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IAMS PROGRAMOK DIAKOKNAK

Best of class in Nutrition
,,O sztáIy el ső - taka rmány ozástanból"

A takarmányo zástarből legjobban vizsgáaők előtt újabb kihívás áll! Aki legutóbbi
takarmányozástanivizsgáján ötöst kapott, most összemérheti tudását Európa legjobbjaival. Az
IAMS cég játékokkal, szórakoztató programokkal teli hétvégét szervez Európa legjobb
diákjának kiválasztására. Az időpont 1996. vége, a színhely Spanyolország.
A nevezés igen egyszerű: Egy jelentkezési lapot kell kitölteni és postázni 1996. szeptember

elsejéig. Sorsoláson dől el, hogy ki a szerencsés, aki utazhat Spanyolországba, ha pedig az

európai diakok közül is a legiobbnak bizonyul, akkor az Egyesült Allamokba!

A jelentkezőnek legalább társalgási szintű angol nyelvtudással kell rendelkeznie, hiszen az
európai verseny is angol nyelven fog folyni.

Jelentkezési lapok Menyhárt Krisztinél szereáetők be.

Food for Thought
,,Szellemi íápIáIék"

A ,,Food for Thought" program keretében a kutyák és macskák táplálásának legfrissebb
információival látjuk eL az érdeklődőket. Szakcikket, brosúrákat adunk, és a részvétel
lehetőségét egy újabb pályázaton.
Minden cikk mellett egy-egy kérdőívet találtok, A cikkel kapcsolatos kérdésekre kell felelni
(egyszerű tesá-formában), minden helyes vá|aszt beküldő IAMS - ajándékot kap! Ha az idei
harom forduló minden kérclésére jól válaszoltok, sorsoláson vesáek tészt, ahol a fődíj szintén
egy egyhetes annerikai út két fő részére.

Az angol nyelvű anyagok Menyhárt Krisáinél vehetők át,

Az Iams Company-t Paul lams alapította I946-ban, a cég tehát idén ünnepli 50.

születésnapját. Paul Iams célul tűzte ki, hogy kiváló minőségű, minden tekintetben teljes
összetételű ku§a- és macskaeledeleket állítson elő. Ma az Iams Company-t a világ számos
országában a minőségi kutya- és macskatáplálás vezetőjeként ismerik e|. Ez az elismerés a
kutatás és fejlesztés iránti elkötelezettségnek és a termékminőség folyamatos fejlesaésének
köszönhető. Az Iams és az Eukanuba termékeket is kizárőlag állatorvosok és állateledel
üzletek forgalmazzák. Az e!őzetes állatorvosi diagnózist igénylő Eukanuba Állatorvosi
Termékek pedig csak állatorvosokon keresáül kaphatók,
Továb bi felvilágosítás : Menyhárt Krisáinanál
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Á jó bornak tulajdonsá§

Ezekbűl próbálhadd bomak ő jóságát:

Elsőben, ha arrnak kedveled illatját,

Azután azízit, s szemléld tisztaságát,

szinérűl is érthedd afinak ó mivolát.

Hogl,ha jó bort kív&xz innya jókedvedbűl

Megismerheted az ilyen ót jelekbűl:

Kellemes illatnil, erejek, s színekrűl,

Hívességrűl s mikor tóltód, felszókésrűl.

,4 serrűl

Ne légyen sered is iziben ecetes,

Zavarcs, se sűr,í, re,art sz nem kellemes.

Bllzából légyen főtt,s ez lesz igen jeles,

Állapodott s szállott, mert így egészséges.

Kinekfarka megvész

Végy annyi gálickövet merrnyit kfozelsz, hogy elég,_

töltsd egy korsóban cs fedd be erősen, hadd égjerr meg

erősen, tedd porrá, hint§d meg az sebet vele, meggyógyul.

