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Tsruéreinkt

Sokat gondolkodtunk, mit tehetnénk

annak érdekében, hogy az újság még közelebb
kerüljön hozzátok., Szeretnénk, ha tudnátok,
hogy a KIVETITÉ,SBB barki barmiröl irhat,
lényeg az,hogy minél többen használjíúok ki az

újság adta lehetöségeket. Ezért szivesen
vennénlg ha a szakmai ihletésü cikkek mellett
helyet kapnanak egyéb témájú irások is:

élménybeszámolók, verselg novellák vagy amit
akartok. Természetesen továbbra is figyelmet
forditunk arr4 hogy a közhasznú információk
eljussanak hozzátok, söt ktilön hirdetési rovatot
is tervezünk.

Reméljülq hogy ötleteitek gazdagitani fogjak az
újsagot.

A szerkesáök:
Kiss Miklós, Kunsági. Zoltín, Molná,r József,
TőthBalázs, Szakács Arpád, Jakab Csaba
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Első interjúnk BánYai Margittal a Tanulmányi Osztóly prominens személyiségével Mszük. Igtekeztiink olyan
kérdé seket fekenni, ame lPk segíts égével laze lebbről me gi s merhetjük őt.

Mióta dolgozik
egletemen ?
Borzasáó régóta,'74-ben
keriiLltem ide. Ez azert nem
annyira tragkus, mint első
hallásra tűni\ mert 9 évig
otthon voltam a
ryerekekkel..
...a gyerekekkel ?
Igen. 2 fiam es 2 lányom
van.

A leparyobb immár 21 éves, a tegkisebb pedig 13. Éis
közte van még ery 19 és ery 15 éves, A legnaryobb
Gódöllőnjár a Gazdasági és Tánadalomtudom.írnyi Kana,
a következö az YMF-en tanul, most vették fel a
Teleptiúésmémóki Karra, a hármas számú középiskolába
jár informatika szakra, a legkisebb pedig még általifuros
iskolás.
Most egr kicsit a korábbi évekbe nyútjunk vissza- Hol
tetszett sziiletni ?
Rtikospalotán szíllettsm és aóta is ott lakom. Nem varyok
egy sokat vándorló űpus. Egeszen sablonos, de naryon
kellemes ryerekkorom volt, kertes bázban kutyával
macskával és íöleg €á akkortájt így mondtáLk- "egy nem
dolgoó édesanyával|'. Mostanában a családtagaim is
gyakrabban kerdezgebrek a ryerekkorom felől, es
rendkívü irirykednelqhogy nekem kutyiforr és macskám is
volt. Mivel most a tizedik emeleten lakunh semmi ilyen
luxust nein engedhettrrrk meg magunknak.
Tehát ha kedveli az állatokat, akkor esetleg ez §zerep€t
játszoű abban, hogr az eryetemen dolgozik ?
Nem, aá hiszem nem. A korábbi munkahelyemmel nem
voltan megelégedve, mert nem nyílt lehetőség pélüul
nyehtanulásra. Egy eryetem -gondoltam- az egeszen más.
Azóta eltelt 22 év. Milyen a kapcsolrrta a tanárokkal ?
En úry mondroifoq hory jó, nem hiszem, hory bárkivel
koníüktusom leü volna az dműt jó néhány év alatt. Ez
azert mnak is köszürhetö, hory -remélem nem tíurök
szerenltelennek- rendkívü toleranciakészségem van_ Mi
azért vagnmk itt, hory mindká felet, oktaót, hallgatót
egyarifurt "kiszolgáljuk* a sá lepemesebb értslmében,
munk{jukat próbálljrik megkönnyíte,lri, vary talán csak
elviselhetővé tenni mindenki számáta,
A következó kérdés talán az lenne, hogr mi az a
legáltalánoss_abb probléma, amellyel a diókok
megkeresik Önt? Nem hálátlan feladai pétdául az LIV_
csekkek kiíllítása?

Nem hiszerr1 hory en azért va5lok itt, hory bárkit
negítájel negdorgáljab vagy eryáltalán ítélkezzek
valaki íölött. Neur tartom tragikusrralq hory valaki
utóvizsgázit mert ez nem csak ad minősíti aki
uóvizsgára kenyszeríil..., sóval nerr tmtom elítélendö
dolognak
Am tulajdonkeppen a diákokkal való foglalkoás a
munkámnak csak ery kisebb részét teszi ki. Tóbbek közótt
a je5;zete}&el, a jubiterrni űplomárlikal, a
üplomahonosítással, a felvételivel kell foglalkonom, ezen
a nyáron még az eryetsm aklaeditációjával is, az
órmenddel...
Az órarendet is ön állította össze?
Igen, rengeteget hurcoltam haza magamma| de így is több
hétig tarüott mire elkészult, Ez teljeseir manuális mmka,
csak utólag kerult sámítógepbe. Sajnos nincs olyan
prograírL ami ebben segítene,
De azert otthon jut idö kikapcsolódísra, hobbira..
Olvasni naryon-nas/on szeretek versek€t, meg úry
eryébkent is. Régebben sokat kirándutfunk, csatangolfun§
de be kell vallanorq mostmában eíTe €s,Te kevesebb idő
jü.
Akkor még egr utolsó lérdés: az Ön megíű|ése szerint
mennyiben változott a diákolgrak az egyetemhez való
hozáállása?
Ma már nincs itt olyan emberi légkör vary körulmény,
amiben a diák igazinjól éreáerré magát. Tulajdonképperr
minrtenki fél hory mi lesz vele, sikuül+ elvégeaie az
eryetemet, horyan jut tű es/ üzsgaidöszakon és ez a
kedit-rendszerre is érvényes. Pedig ennek az lenne a
lúnyege, hory több szabadságot biáosítson a hallgaónak,
Felsőbb évfolyamon ha valakinek már van állás4 vary
legalábbis valarrilyar kilátása, alrkor még csak meg sem
emlÍti eZ a másiknak. Sóval a kenyérharc olyan
nyomasáó lehet hory teljesen megron§a az €mb€ri
kapcsolatokat.
Kicsit erre is fel akarjuk hívni a figrelmct az úisággel
ho5r pár év mtítva ne menjünk el egrmás mellett
köszönés nélHL..
A legendák szerint régen ez úry míiködött, ho§ az
állatorvos-társadalom össz€taíó yolt, m€rt ery viszonylag
szíík kör egmrásra voh utalva. MosEnfo ez n€m
műkodik...

