorra, a pirrJsszenrfr sikló
csak békákat hajlarrdó e{rrglaeztani.

.é\ lrátutrrrórogfrrgas siktók cgtilsc a
zölcl ostorkígló, nwti fakon, cserjókon éL
l'upillája hosezanr etrr!írjtott tégtatap atakú,
anri nagffirkú térlátást tesz treheró§é.
Szütrsége is §an ette, rrglanis a frlrorr étó
gtikokkat és bólákkat táplátkozik, nrc§ok jól
bgleotOaclnak ktirrrtozetüklre.

Ha a tooábbi gsaláclokat lézzttk, otl is
akad az "egér,e§óstól" nteseze álló példa.

.t\ tengcli kiglók erós
nrérgír áltatok, nre§ek
speciilisan a tengeri
életrnódlroz alkatrrazkocltak,
farkuk e§ezőszel.fi'en rrróclo-
stű. Teetlrróretüklröz lépeet
kigsi í.iök lelretó§ó teszi,
lrog1 a% arrgotnaszerá

, nre§ek gtakran a
eziktarepedésekbe rrreilskül-
nek, hozzáférÍ,r'essenck A
Oakkiglók rré§on errrlegelett

fr,jok rejtett
életrrródot ólnok, fi5Haratti
élettrródlroz alkatmazkodtak.
Méretük rrrirrdössze l0-3O

crn lqizölt nlozog. Ii picin! kígtók trarrgla- és
ternpsz§árak {rrsztogatói, ezek toiásá§al,,
bábjáoat táplálkozrrak. Egtik ftjukat arrgolul
'flor§eqrot snatt€" rré§§el itletik, rrlgrt
atrsztráliai trazájukbót §irág{iíildctet terjedtek
eL

Az arrakorrda, nre§ alár l0 rn rragfta
is nóhet, képes egi kajnrárrt, §ag! akír egt
tapilúorjút is nregfrcjtarri ós lenfelrri.

.é\ kis lronroki boák a frrnó honrokba
áesák be rrragukat és irrnen tánudrrak
zeáknr.álr.|ukrtr. I|ejülrlin a ezerrrek a
koporrlatetó9el e§ síkban lrel.leztrcdrrek el,
íg1 a honrokba r,rjtózött kigtóból szinte csak
lvit szenr látszik ki. §égüt az afrikai Catabda
reirrlrardtit errrliteném, nle§ esóerdei a§aróan,
tatajbarr rrnjtett életrrróclot ól és frlteg apló
ágcsálókkat tiplilkozi§ azonbatr a tölrbi
"cgórre§ó" kíglóOat ellcrrtétbelr rrern glíniri§el
frrjtja nreg áldozatát, lranrerrr anrrak járatába
búj§a a ftllroz szofiNa §égez §ele.

l3enrélenr, trog! ez a kis ízelítő
eokakbarr rneg§áltoztatla azt az elképzelést,
hog:g a kíetók csak egeret eszrlek.
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Nhsm,lo 
asLzudqórós

' Allandó dilemmája a horgásznak a "rnikor van é|vággánál a hal"

kérdés. Hiszen az időjátás alakulása e hórnérséklet- és légngomásérzékeng
állal táplálékfielvélelél alapvelóen befolgásolja. E jellegzetes iulajdonságok
ismerelében ggakran nern is olgan meglepó, hog. c helgünkön eggik
nap "szépen mozognak", máskor ped,g "rneg§ern jelen-frek" a haIak. Pár
kiragadotl, jórészl saját vagg szerzett taplfztalallal kívá49m me§indítani
újságunk hórgászrova|ál. E lémával, és 'ŰaÉban a ,ou.3l1 kapisolatos
bármilgen fetvelésl, javastalot szívesen logadfP. l

A pontg - a hazai éghajlal FláŰ"k legetterjedreBb halfajaÁ pontg - a hazai éghajlal tíla,/f,sok legelterjedteBb halfaja
nagson is "fronlérzékeng". Hiddfront b3tqésOt 1-2 nappal korábban
rne§e'ni és táplálkozásál o".!n"rf djese1@,ünieti, am 

'jlezt 
követó

hüvös, de lassan javu!ó id|tÉtre7gre jobbán kap. A lavaszi vagflngári rövid
záporok szintén csodál früvelhetnek, néháng perc alatt ijuk a napi

;:ilr_:l,,{lf:l1.,,. 
Í"u#, .. """ÍÍ"t .t: j9l"g

ii##i,:*i.hffif i*n}lkT#jffiff *Hfr*ó.ngr*" n|Á a v.z.rr*[.1tng, Í.hl. Ézexen 
" 

n",ry"g.u^.. EEiD".
decemberil jmnapoÜh is megIepó eredrnélF<Íe lóíet szert tenni.