áz édes és fejér bor

Az édes és fejer borok táplálóbbak,

Testedet tartarri, higyjed, azok jobbak.

Tagaid az ilytől lésznek zömókebbek,

Erőő,ezzeí épúl, s inaid gyorsabbak.

Piros bor

Ha piros bort iszol felettébb, s gyakorta

Haspuffa&íssal lesz annak ártalma.

Sőt, ha tiszta volt is torkodnak az harrgja,

Rekedést ád néked, mert szód megzavarja

A serrel való élés

Amely serbűl mikor kedved szerint iszol

Csak szomjad muljék el, s néked az esik jól.

Mert hogyha gyomrodban eledelt szzéjjel tol

Hurkáil azol éjje| nagy korrogással szól.
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Szép ez a tavaszi reggel, Kinn a fákon csivitelnek a madarak, és a napsugár széles

nyalábokban viláEitja be az élettan elóadót, Leülök az utolsó sorba, hogy akárhová is ülsz, feltűnés

nélkül szemlélhesselek,.,
,,.Veresegyházy nagy szenvedéllyel ecsetelgeti a citrát-kór jelentóségét, miközben én a hajadat

bámulom, A cisz-akonitsavnál rátérek a nyakadra, majd a szemem a vállaidra siklik egy GTP

íelszabadulása közben,.. lrigylem Citromot, hogy rá tud venni TÉGED ana, hogy két órán keresztÜl

úgy-ahogy rá figyeljél, Hogyan érhetném el én is ugyanezt?!.,. Az elóadás végén belenézek a

füzetembe: Az intermedier anyagcsere - ez a három szó szerepel benne négyszer aláhúzva, alatta a

hajcsatod ralza,,.

,,,Na, irány ebédelni.,, Mostanában csak az ötödik fogás után érzem úgy, hogy ettem valamit,

minek következtében egy alkalommal elköltóm az egész heti kajapénzem a menzán - egy íél fogásra.

Evés kozben van néhány pillanat, amikor megnyugodhat a lelkem - kivóve ha nem éppen a

szomszédos asztalnál ülsz, mert olyankor egy szem rizs is egy egász szilvásgombóc gyanánt halad le

a torkomon.,.

,,,Szóp idő van, kiülök gyakorlat elótt a parkba tanulni. Látom, hogy TE a könyvtárba mész.,,

Végül is bármikor eleredhet az esó, és különben is elég lengén vagyok öltozkódve - megyek én is...

Ülok az asztal fólé görnyedve és az ólettan-alapadatokat próbálom beleverni az agyamnak azon

mikoszkópikus részébe, amely még nem foglalt általad, A pulzusszámom a tyúkét, a légzésszámom

meg a nyúlét kózeliti, amint látom, hogy néhány jó haverom ül melléd, akik-most, hogy társaságoddal
jutalmazod óket - csak nyálcsorgató csahos ebeknek tűnnek a szememben... Megvárom, mig elhúzzák

a lógó nyelvüket, majd odaülök melléd... Most kitálalokll Ám ehelyett csak kózhelyszerű poénok és

"Hűdejópofafiúvagyok"-viccek jutnak az eszembe,,. Beszéd közben próbálok rajtad és a szavaid között

valamiolyat keresni, ami ellenszenves, nem tetszik, vagy legalábbis nem tetszik annyira nagyon.,. nem

találok ilyet.,,

A krnzó nap után holtíáradtan dólök be a bejárati ajtón. Anyám érdeklódik, hogy mi volt ma az

egyetemen? Leszid, hogy megint szófukarkodom, pedig tényleg nem tudom, hogy mi volt.,, Csak azt,

nógy xl.,, Megnézem á-vesznetyzetet, hátha a vér éi a halál látványa feledtetni tud TÉGED egy

kicsit..,hm...az arcod leginkább a Lewis doktornőére hasonlit, a hajad szine olyan, mint Carolé,..a