(Cseng a telefm.)

Kiss Miklós, Kunsógi Zakán

A lövetkezö számban dr Kótai Istvánnal Hszült interjunlrat olvashatjátok.
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A szeptember 24-énmegtartott ÖHÉ napirendi pontjai kOzOtt a
szenátorválasztás, az ösáöndíiial és a tarrdíjjal kapcsolatos problémak
megbeszelése szerepelt.

1.,A szenátori posára három fiö jelentkezeü köziilük BARNA ÁCOrHa
(nem Credit képzesben résztvevő 3. évfolyamos állatorvos hallgató) és FODOR
ZSUZSA}INA (Credit kép#sben résztvevő állatorvos hatlgató) nyerte el a
címet. Kösónjük a leköszonő szenátoroh BOGNÁR Le.lOS és VÉ,GH ÁKOS
kétéves áldozatos munkáját.

2.,Azösztöndíi - vagyis a hallgatónak juttatható rállami tamogatas -
alaptámogata§ból- tarrulmanvi ösztöndíibol. szociális tamogatasból (havi
rendszeres tamogatás), szociáis segítségből és a köáársasagi ösáöndíiból
áll(hat). Az alappénzűgy osáik ffi€g, hogy a pestiek és a vidékiek kOzott
differencia van: a pestiek 3500 Ft-ot, a vidékiek 4500 Ft-ot kapnak.

3.,Azalaptandli továbbra sem változott - 2000 Ft havonta l998-tól
azonban 6500 Ft alaptarrdíjatt fuetnekfeltanő rendszerben, artita kiegésátő
taí,díj marrimum 1 3000 Ft-ra emelhet. Az Egyetem hallgatóinak 20o/o-a
mentesíthető, ebbe a PhD képzésben résztvevők is beletartoznak. Elsősöknek
nincs tarrdíjmentesség.

4.,Deli Levente besámolt arról, hogy a tavaly megszavazott évi,
fejenkénti 250 Ft-os támogatást mire hasznátták fel. A Testnevelési Tanszék ezt
az összeget 30000 Ft-tal egésátette ki. Mindebből uszodabérlet, ping-pong
asáal, korcsolya és snow-board lett vásárolva A tamogatast az ÖHÉ most is
megszavaztz

S.,Ezsk után BECSKEI CSILLA besámolóját hatlgattuk végig a kulfrldi
ösztöndíiakról.

6.,Felmeriilt a kérdés, hogy a talarra szÁntpénrttovábbra is eredeti
céljára haszrraljuk-e fel, vagy mint kOltségvetési maradékot osszuk fel. A
többség atáén mellett szavazntt.

Mint láthatjátok az ÖHP-n elsősorban, söt szinte kizíúőlagminke!
hallgatókat érintő kérdésekről esik sza. Ezért szomorú aa hosy j ő, ha az
évfolyarrrok fele r észt v esz az értekezleteken. Remélj ülq a j Ovőben több
figyelmet fordítotok erre.

- copy -
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Az idén a Pannon Egyetem Georgikon
Mezőgazdaságudományi Kara (Testnevelési
Tanszéke) rendezte meg az ASN-t. A
rendezvényt a Földmüvelésügyi Minisztérium
és az OTSH is támogatta.
Az egyetemünket képviselö tanárok és

diákok:

Asztalitenisz:
Fuisz szabolcs
szabó péter

Dijugratás:
edzö. Dr. Bartha Lászlő
Kulik Mónika
schweikhardt Eszter
kovács szilvia

Duatlon:
Harsányi Zsuzsanna
Juhász Gábor
Faluvégi András
Papp Tibor

Kézilabda:
Baksai Ferenc
Lévai Péter
Szentmihályi Gábor
Tóth Tamás
Aradi Miklós
Fekete Attila
Munkácsi Miklós
Sipos Zoltán
yái.zoltán
kisari Gábor
szöke István

kosárlabda:
edzö: Dr. Szakáll István
Retkes kornél
Hatvani Gábor
Sipos Zoltan
I(iss krisaian
Lehoczky Imre
kisari Gábor
Cúeger Zsolt

Tenisz.
Kasza Csongor
Szigeti Gábor
Gyuró Zsvzsa

Röplabda:
edzö: Deli Levente
Rigó Zsuzsa
Herke Dorina
Gábor Edina
Becker kornélia
Czieger Zsolt
Tóth Attila
Nyari Lászlő
Tóth Tamás
Úi"aaÁ.paa

Eredmények:

Dijugratás: t. ÁOrP
Tenisz: II. AoTE
Röplabda: IV. ÁOTE
Kosárlabda ffi.V. AOTE
Duatlon: V. ÁOrP
Kézllabda. VII. ÁoTE
Asztalitenisz: VII. ÁOTE

Külön dicséretet érdemel Papp Tibor - aki

balesete után felépülve - indult a duatlonban
és csapatában leg|obb idövel teljesitette a

távot, továbbá szeretnénk kiemelni Cziegler
Zsolt és Sipos Zoltán teljesitményét, akik a

röplabda és kéúlabda mellett erösitették
kosarlabdacsapatunkat is.

(copy)
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Mire jő azEukanuba? ...

Az Eukanuba termékcsalád teljes értékű, kiegyensúlyozoít táplálást biáosít kutyáink számáta.
Most két olyan éIetszakaszt mutatunk be, amelyek az átlagosnál nagyobb megterhelést
jelentenek az áIIat szétméra. Így különösen fontos, hogy körültekintően járjunk el etetésük

terén is. Az Eukanuba megbizható megoldást kínál, a tulajdonos felada ,,csak" a figyelmes
ápolás, törődés marad.

A vemhes és a szoptató szuka tápláIása

Az EUKANUBA Premium a vemhes és a szoptató szukák ideális tápláléka. Az EUKANUBA
Premium teljes értékű és kiegyensúlyozott étrendet biáosít, ne használjunk mellette kiegészítő
táplátékot. Sokan kiegészítő kálcium-etetést javasolnak, ami teljes értékű tápok eteése mellett
veszélyes lehet. Ahogyan egyre nagyobb mennyiségű Premiumot etetünk a vemhesség és a
kölykök szoptatása aIatt, a szuka egyle nagyobb mennyiségű kalciumhoz és foszforhoz jut, az
aranyuk tehát végig a megfelelő marad.