A harcsánál - eltentéiben a pontt gd -rtiiikán?htaros - fronlos
idó hozza meg f,hredrnéngt. Máskor .'glfitlllgári éjszakák hoznak

n:,.jfr,,?r::;bfi: á,il:!,"lí;,l|J:J i:fj:.J#,:,íHírúffi:
l"u"g-ojt?n.po*-núárv6.,; '- -ti| lla rlr " '*^Úk. 

-.-A sülló ósszel, télen is jól (ha ne} ) fogharó
S ha ehhez még hozzáleszem, hogg fóleg a |ngúlós"

Íovemberi, decemberi idószak a legkitünóbb, a laikusok
szörngülködhetnek el szenvedélgünkön. A iartós havas idó (a borult
miatt) szintén naggszerü, a viharos széllel betöró hidegfrontok annál
kevésbé azok. Télen fóleg a 2 m-nél mélgebb medereggeneilenségektól
tarkíloii helgeken érdernes kísérlelezni, télvégeken azonban a csuka már
szívesen beátl a sekélgebb, bokrokkal, s0rü náddal övezett mellékágakba is,
engedelmeskedve fajfenntartó ösztönének. O O

Bondor Altih
V. évf.

o
oo
o
o
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Ecl a-J=ő rcl a- lée13l
(Arang János után) ffi

senkisemEdwards agar vajh' rnil akar
brrni fakó porán;
hadd láforn, rnenngit tettetek
a haernolgsis során?

Van-e ott golgó?* g ftildje jó?
VagU láptalaja tú! kevés?
Használt-e a Kristálg lbi
s a pártos honfi vér?

§ a nép, az istenadta nép
olg boldog-e rajl,
mint akarom, s minl a barorn,
kit rnastilisbe hajt?

Tépett Musca dorneslica
léptet fakó lován,
bóséget vár, de nincsen más,
csak nérna larlománg.

"Marhalelep" a vár nevel
hol aznap este szállt,
s lovát haggva álngergelve
a lejőházba szállt.

Leggern! Valóban koronád
legszebb ggérnán lja ezz
bélsárgolgót, legelni jól
eggedül benne lelsz.

Eggrnásra néz a sok tehén:
ki ez a vad alak?
Tóggükb en az esernéngtöl
a lej ís elapad.

*éÉsd: ooccus

"Tehenek, lehenekl Hát
koccint érlem pohárl?
Tehenek, lehenek, és íedezehlenek,
hál ne éljen Eduárd?"

Szó bennszakad, hang fennakad,
lehellel megszegik,
a rectumból kandikálva
Iéreg emelkedik:

"Vadat és halat, s mi az ég alatt
szern -sz ájnak kel ! em es,
azl lálok én. Csakhogg rninden
emésztóenzimes!

"De hol vanl ki zelgje lelleim?
Elö egg maggar larka!"
§ az ajtő mellöl, fehér galamb,
felbög egg öreg rnarha:

"ltl van haven ki tetteidet
elzengi" rnond az a!5!,
s farkával egg hatalmasat
báior leggünkre csap.

De tú! zenén,lúl sp-dobon,
tehénbögésen áf:
ölszáz légg énekli hangosan
a vérlanú dalát.

Halmag Dőra
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I _ ."Férfiés na RözötI oz o }tülönbsé§, hogy af érfirnind,g b
t' szórnitott, o nö rne§ soho.l ltt von rnin{ órt Évo, o}tit rnóso{ óro tererntettek, róodós ut Adórn
l tortolé}tbordqjóbót, és nevet s iovidebbet kopoti, rnint aíérfi.