hangod nem hasonlit egyikére sem,,,-ennyit a feledésról,

...Csak aludni ne kellene!.,.pláne ilyen széles ágyon egyedül! Lecsukom a szemem ás
megrohannak a gondolatok.,.Haverjaim jótanácsai: Mondd meg neki, de úgy, hogy ne sejtse, hogy mi a

szándékod, de azért tudja, mit akarsz!,.,Legyél kicsit laza, nagystilű, de azórt lássa, hogy az aprÓ

dolgokra is odafigyelszl,,,Tudod, a nőknél mindig az a lényeg, hogy,, .ELÉÉGl Ezzel a sóhajjal távozom

az álmok birodalmába..,
Hatlábú és kétíejű paripán vágtatok a mandulalekvár tetején, mikozben meghallom a

segélykiáltásodat. A gonosz lámpaorrú majom ugyanis bezárt TÉGED egy óriási csokoládémikulásba -

TE meg kóztudottan fogyókurázol, Én nem tétovázok, a lovam átalakul bikafejű darázzsá, én meg Luke

Skywalker ala$át öltvén magamra nekitámadok a csokoládéfalnak, betöröm, és dagadó izmaimtÓl

acélos karom nyújtom íeléd,TE üdén, légiesen libbensz a nyakamba, s én öromömben íelfalom az

egész mikulást,,, De, jaj, a láthatáron feltűnik a lámpaorrú majom lánctalpas tevéivel! - ez olyan

szörnyű, hogy fel kell ébrednem!...
,,.Heggel új reményekkel vetem magam az utolsó sorba... hm,,. csat nélkül is gyönyörű a

hajad!

Kiss Miklós
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§uoo,u,

niúrr vagyunh, mi íiúh.
§alhaíaflan Kdoniszoh, Kpollóh.
§imségünhre oly büszhéh,
§aíáríalan eszünhre s, hemény szivúnhre.

§anem eszünh vesztjüh, s szivünh lágyul,
§ölgyeh mzll'etí, hihef imádunh.
§isz ba hell láínunh, teremíés horonái nem mi vagyunh,
§anem őh: anyáinh, szereíőinh, tányainh.

§árem urai ha vagyunh,
§ű szerelmeseh, vagy
Dódolóh. hih csúsznah a porban,
§atalom nincs hezünhben, esah alázaí lelhünhben.

§isz n€m csah gyengéh kezét íogja nőjz,
Dogv vezessa, s útján elhisérje,
§anem bátrahét is,
§areban 1ündöhlő hüzdőhéí.

§ají vad szenvedélyünh iráníuh,
§arcolunh éríüh. ahár magunhhal.
Dáborog, morajlih hözben szerelm€§ bensőnh.
§ádász amig e| nem szólif.

Iilolnár Tőzseí
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Az óriáskigyók, mérgeskigyók és a nem mérges - nem óriáskígyók mindig is a különleges,
mitoszokhol, legendáKól övezett állatok közé tartoztak. Ezek a tórténetek sokszor tút- vagy éppen
alábecsütték a kígyok kúlönféle képességeit, tulajdo nságait.

Nézzük rneg néhány konkrét, számszerü talán többeket is érdeklö adatol

Az óriáskígyóknál a legérdekesebb kérdés, hogy meiyik faj a íeghosszabb, legnagyobb
méretü, és mekkora is pontosan. Az elsóség valószinüleg az anakondát (Eunectes murinus gigas)
illeti meg, a legnagyobb mért példány 11.28 m volt Lenyúzott börök ennél jóval hosszabbak is
vannak, ez azonban nem mérvadó, mivel a frissen nyeÉ bört harmadával-negyedével is meg lehet
nyújtani, anéikül, hogy a különbség feltünne.A 10 métert a déikelet-ázsiai piton is meghaladhatja, de
ez jóval karcsúbb testú faj. Így a legnagyobb, íegnehezebb faj mindenképpen az anakonda, A
Budapesti Allatkertben élö nöstény példány - a nöstények egyébként jelentösen nagyobbak, gyakran
elfogyasztják a náluk ki$ebb himet _ 4,5 m hosszú és 120 kg-ot nyom. Efölött minden 2-3 m
növekedés megduplázza az állat törnegét. Képzeljük el, mekkora súlyú lehá egy 10 méteres
anakonda, esetleg egy még nagyobb és mekkora zsákmánnyal képes megbirkózni.