Mivel a vemhesség első 5-6 hetében igen mérsékelt a magzatok fejlődése, ebben a szakaszban
etessük afedeztetés előtt hasmált normál mennyiséget.

Az utolsó 3-4 hét folyamán úgy növeljük fokozatosan a táplálék mennyiségét, hogy a szülés
körül a szuka a normál mennyiség 130-150 oÁ-át fogyassza. A szülés előtti I-2 napon a normál
mennyiséget adjuk (valószínű, hogy a szuka éNágyaamúgy is csökkenni fog).

Ha a szuka nem hajlamos aíTa, hogy ,,túlegye" magétt, a szoptatás alatt hagyjuk, hogy annyit
egyen, amennyit kíván, ellenkező esetben kövessiik a lejjebb megadott irányelvet. A szukának
jőt tesz, ha a megnövekedett mennyiséget gyakran, kisebb mennyiségekben kapja. Ne
felejtsük, hogy az itt megadott mennyiségek csak tájékoúatőjellegűek, ha szükséges, a szuka
testsúlyának megfelelően váltoáassunk az etetett mennyiségen. Figyeljünk arra, hogy a szuka
ne legyen túl sovány, de ne is hízzon meg nagyon.

aszoptatás első hete - a normál mennyiség 150oÁ-a

a szoptatás második hete - a normál mennyiség 200oÁ-a
a szoptatás harmadik hete - a normál mennyiség 300Yo-a

Ha a szukilnak nagyon sok kölyke lenne, már a szülés utáni első héten a normál mennyiség
duplájara lehet emelni az adagsát.

Minden tenyésáő más és más módszert a|kalmaz a kölykök elválasztására. Ha egy bizonyos
idő, pl. egy hét alattválasújuk el a kölyköket, a szuka táplálékát párhuzamosan csökkentsiik,
azaz mire a kölykök teljesen el vannak vá|asztlta, tehát mrár egyeltalan nem szopnak, a szuka
méx anormál mennyiséget fogyassza. Ez segit fokozatosan leállítani a tejtermelését.



A kölykök elválasztása EUKANtIBA Puppy-val

Az EUKANUBA puppy különösen ízletes és könnyen emésáhető táplálék, amit a kÖlykÖk

magas energiaigényének fedezésére fej lesáettek ki.

A EUKANUBA Puppy teljes értékű, tökéletesen kiegyensúlyozott táplálék, ami a megfelelő

arányban biaosítja Áindazt, amire a kölyköknek az elválas*áskor és növekedésük korai

szakaszában szükségtik rran. Eppen ezértbvábbi táplálók-kiegészítés nem tanácsos.

Az e|választás kezdete igen sok tényező ftiggvénye (alomszám, a szuka tejtermelése, stb,), és

szinte minden tenyésáőnek más elképzeiései vannak. Kezdetben keverjünk meleg vizet az

EUKANUB Á-hoz, hagyjuk megázni, vagy villával nyomkodjuk addig, amíg pépet nem

kapunk. Így akár háromhetes korban elkezdhetjük a kölykök etetését.

A tápot 10-15 percig hagyjuk a kölykök előtt, ennyi ideig engedjük, hogy szabadon egyenek,

amennyi jólesik. Az ezután megmaradt táplálékot távolítsuk el. Mindeá napont négyszer,

ötször ismételjük meg,

Az elválasztás után kb. egy héttel kezdenek megmutatkozni a kölykök közti különbségek, más

energiamennyiségre van szükségük. más ütemben nőnek, stb. Ebben az időszakban már

el\enőrtzzik atáptálékfelvételt, tegyük a testsúly és az életkor fiiggvényévé.

Ahogyan a kölykök növekednek, fokozatosan csökkenthetjtik a hozzáadotí viz mennyiséget,

míg végül az EUKANUBA Puppy-t szárazon vagy éppen csak nedvesen etetjük,

Az EUKANUBA Puppy-t egészen a felnőtt testsúly elérésének a feléig adjuk, utána térjünk át

az EUKANUBA Junior-ra. Ha tehát például kutyánk várhatóan 20 kg-os testsúlyt fog elérni,

akkor a 10 kg elérésekor váltsunk. Nagy és óriástestú fajták kölykeit mát a felnőtt testsúlY 25-

30 oÁ-ának elérésétől (tehát hamarabb) etessük Junior-ral. A nagytestű kutyakat 10-18 hónapos

korukig Juniorral tápláljuk, az őriásokat egészen 18-24 hónapig. Ez kiegyensúlyozottabb

növekedést fog biztosítani.

Ne felejtsuk, hogy a Puppy és a Junior ajánlott napi etetés mennyiségei csak iránYelvek, a

konkrét adatokat mindig az adottkiskutya ismeretében kell eldönteni.

Nem az a kívánatos, hogy a kölyök kövér vagy túl nehéz legyen (különösen nagytestű fajták

esetében), mert ez csontproblémákhoz vezethet. A kölyök kb. nyolchónapos koráig aktívan

termeli zsírsejtjeit, ha tehát a kölyök kövér, valószínőleg felnóve is az marad.

További információért, tanácsért forduljatokhozzátlk: Premium Pet Food Kft., Siklósi István,

tel/fax: 280 7312.280 4858.

ö:ö: ö: öl ö: ö: öl ö: ö:



Dr. Vörös Károly:
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Felvétetett az AOTE,Belgyógyászati Klinikáján 1993-ban, Méla Béla, Bp. XIV. Mogyoródi u. 59-63 sz. alatti
lakos, V. édolyamos áJlatorvostan-halIgató üzsgálata és kezelése alkalmával.

Jelige: Akinek nem inge, ne vegye magára, akinek inge, annak meg mindegy.

Kórelőzmény az általános iskola felső tagozatától a 6. egyetemi feléüg bezárólag.