A nö vé9€hoziosszonykodto o történeh.,et, ltivéve oz
ös}tort, oholrnég ozt se gsinóthotto, rnert nern volto}t hőza[,
legf ö [ ebb b oto }tot dörzs ö tt, hótho szikr azi[,

Rórno Hét kirotyo rnind nös voít, de röstetrtéx bevolloni,
rnóskülönben Rórno Hét |(irólyné! ót b brnernénlt.

A frongio forrodolorn otott oz e§ó fqjvesztett egy }<irólyné
vott, rnert rnlnt nöként tútzosbo vitte o szerengsqjét, ergó
bOnnodnie }tellett.

A nöltet a f éríia(§ose vettétt sernrnbe: pétdóut Pópót se
gsinóltok betötült, rnég o breti ltedvéért se.

Azt h6zerh, hogy o nök, fóteg azoYo fótytos Arobnokszi{ók
af érfiakot, orniért ú9y lenyor\iól( öltet.

És rnost d í érí iahrót besz étek.
A f érf i oz ern lös ö}t vo ttf qj óbo torto zi{, rné9ho n ö sz üli 6 o

9yere}tet,bar'nltóbb oz ernlötlenelt közékellene sorotni. A í érfi
szörösebb, rnint d nö, rnosi itt nern szórnit, hogy 6rnere}t egy nöl,
ahiszórö.sebb, rnint o f érfiat,Annónok hivjól( és szobó
Moterdeiben. A f éríihon$io ltétszer olyon vostog, f öleg ornikor
b e d ühö d iR, iglz, ho gy óz egy ik e9y ütt esn elt vé}ton y ob6 o hongj rl}t,
rnint o lónyolté.

Von egy-}tét szinész és éneltes, példóut Renoto Zero,
Mostelloniés Arnondo Lir, okirölnerh tehet tr.rdni, f éríi-evogy nö-e
Vogy rhinek nevezzÜR.

De o tegfobb kütönbsé9íérfiés nö között oz, hogy aíéríi
csinó[o o gyereltet, o nö rrreg kiól!o."

1tF r-19 19 !9
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Reitvény Az alábbi t ört énetben jől igmerL vezetéknevek vannak
elrejtve, öagzegen 1B áb. JŐ gzórakozágt|

-RrPo ?-t egy ^sírcl.s c5 zscl l

A régi uárosi temetőben uagjlunk, engem egj,l kicsit a lnezőtúrira
emlékeztet. Nincs jó állapotban, nem tudom, bo7y egjl ilyen rom bány
idegent uonz ide? Vajonfutná-e a kóltséguetési keretből ennekfeltijitása?

De most egj,l másik nemes cél lebeg a szemem előtt: riportot késziteni
a sirásóual. Elindulok felé csendben, közben a szél fel-felkauarja a fekete,
barna és zöld ógakgt a talpam alatt. Nem messze tőlem egy tatot bolpatja
meg a nyugalmamat.

Hirtelen meglátom emberemet, éppen egj,, dékánt ás el. Odalepek
bozzá, őfel se nézue riuall rám:

- Vigjlázzon a bullára!
Azon nyomban el is felejtem, miért jöttem. Olyan az a7ya.m

mostanóban, mint e{y szita. Utoljára a báboniban uoltam ilyen
feledékeny, de bót most békeidők járnak!

- Ugj,l tudom, már Szent-Györgli Albert is ide akart temetkezni! -
próbálkozom, és uárom, hogy reagáljon. - Meg az áruizi hajós!

- Akkor ez még dögkutas temető uolt, maga marhal - kiált rám.
- Nem érdekel a dunlasága, a ripon érdekében én mindent kibiró

lény uagjlok,
En uiszont nem, ugjlhogjl ba lebet, ne lebeljen a képembe!
Feladom Qttbagjtlom ezt az arrogáns alakot, maj{inkább küalálok

ualamit. Legalább a cikk cimét már tttdom:
"Nincs delibbfigtlrA, mint egy sirásó!''

H.D.

Óda a le1?/őbőz

Ó, mór bány ezer éue kérdezem szüntelen Tőled,:
mondd ffi€g, mért ez a bosszti? Mért nem ad friss tejet tőgyed?
tobb lesz tán kónyórögni: kis sziued tárdfel előttem,
bldd el, jobb neked, bog1,1ba elfogadod suta jöttem!
Én isy kérdetek téged, s uálaszoá Pts sziuem kard,ja:
bogy ua7y BŐSZ BIIa FÉRFI, nem pedig ostoba marba!