Aírikában a legnagyobb faj a sziklapiton vagy assala (Python sebae), legnagyobb mért példánya7,62
m volt, Egy 3,5 m-es egyedben egy fiatal leopárdot találtak. Ausztráliában a legnagyobb taj az
ametisztpiton {Morelia amethistina}, akár 8,5 m-t is elérhet.

A nem óriáskigyó fajok kózótt a leghosszabb a kirátykobra {Ophiophagus hannah), elérheti az
5,5 métert is, így ez az egyetlen nem Boidae tagja a Föld nyolc ismert 5 m_nél hosszabbra növö
fajának, Ez a mérgeskigyófaj, amelytöl e$}, a|kalommal a legnagyobb méreg mennyiséget lefejték,
mintegy 5,4 ml, Ez több mint kétszer akkora menniység, mint ami a királykobrával azonos területen
élö kifejlett indiai elefánt elpusziításához elég. Tehái elképzeihetó, hogy a természetben egy
királykobra halálra marjon egy felnött elefántot _ természetesen jó helyen kell eltalálnia -.bzel
ellentétben a legkisebb rnérgeskígyofaj a kisujjvastagságú, csupán 20 cm-re növó Schneider pufogó
viperája {Bitis Schneideri} Af rikából.

A Fóld legkisebb kigyófajai áltaiában a vakkígyók flyphiopidae) családjából kerülnek ki,
például az ausztrál Ramphotyphlops braminus 12 cm hosszú. A legnehezebb testü mérgeskígyó
valószínúleg a 2 métert is meghaladó tómzsi, combvastag torzsú gaboni vipera {Bitis gabonica}. Eza
faj arról is nevezetes, hogy a leghosszabb méregfogakat birtokolja, Mértek már 5 cm-nél hosszabb
fogat is, amely a legvastagabb csizmát vagy bakancsot is átüti,

Méregerósség tekintetében valószinűleg a tengeri kigi,ók (Hydrophiidae és Laticandidae)
néhány faja vezet, ez azonban meglehetösen ismeretlen csoport.

Szárazföldi mérgeskigyóknát úgy fejezik ki a méreg erösségét, hogy egy grammja vagy egy maráskor
leadott átlag mennyiség hány egér elpusztításához elegendö, llyen tekintetben toronymagasan az
ausztrálfekeiefejú vagy belfólditajpárt (Oxyuranus microlepidotus) vezet218000 egérrel, öt kóveti a
közönséges tajpán {O. scutellatus) 95000-rel. Összehasonlitásul a pápaszemes kobráé {Naja naja
kaonthiai csupán 17000, a királykobráé 11000, a keleti gyémántcsörgökigyóé (Crotalus adamanteus}
pedig csupán 4000 egér elpusátásához elegendó. A tajpán mérge ellenszérum nélkül 100%-osan
mególbármely ausáráíélölényt, legyen az eb, marha, juh vagy akár ember.