}J.ozzátar1.ozői és barátai elmondása alapján a páciens hossá évek óta beteg, állapota egyre rosszabbodik.
Betegsége több faasra osztható. Kezdetben az a kényszerképzete volt, hogy állatokat akar gyógltani (izgalmi
stádium). Ennek érdekében az egyetemi felvételit 15x kísérelte meg. Ea követően sem csúggedt, olyannyrra, hogy
elsóéves korában tóbbször próbált a kémiai elóadás helyett valamelyrk klinika kórhazába belopózrri, de mindig
rajtakapták.

Másodéves korára az állatok iránti kóros vonzódása már professzorainak is szemet szúrt. Az ér,végi szigorlatokon
tantargyanként háromszor buktatták meg, remélve, hogy allapota javulni fog. A terápia sikerét, netán egyéb
tényezók hatását mutatja, hogy a szakma, azaz az oktatás lcilönböző formái iránti érdeklődés a tudatában
rohamosan halványutni kezdett (indolencia stádiuma).

A klinikai targyakhoz érve már a letörési szak hinetei mutatkoztak rajta. A gyakorlatokra -részben a falkaösáön
által hajtva, részben a pótlasi kényszer miatt- kelletlenül ugyan, de még elvánszorgott, azonban az istállóba lépve
az onát tiintetőleg befogta, kezét szorosan zsebredugta, A diagnosztikai gyakorlatokon az állatokat messziről
kerulte, és csak hátrálás-menehilés közben ütközött beléjük, amikor Abonyi Dr. kedves szavakkal rá akarta
szoktatni a kopogtatasos-hallgatózásra. A diagnosztlka előadásokon még többnyire megelent ugyan, foleg az esós
őszi és a hideg téli időszakokban. Azonban ilyenkor is erós aluszékonyság hatalmasodott el rajta a tárgy
előadóinak minden erőfesátése, úgy mint fotó, üdeo, audio-viz uáüs figyelemre késaetési eszközök aikalmazása
ellenére.

Jelen állapot Felvétetett a hallgató negyedéves korában a 8. felélten a belgyógyaszati előadás helyett a Zorba
nevű kihelyezett, extramuíalis intézményben.

Á l m lámos kt ini kai vi zsgálat.
A beteg testtartása változő, az aktuális folyadékfelvétel mennyrségétól és a minóségétől fuggóen többé-kevésbé
egyenes, olykor rézsútos jellegu. Viselkedése altalában élénk, környezete iránt erdeklődik. Ez foleg akkor
figyelhető meg, amikor az ajtő résén a tanterembe kukucskálva kárörömrnel észleli, hogy az évfolyamtársainak
mintegy 30oÁ-a eltévedt, és bant ü1 a belgyógyászatr elóadason. Ezután -nehogy véletlenül behíuák- összrendezett
mozgással sebtiben a porta iranyába araszol, majd röüdesen valamelyik környéki sebtiben talátható. (Lelőhelyek:
Bajnolq Poátív sarok - nem kívánt törlendő.)

Ré sz l e te s kl ini kai v i z sgá l at (er őse n r öv i d ítve).
A bőr rugalmas, a pofa tájékan a szokottnál vastagabb, ami különösen ákkor szembetűnő, amikor a délutáni
úgyeletról, vagy M iillői mikrobuszos kiszállásról való hiányzását indokolja.
Néhány példa az egyverűbb, jól megalapozott kifogásokra,
a.) A nagymamája ötödször nósült,
b.) kisiklott a 74-es trolibusz,



c.) bombanadó volt a Bástya moziban.

A jelen állayltotfolytaNa: A nyálkahártyák rendesek, a kétszemrés a szabadban, természetes ftn ben üzsgálva
egyerrlŐen, közepesen tág, azonban tantermekben, gyakorlókban rendszerint csukott állapotban van. A lehelet
édeskés szagú, olykor szilvára, máskor cseresznyére emlékeáetó. A légzés ebben az évszakban troég ütemes,
nyugodt, a szívhangok tisaák és szabá.lyosak. Az étvágy a takarmány minóségétól fiiggően változó. A páciens a
szobatársai hazatlát pl. rendszeresen elfogyasaja, a menzakosához üszont gyakran hozzá sem nyul A beteg
tudata látszólag ép, azonban lrselkedése rendkívül rapszódikus. A tantermekbe tévedve erős ap*hia, sőt
somnolentia figyelhetó meg raJta, viszont az egyetem íblain kívül határozottan felélénkúl. A kollégiumban a
környezet ingereire jól reagál, sót csocsőban és biliárdban egyenesen verhetetlen. Ugyanakkor a kis Zuglóban
esténként gyakorta comatosus állapotba esik.

Kórlefolyás
A IX. félévben. szeptember 10. és december l0. közótt a beteg állapotában lényeges változás nincs. Eá követóen
néhány hétre eltűnik a láthatánól , és kétségbeesetteti megpróbálja bebiflázri aá, amiról az eltelt másfel évben
legfeljebb csak valamelyik szobatársa elbeszéléséból értesúlt, valahogy igy.

"Képzeld a Vörös már megtnt mondott két üccet az előadásán. Jó fiikk, ezzel akar becsalni a tanterembe, közben
meg mindenféle diákkal meg üdeókkal prőbál szórakoáatni minket. Haha" aá hiszi jobb filmjei vannak, mint a
Karate Kid vagy a Terminátor Minket persze nem vesz le a lábunkról holmi rémtörténetekkel a lovakról,
kutyákíól meg a tehenekről. Kinőtnink mi már az ilyen mesékból, a üzsgán meg jó lesz az a kis kettes is. Azt meg
úgy is megkapjuk, csak be kell nyalni aá apár száz oldalt a jegyzetből "

A k ó r l efo l ya s fo ly t at á.sa :