10
H.D.



NY MEGoLD/í'A wlLDE EGY ARANYBEC'Ü MoND/íflL
o
orcAR

MEGHATÁRoZÁroK:

vízszintes
1. A megfejtós elsö része 18. Gyapjúnemük
kedvelt lakója 19.Yéuafele|. 20. Fót vége! 2|.
Almosan nyujtózkodó 22. Aram teszi 24.
Bazikus folyadék 26.Féqtipus 28. Nagyon öreg
30, Tova 3l. Szintén 32. Nig használt jegyzet
jelzője 33. Részletesen, kimedtöen elmagyartaő
37. tirplán ténc 40. Aroma 41. Boka teszi, ha
belerugnak 42. A megfejtés második része 44.
Libahang 45. Es a többi 47. Nem rosszak
(ékezet nélhil) 48. Magyar Zugivók Bizottsága
50. Agg Tetvek Népgyulése 52. N-Ó 53. latin
"két-" 54. Köröm van felette 56. A ló rossz
szokása eztrágru 57.Pici Ottó 59. l.Jilőviz St.
Porréteget eltávolít 62. Névelö 8. Óz vége|
64 . Diák hallatj a tételhúzáskor

Függöleges
1. Klasszikus vicchös 2. Páratlan nemez! 3.

Szolmizációs hang 4. Eltulajdonítva 5. Húsvéti állat
6. Vissza, duplán. röhögöszócska 7. Boncteremben
van 8. Pata betüi keverve 9.Becézett testnevelés 10.

Ilyen humor is van 11. Az egyetemista kedvenc
idötoltése 12, Ennyi lába van a sánta rovarnak 13.

Vissza: Ausztráliában honos medvefajtáé 14. Az egyik
mássalhangzó duplán 15. Elbírálás egynemüi 16.

Igeképzö 17. Ajtő van ilyen 23. Csinálj gödröt! 25,

Nem túl gyakori ferfinév 26. Férfinév 27. Ugyanaz
29. Néma Géza! 30. Kutya személyiségvédelme 34.
Fájdalmas felkiáltás 35. Rácz Gizella 36. Páráról 38.

Idegen Anna 39. Cigarettavég 40. Az elején
folyadékot vesz magához! 43. Elökelö társaság 44.
Ezt ráEák a Pál utcai fiúk 46. BK 48, Egetö, csípö
49. Hangyák gyulekezete 51. A megfejtés harmadik
része 53. Óriáskígyó 54. Kocsmai nedü 55. Sakk
kezdete! 56. Kölkök része! 58. Páratlan Tina! 59.

Morzehang 60. Disznók szállása 6l. Személyes
névmás

Halmay Dóra
V. évf.

A rejtvények megfejtéseit kérjtik, dobjátok be a kihelyezett gyüjtöládákba.
A megfejtéseket beki,ildök között értékes nyereményeket sorsolunk ki (közjegyző nélkül).
A nyertesek névsorát a gyujtöládák környékén keressétek.
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CITÁR ELADÓ

Alig használt, Classic (NDK) ggárlmángú klasszikus
gilár tokkal (vonóval), gitáriskolával és egg-két
taÉalék húrral eladó.
lrángár: l5.0OO.- Ft
Érdek!ódni lehel: Czuppon Balázs (3. évf.)

IAMS & EtJKAltlUBA tápok hallgatók szárnára

kedvezrnónges áron a kollégiunr 216-0§ szobá-

jában vásárolhatók rneg.

vÁnr u r Ér zn rvÉ r: rE l (TE) K t'T, JAyAt lATAl (To) l(AT,
oTtETEl(TE)t(ET ÉI NE}l uTottólonrnr,t

Ipfuru(To)llAT

A7 -GyETErrEN ÉI A KolrÉGlunBA}l KlllELy-7-Tí
cvürröDoBozollBA yAGy Ja-D^ÉtyEtEN A KolrÉclum
216-0t tZOBAlABAll.

il">t^;^
+-:

|_fu,j-,,

(FolyT. Kov.)