Tehái összegzésül: óvakodj a kígyótól!

vincze zoltán
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Miként rninden íerrnészeíszereíó ember szárnára, a horgászoknak is'
kellernes, várakozásokkal ieli idószaka az évnek a lavasz. Bár néhángunk egész
évben sem haggja cserben kedvenc vizél, s rendüleíIenül próbálkozik - néha nem

is eredménglelenüI-, azérl a {öbbség a jó idó megérkeáével íelepszik ki a

parlokra, vagg éppen frissen rendberakolí csónakjába.
lzgalolhan próbátgaíjuk új felszereléseinkel, s a lélen meglassúbbodofí

re{lexeinkel a szokásos szinlre iggekszünk ismét fellornázni. MeÉ bizong a

iavaszi halfogás ggakran csak ábránd rnarad, ha a csalil csak immel-ámmal
lologató, még elég lusla halak kapásainá! nern vaggunk kellóen résen. Ggakran
csodáka{ tud ilgenkor rn0velni az, ha a ngáron megszokoil felszereIésünket 1-2

szárnrna! könngiíjük, persze mindig az adoll lerepviszongoknak megfelelóen. Ne

essünk ál annak a bizongos lónak a másik oldalára! Nádasok, ggékéngesek
menlén az ébredezó ngurgapontgokat ilgenkor se igen kisértsük 0.30-0.35 rnm-

es zsinórn ál érzékengebbre állitotí felszereléssel, de indokolt esetben ngugod{an

keméngiíhetünk is a dolgon. TObbé-kevésbé akadálgtalan mederfenék esetén
persze az ezeknéljóval {inomabb felszeretés is ngert ütközetet jelenthet.

Meglepetések idószaka is a lavasz. Ogakran megtöÉéní rnár velern, ho89

rninden jel (nádmoz§ás, u§rás, stb) arra rnulalofl, hogU a helgem körül ékes

halnépség ólálkodik, kapásom rnégsem volt. A megoldás érdekes módon nem is a
csaIicsere voll az eseiek röbbségében. Tavasszal, a felmetegedó vizeinkben, rnég

az oIgan kOztudottan fenéklakó halak, mint a ponlg. a kárász, a dévérkesze!, is
nerneguszer a felsóbb vizrétegekben langáznak. Nern csoda, hiszen a naPsÜtés"t

ók is szerelik, melgnek egész íélen hiján voliak. Ne leggünk lehál reslek ilgenkor

úszós készségünkkel a viz felsó egg-kél harrnadát is végigpásáázni. Persze ebból

az is adódik, hogu halaink, ha csak lehelik, a sekélgebb (néha megdObbeníóen
kis, térdig érő) vizekeí keresik feI inkább. Egészen szép ponígok, harcsák (!)

szoklak langázni ilgenkor. a guorsan felmelegedó sekélgesekben pl. a holíágak
atsó, gálnál lévő, feliszapo!ódoít lészében, folgók zálongain, kangarok belsó
ivein, kisebb mellékágakban, slb.

Nemeggszer viszoni tólünk független dolgok okoznak meglepetés-t Uu
lavasáájL A ke|lemes, napo§ idöt megíöró élénk lavaszi záporok idején ggakran

sikerült már szép pontgokat fognom, miközben a nap többi őrájában aprócska
jelét sem adtak a halak annak, hogg a helgem kortil mozgolódnának. A 2-3 nap€
kitartó "böjti szelek" idöszakában sem kell elkeserednünk. Az eggébként napos
idószakokban, csendes. szélvédell partszakaszokon, nádöblOkben kellemes
őrákal íudunk horgásala elíölteni. Az ilgen viharos idókben a halak nemeggszer
feliúnöen báfrak, s mivet amúgg is eléggé a csónakhozközel annak lakarásában

kéngszerüIünk horgaszni, eá nern is bánjuk.
E pán villanásngi élrnéng is jól tükrözi a íavaszi próbálkozásaink szeszélges

kimenelelét. Az azonban biáos, hogg a kisgrletezó kedvú horgász ilgenkor is

Bondor Attila
V. évf.

ggakran eredméngesebb.
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fonent egyszer, hogy Louis Pasteur összekiilönbözött Paul Cosagnac irőval.
L ez író olyannyira sértve erezte magát, hogy párbajsegédeket kiildött bozzá,

és fegyveres elégtételt követelt.
- Komolyan? - tíínnődött Pasteur. - Akkor nekem, mint a kihívott félnek jogom
meg a fegyvernemet.

van arra, hogy én válasszam

A párbaj segédek helyeseltek.
- Nos, akkor itt van ez akét szál kolbász. Az egylk sztrichnines, a másik tiszta hússal van töltve. Cosagnac úr
egye meg az egyiket, aváIasztás elsőbbsége őt illeti. A másikat természetesen én eszem meg.
Az irő az ötIet hallatán elsápadt.
A párbaj elmaradt. 