IX. felév, február 4. A harmadszor elhaiasáott belgyogyászat szigorlat, valamint a üzsgaidószak vége elótt egy
nappal.

A klinikai alapértékei köztil a szapora érverés és az egyidejű subnormalis hómérséklet a halálkeresá árnyékát
vetíÜk elóre. A betegnek étvágya nincs, üzeletet felóranként, de csak cseppekben üdt. BéIsara elvesáette
megszokott konzisaenciáját, híg, Ázszerő, erősen kellemetlen szagű. Légzése felúletes, szapora, szíwerése
kopogÓ, szabálytalan. Fejét lógatja, és még barátnóje szólítására sem reagál. Járás közben gyakran botlik,
szemhéja, szájnlga ütemesen rángatózik. Evfolyamtársai nógatására éjjel kettőkor végre bevesz két deci solutio
krsüstit, hosszú nyakú üvegbőL jól összerazva. Ettöl néhány órát alsák, de reggel hatkor már hideg veritékben
úszva óbred, Ugy érzi, a rengeteg megtanulni próbált betegség ünetei egyszeíTe jönnek ki rajta, és a vizsgan
úgysem fog tudni semmit. Elhatározza, hogy ha átmegy a vizsgán, a végzés után Pesten helyezkedik el, és
szorgalomból bejár a következő évfolyam minden előaűsára. Késztilódés közben tudatzavarának jelei aggasaóvá
válnak. Zuhanyozás után a kávéskanállal próbál fogat mosni, és meglepetve észleli, hogy a feketekávé nem habzik
A papucsára húzott felcipő járás közben ali,g zavaq4 mivel a térde amúgyrs erósen rogyadozik. A kollégium
ajtaján átmegy az úvegen, majd udvanasan köszön a szemetes kukának. A metrón a Moszkva térnél veszi észre,
hogy egy megallóval előbb szállt ki, A délinél már feltalálja magát, és a bécsi gyorssal elmegy Kelenfoldig, majd a
Keletinél végre leszáIl a piros hetesról Közel a cél. Az egyetem portájanál hasmant veszi a második sorompót is,
majd tévedésből udvanasan kopog a kovácsmúhely ajtaján. Anatalicz barátságosan felvilágosítja, hogy a satu nem
macska, az esztergapad nem ló, és föleg, hogy nem ő a vasgéutató, úgyhogy itt ne akarjon tételt húzni. Jelöltünk
végre elvergódik a Belgyógyászati tanszékig, ahol két segítőkész hivatalsegéd felvonszolja az első emeletre.

Es most jön a nagy dilernma. Két út á1l elótte. a Karsai meg a Vörös, A gyötrelem melytk formáját válassza?
Bukjon meg V. éves korában is mégegyszer kórélettanból Karsainál, vagy tegye ki magát a Vörös macerás
kérdéseinek mindenfele tünetekől, meg diagnózisokról, amikról fogalma sincs? Az élet megoldja helyette a
problémát. Először megbukik Karsarnál, majd egy hét múlva Vörösnél is.

Azért nincs veszve minden: Ezen a tanszéken mindenkinek kettest adnak, akinek lehet. A harmadik üzsga sikerül,
és johet a nagybehis gtet. gs tessék mondan| ott majd meddig lehet?



?rn- 1.6oruU csak . nri is jui eszébe elősz_ör a magamfajta es/etemi hallgatónak., amikor érzi már,
hogY kOzeleg a szePtember '/ Bár gondolatr:lvasó nem vagyok,lnégis valós]ínúleg'az egyetem : valr
aki már a téli vizsgakat,mér9g9ti, a nyugisabbaknak még ciak a koúi kelés okoz gindot pedig ősszel
e$l nrásik. nem kevósbé triviális dolog is tcjrténik" amiól a legtöbben csak arnry-it tuclnak, hJg, ez a
madáruonulás. Erdemes eá a lenyűgozően naryszabású Tcrmészeti .1elenséget köz.elebbről is
megtsmemi (gondoljunk csak arra, mekkora élőlénytömeg vánclorol tobh ezer Ülométert rijvitt idő
alatt !).

Az ismelkedés legeryszenibb módja a megírgyelés,Szcrencsére az antatőr rnaciarásás nenr túl
esi&öagényes, mindenesetre es/ jo hatrirozókonyv éitet a háznál, s ha még cg. trivcsó is akad, már
csodáka is kéPesek lehetünk, Ráadásul ezz.el akét eszJ<özzel a vógitéletig isiih;Ízh atja ttr. ember

Madanísmi mincienhol lehet, akár ki sem kell tennrtrk u iaUr'-t rt az Egyercűről, Jómagam a
közismeriebb fajokon kivul mcgfigyeltem már a parkban seregél5rt, nyaktekercsJÍ" 

"ugy 
tarkaha*ályt,

vÖrÖsbeglet és a télen idelátogató fenyőrigóról is van tuctoriásom, De ha e5l pár 
-Őras 

kiránclulást
teszel a kömyéken, 

_1 
Drrna b:irmely szakaszz kiváló megfi$relési lehetős§ei Uiztosit szánorjra.

KÜlÖnÖsen kedvelt a Hajóryari-sziget északi része, ahová mósóában érkemek-az itt telelő vendégek:
bukók" búvárok és sámtalan récefaj gazdagithatja fajismeretedet. A Nópligetben találkozhats z zöId
kullővel, csuszkával, és telen is láthatcld xákmanvolni a karvalyt.

A legközvetlenebb kapcsolatot a madarakkal különféle vonuláskutató és
gninizőáborokban lehet kia.lakítalri. Ez;ket (és a kételtű-, és húllóvéctelmet is) orsz,ígos szinten ery
civil szervezet, a Magrar Madál-tani es Tenrrészetvédelmi E5resület koordűa1". i tegkoret"bü
egész évben mtikodő madárvárte i)csán található, ahol tapáztalataim alapjarr _ és ez általában
jellemző a madaraszokra - ismeretlenül is szivesen látják a kbmolyan érdekliiáőt, Sok erdei és nádi_
vizi faj - köárik nem egy ritkaság - kerul ott ilyenkor a fuggonyhál,ókba. Ezek kiszetJése köz}en lehet
megérteni Például. miként képes az apró széncinke elüldömi fész]<étől a tojásoka áhitoző,nála jóval
naPlobb s?ajkót, Az e$ietemi parkban is ryakon kismadár meglepően harciasan tud kopogtatÁi az
ember körmén, de az igazi Pepsi-érzes ar, a.iko, a tűhegyes, kis, rovarevő csőr a köröm-agrat veszi
kezelésbe. Mondanom sem kell, ekkor éppen ery es-ővíaől sikos deszkalapon e,gyűűyozol
91motlan gumicsizrrrábarr, hory elkenild ái i"ipb"n való derékig elmerulést, uug, jégÍri<teg
folYÓvíz}en áJlsz éjszaka egymagad és hónod álá szoritott elemTámpával práuatoá á r.t*t"
hálószemeket lefejteni a madárról, néha szó szerint foggal és körömmel.

Remélem, ezek utan mindenki kedvet kapott, ho$, elsajátítsa a madarakkal való bánás
1inlen csinját-binját, 

.{" |" vala]<i nem vágyik tabori korulmények iaré, ré"rrvehet még az Egyesület
által szervezetL előadásokon (vixga nem lesz) és hétvégi kirárrdulrisokon" ahoi a ta:pasnalt
madarászoktól sok mindent elleshet. Aki érez magában erdeklődést , ,n"dá*ilág iránt, annak
szjvesen ál1 bármilyen információval rendelke zésére:

Mil)AR,{sZ SZEMI!{EL

KOPECSNIK MIKLOS
III. évf. hallg.

kOszönjük szépen Miklós írdsdt sokaldól vórtnk hasonló lellcesedést( pL denevérelcrdl is az
illetélresektől). - a szerk -



Ménesröl ménesre
Regöly

Most mikor ismét tollat veszek a kezembe, sok minden jár az eszemben. Rengeteg
kedves és néhány szórnyú emlék születö és pusztuló lovalcról, szép álmok: egt kedves barna
lányróI, egl saját ménesröl ... Kazdelmek és vesztett csaták színes kavallaidja kavarog
bennem.

Az emberek álmai gyor§an váútoznak, a legtöbb hamar eltünik a feledés homályában, de

az ami igazín fontos, végigkísér minket egész életünkön át. Jómagam, tizenegynehany évesen

egy hatvan lóból álló ménest szerettem volna valahol a Balaton-felüdéken. A képzeletbeli
völgyben a nagy zöld legelöre gondolatban elhelyeztem a vöröstéglás istállókat és gazdasági
épületeket. Elképzeltem, hogyan fog csattogni a kovácsmühelyben a kalapács az üllön és

esténként hogy vonulnak majd a lovak a legelöröl az istallókba. A dús fiivü rét egyik
dombjának tetejére egy kis kápolnát álmodtam, ott köszöntem volna meg minden reggel azt,

hogy teljesult az álmom. De az égiek tervei kifurkészhetetlenek! Lehet, hogy pont ez a clkk
sorozat nyitja majd meg azvtat affelé, hogy -bar saját ménesem talán soha sem lesz- az ország
minden ménesét egy kicsit a magménak érezhessem.
Melyikkel kezdjem, melyik legyen az elsö? Nehéz a válasáás és én szokás szerint nem tudok
elfogulatlan lenttt azzal a hellyel szemben, ahol kedvenc kancám nyolc éwel ezelött meglátta a

napvilágot. Sajnos az egykor oly nagy hírü regölyi ménes errrlékét ma már csak néhány

tenyészáilat örzi nevében (pl. 2636 Regöly-7-formás vonal), és írásomnak éppen ez ad

szomorú aktualitást.
A sok évtizedet megért kisbéri típusú magyaí felvér tenyészet lőanyaga néhany éve

kisebb-nagyobb csoportokra szakadva szétszóródott az ország egész teniletén. Így a nagy
értéket képviselö tájfajta, mint egységes áúlomány örökre megszünt. Az RY-bélyegzövel
nyereghelyen sütött törzskancák per§ze azért még sok jó minöségü csikót hagynak madj

maguk után, de ez nem véltoztat azon a tényen, hogy lótenyésztésünk ismét elvesztette egyik
gyöngyszemét. Kevésbé lenne fajdalmas e veszteség, ha biaos lehetne az ember abban, hogy
nem az érdektelenségvezetett mindehhez.Talan okulásunkat is szolgálhatná ennek az esetnek

a leírása, de úgy érzem ha így lenne, akkor is túl nagy árat frzettink tanulópénznek. Nem
szabad hagynunk, hogy megtermelt javaink átmeneti anyagi nehézségek miat véglegesen
megsemmisüljenek, nem szabad ilyen könnyen lemondanunk valamiről. Mezőgazdaságunkról
köztudott, hogy szinte
minden téren nagy anyagi
nehézségekkel küzd, de
ez azért még senkit sem
jogosít fel arra, hogy ne a
leg|obb tudása szerint
munkalkodjon értékeink
megmentésén a jövö
számára.

Tolna megye
Tamási jarásában már az
1800_as évek elejétöl
foglalkoáak könnyebb
katonai jellegu lovak
tenyésztésével. Az ilyen
célra értékesített lóanyag
legnaryobb része sokáig

Kedvenc regölyi kancóm ]993 tavaszán születeít csikója eglelöre még csak

'félig készen"



a néhány kancás parasztgazdaságokból kerult ki. Regölyben az 1890-es óvek közePe táján

történt változás ezen atéren. A gazdák csikóikat a község határában elterulö ötven kataszteri

hold nagyságu Koppány-parti fuzes legelöre vitték, ahol a saját erejükböl épített, félig zárt

színek lehetövé tették, hogy a 100-120 egyedböl álló csikóménest egész évben minimális

takarmánykoltségen tarthassák. A legelöterületet harom részre osáva, váltogatva használták,

így tömegtakarmany kiegészítésre szinte csak a téli hónapokban volt sztikség. A csikók

Űvósak és jő izomzatúak lettek, a legszebbeket éves korukban a sütvényi katonai csikóteleP

vette meg. Az anekdota szerint gyakran megtörtént, hogy egy-egy szemerkélÖ esÖs tavaszi

hajnalon az eladás után egy év elteltével is a regölyi csikó 20-25 km-röl "hazavezette" a

mónest. Néhány óran belül a csikósok is megérkeáek, akiket akkor már sült szalonnával és

borral vántak. A kényszerü, de kellemes vendégeskedés után vezetékszárra kötötték a "regÖlYi

csavargót", és úgy vezették vissza a csikókat Sütvénybe.

A regúyi ménes tudatos és szakszerü tenyésztömunkájának megszervezésében Horváth JenÖ

."r.J.r, a palini ménesosztály parancsnoka játszotta a legfontosabb szerepet. Ö -ismerve a

jarás lótenyesztését- a szíuadfordulótól korszerü irányítást vezetett be a kornyék méneseiben.