* * ,t<

Dhio"u, Taylor Barnum, a későbbi impresszárió illetve cirkusz- és panoptikumigazgatő legénykorában egy
I amerikai kisváros vegyeskereskedésében volt segéd. Egy reggel főnöke megkerdezte:
-Felvizezted már a rumot?
- Igen, uram.
- Kevertél már cikóriát az őrőIt kávéba?
- Igen, rrram.
- Tettél a tört borshoz egy kis hamut?
- Igen, rrram.
- Nq ha mindent megcsináltál, vedd a kalapod, mehetünk a templomba imádkozni.

,& ,l. *

Qarah Bernhardt a századforduló világhíní francia szinésznője volt. Egy nap szinházának öltözőjében nem
LJkisebb rangú vendéget fogadott, mint magát a walesi herceget. A herceg nyeglén kis fejbiccentéssel ugyan
bemutatkozott, de akalapját a fején hagfa.
- Felség - jegyezte meg könnyed merészséggel a szinésznő - a koronát szokás a fején tartani, nem a kalapot!

{.**

Q ir ertnur Conan Doyle egyszeí vakmerő kísérletre szánta rá magát: 12 makllátlan híní barátlénak a
LJ követke ző táiratot ki,ildte :

,, Azonnalmenehilj! Minden kiderült! "
24 őra elteltével attzenkét gentlemanból egy sem akadt, aki Anglia határain belül maradt volna.

***

Q oabadidejében Albert Einstein szívesen játszott hegedűn, sőt tudását nem ritkán barátai, ismerősei
L) Ilkörében is bemutatta. Egy ilyen társaságban történt, hogy miközben nagy átéléssel hegedült, észrevette,
hogy a hozzá közeli székek egyikében a szintén ott tartőzkodó Molnár Ferenc a
meg-megránkódik, s alig tudja visszatartani kibuggyanni készülő kacagását.
Einstein hirtelen abbahagla a játékot. Pár pillanatig jelentőségteljesen és szigorúan
maj d udvari asan megk ér dezte;
- Mi ezen olyan mulatságos, Herr Molnár? Én,láqa, eddig soha, semmilyen vígjátékának előadásán még csak
el sem mosolyintottam magam!

**,F

iovanni Papini olasz irodalomtörténésá és irőt egyszer megkérőeúe csodálója, egy - a tollforgatást maga
\_l is ki_kipróbáló _ dáma:
- Arulja el nekem, professzor, hogyan lehet a legjobban írni?
- Hát, a legjobban - felelte Papini - balról jobbfelé és lehetőleg ülve.

Halmay Dóra
( Békés István: A világ anekdotakincse

c. könyve alapján )

visszafoj tott nevetéstől

az irő szemébe nézett,
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Gondoisz-e rásn, ha a könyveidet bűod?
Gondoisz-e rámt ha a hullá,kat boncolod?
Eszedb e jutok-e szikévei kezed.ben
iátva a fehér bört csonttalan, ereblen?

Elképzellek té§ed á]iva az asztalnál,
ahog§r segédkezel otü, a feivágásnál,
kezedben jói mutat az a§y, va§y tán a sziv,
va§y a halott §zeme, meiy már sohase hiv!

Nem rérniü el Té§ed a holü tesü látványa,
hisz barmikor velem jönnél a halálba...

H. Dóra