Nagy gondot fordított a kancák célszerü párosítására, tenyészszemléket szeíyezett és minden

osál-megszemlélte az összes tavasszal fedeáetésre kenilö kancát. 1921-ben azzal a céllal

hozta létre a "Tolnatamási és Vidéke Félvér-Lótenyésáö Egyesületet" -melynek tagsága Öt

választotta meg a szervezet elnökének-, hogy még összefogottabb lehessen a tenyészetek

munkája. Az egyesúlet jóvoltából Regölybe is a bajai méntelepröl helyeáek ki méneket. A
négy csödör január elkejétöl Péterpálig fedezhette a kozség kancáit. A testömeg és a csontozat

novelése céljából föleg kisbéri- és mezöhegyesi felvérek keniltek ide. Talán a legismertebb

magasvéó felvér 189 Xaintrailles-2 volt Regölyben, de rajta kívtil még sok remek mén

fedezett itt. Elég ha csak a fekete Tiszadelsre, a sárga ÖlbOre vagy a pej Sorvásra gondolunk.

A ménes két buszkesége: Hővirág és Aranyos, az ugrósportban szerzett maradandó

érdemeket. Érdekességként errrlítést érdemel a minden évben aratás idején rendezett híres

"eröpróba" is, ami a törzskancai cím elnyeréséhez volt feltétlenul szükséges, Ez nem állt

másból, mint egy szán elhűzásából Majsapusáaról Regölybe. A hat kilométeres poros Úton

még tehertelenúi is nehéz feladatotjelentett ez a kancák számára, de használati értéktiket jól

tükíözi, hogy legtöbbjüknek sikerult.
A második világháboruban mindossze néhány egyedet sikerült bújtatva megmenteru,

tehát aménes szinte teljes egészében megsemmisült. Az I945-ös államosítások keretében mint

minden magártkézben levö üzemet, igy a Regöly határában álló malmot is elvették

tulajdonosától, Borsi Ferenctöl.Az épületen többször végeztek belsö átalakításokat, Így csak a

homlokzaton talalható márvanytábla árulkodik eredeti funkciójáról: "Ezen gözmalmot építtette

Haiser HenrikSzárazd"ról Krisáus urunk 1909 évében," Az elsö próbálkozás a létesítménY

hasznosítására egy baromfitelep berendezése volt. Ez több-kevesebb sikerrel egészen 1948-ig

üzemelt, amikoi is a létesítmény, mint ménesföépület kapott új szerepet. A széntárolÓ

helyiséget szijgyártőszobává alakították, a falak mellé jászlak kerültek és a malomudvaron egY

csikóistállót hűztak fel. A ménes életében ezzel űj fejezet vette kezdetét. A környéken

összegyüjtött tájfafa kancá:kkal gazdasági munkát végeáek, a csikók pedig ismét

visszakerültek a régi legelöre. l959-ben megalakult a regölyi "Kaposvölgye Egyesüle1"

mezőgazdasági termelöszövetkezet. A tenyészet lassú fejlödésnek indult, Néhany éven belül a

lóallomany léiszáma már megközelítette a 150-et, de az egykori 500-600 darabot már soha

többet nem érte el. A mennyiségi növekedéssel egyutt végbement minÖségjavulás

megtermtette a lehetöségét, hogy az öröklotten jó fogatos képességgel rendelkezÖ egyedeket a

,po.tb* is kipróbalhassák. Á hatuanas évek kozepétöl folyamatosan volt versenyfogat

IÜgolyben. tq6s-tot Ciráki József hajtotta aTSZ négyesét. 1971-ben, nyugdíjba vonulása után

Horváth János vette át töle a "gyeplöt". Az ö tudása és lószeretete, valamint a rengeteg

munka, amit mindennél fontosabbnak tartott, meghozta a megérdemelt elismerést a tájfajta

szitmfua. Sok szép serleg, érem és errrlékplakett koronáeta Horváth és a két segédhajtó



(HegedÜs Istváq Smith József) valamint az időközben fogalommá vittt "regölyi négyes"
@szes, Remete, Lenke, Lili) közös munkáját. Az évek során összeforrott kis csapat országos
hírnéwe tett szert, s nem eryszer bizonyult a legjobbnak a honi mezönyben. l972-bena ménes
-a lótenyésáési felügyelet elismeréseként- törzstenyészeti rangot kapott. Horváth János
1983-ig hajtott versenyszerüeq de 

^r,r,al, 
hogy Sebestyén József átvette töle fogatát, nem

szakadt meg kötödése a lovakhoz. Két éve augusáusban, mikor náuk jártarrr" Janos bácsi
kitÜnö egészségnek örvendett, amelyhez talín az is hoz.zájárult, hogy a kertvégi istallóban
mindig ott allt az a nébiny ló, melyek bearanyoztáú<. az idös ember dolgos napjait. Oriási
élmény volt egy teljes délelöttöt egytitt tölteni egy olyan emberrel, aki egész életét a lovaknak
szentelte, akinek a szemeiben ott csillog M a végelen §zeretet és tisztelet e nemes allatok
irálrt. Nem volt még túl sok lehetöségem hasonló személyekkel beszélni, de azt hiszem ritkan
hallhat az ember olyat, amit a kis préshazban ery jó kancsó vörösbor mellett nekem sikerült.
Néhany Őra alatt végigfutottunk egy évszázadory egy ménes évszázados történetén. Sajnos a
befejezés sokkal szebb is lehetett volna, de ezen most már kár rágódni!

A nyolcvanas évek fokozatos visszaesést hoztaka termelöszövetkezet lótenyesztö
ágazatában és ezen az exportra értékesített egyedek után befolyt pénz sem tudott érdemben
váItonatnt. A hazu kereslet minimáLlisra csökkent és a lovak a társadalomelött -számomra
megmagyarázhatatlan okból- elvesáették becsületüket. Átalánossá vált az a nézet, hogy a
gazdasági munkában a lovakra már nincs szükség, a lovassport pedig nem több mint úri
passáÓ. Ez az összetett folyamat vezetett el odáLig, hogy a regölyi ménes elveszítette
életképességét és szükségszerüen egyesülnie kellett a szakalyi termelöszövetkezet
lóallomanyával. A lovakat Szakalyba száLllítottak, ahonnan még egyszer (1991. július)
visszakerültek valamikori sztilöhelyrikre. A ménes kapott még egy lehetöséget a túlélésre! Az
illetékesek azonban már rég eldöntötték az allatok sorsát. |992 nyarálr a lovakat
bérlovagoltatáscéljina bérbeadtalq így kerültek elöször Balatonkilitire, majd Siófok-Törekibe.
A bérlök azonban néhany hét utan fizetés nélkiil távozva étlen-szomjan magukra hagyták a
lovakat. Bar a TSZ vezeté§e eITe a váratlan fordulatra nem számított, nekem -|átva a késöbb
történteket- Úgy tünt, minthamér régőta csak erre a kedvezö pillanatra vártak volna tervük
végrehajtáséthoz. Pár nap múltan egy rög!örr:ött lóárverésen (ahol az egyébként sem magas
arból jócskan lehetett alkudni) kupecek kezére kerultek a szerncsétlen allatok. Ez jelentette az
1991-ben még28 törzskancából alló "Regölyi Ménes" végét.

Bizva abban, hogy a kozeljovöben nem kell mar több hasonló esetröl beszámolnom,
köszönöm meg mindazok segítségét, akik hozzájáruttak e cikk megszületéséhez. Külön
köszönettel tartozom Horváth Janos volt regölyi négyesfogathajtónalq aki annak ellenére,
hogy teljesen idegenként kopogattam háza ajtajá4 barátként fogadott és rengeteg hasznos
információval látott el.

Révy Dénes
/elsö évfolyam/

Itt már tiz napos az al*nrtájt Pálján felállitou Széplak XIV.
fedezömén után született kisbéri kanca csiló
/A szerzöfelvételei/



8.00 Reggeli torna
Muray-féle gyakorlatok, mottónk:

"Lélegezziink jó mélyeket a spirométerböl!"
10.05 Vitaminosviszonyok

amerikai családsorozat
lu előző rész tartalruíból: A japán NIAcIN-klán
egne inkább hatalmrába keriü az amerikai piacot, A
helyi KALCIFEROL- konszern vesztet erzi, ergo t2.3S
csata késziil...

11.05 Föócske, de okosan
Mai inyencség : hypophysiskivonat
-vág|unk le ezer nyulat 15.05
- dar,íljuk le az aryvelejiiket
- pepesitsiik
. szórjuk meg fiziológiás NaCl-oldattal
- végiil izlés szerint Tinger- vagy Ringler-
oldatokkal izesitsiik

14.05 Müsorismertetés
14.15 Divatbemutató

A kifutón Zr,lnai Anna és a legujabb fehér
köpeny kollekciók

16.05 The American Dream
dokumennrmfi lm-sorozat
Ca2*-út: Kacskovics Imre élménybe szÁmolőja az
usA-beli multimedia laboratóriumokról

20.45 DN§-hiradó Müsorvezetö: Rudas Péter
tém.ák a müsotból:
- újabb botrány a komplementer-bálon, hová t0nt a
triplet párja?
A müsor Scheiber Pál a másodlagos
kötesekröl ad elö.

05.00 Falumagazin
Veresegytuá;ry impressziói-penészleki tapa§ztalatok

09.05 Gyerekeknek:
A cirkusz ülága
Beszélgetés Vereseryhá_ry Tamás nyíűdornírral:
"Csak a fiilét, hory meg ne siintuljon!".
Sport - Közvetités a lvíagyar Fehérjefuttató
Bajnokság (NFFB) döntöjéröl, kapcsoljuk a
Népstaüont. A nivós versenyt a tradicióknak
megfelelöen poliakrilamid-pátyrán rendezik.
Leg-Leg-Leg
(rekordok az alapadatok világáboD
Közönségrejtvény:
- vajon melyik iállat tesüömérséklete a legnaryobb?
1. qnlk 2. juh 3. viziló
- vajon melyik a legtöbb:
1. a macska vizeletének sürüsége
2. a szarvasmaúta vemhességi ideje, vary
3.alőrezidttílislevegötérfogatinakhatszorosa?
- vajon mekkora a systolés nyomás Rudas Péter bal
kamrájában a Z{-k javitása közben?

1. 16lPa 2. 18 kPa 3. 1,5 Atm
16.05 Kriminális

}Iallgatói leckék, avary megleckéztetett hallgatók
17.05 Könyvajánló:

Vtégiétent a, Áhtorvosi Élettan c. könyv angol
nyelvír melleklete börkötésben: a List of Mistakes
(hibajegyzék)
Esti Mese: A kezdö iillatorvos kalandjai
Meselö: VeresegyM4y Tanuís bácsi
Repülés az Empire States Building tetejéról
Davis Copperfield taniwiá.lrya, Kacskovics Imre,arra
vállalkozi\ hory egy szíl shortban leugorván
Amerika legmagasabb felhökarcolójának tetejéröl

serteüenü landol léglxírnás strandpapuc§ín
23.05 Erotikus show

Genitospinalis reflexek II.

20.45

22.05

Akcióban az akciós potenciál
amerikai krimi
Mit minek röyiditünk?
szellemi vetélkedö
azelőző heü feladvány helyes megfejtése:

EKG - eperizü kutyaguni
POMCDMEP§P - proopiomelanocorticoiddepen-
dens miniat0r excitációs po§ztszinaptikus potenciá
VKM - Veresegyházy Kedvenc }víacsk4ja
Nyerteseink egi vadonatuj, Newmann-fele elektro-
tomográfot mondhatnak magukénak kettös
bemenettel!

23.05 nÉ,}r_rezis
arnerikai pszichothriller: e P.ÉM újra támad -
álmodban sem vary biztonságlan

19.35

20.45

(Szögyényi Zsuzsa, Kiss Mklós)



Szemellenző-eIIenző
Ezzel a rend6vÍIl szellemes c,lmmel új,rovat indul patinés lapunlúan Remélhetőleg tetszésii\due legalűbis a cstllagokig ugrik s ha véletlenat bimaiadrla egt szótttbóL a fulfitróra lciéhezett

hallgatók_éhségsztrójkot tartaiah s a hiszftnlals, felvonulásos tllntetések oly sűitn trnvetik majd eglmást- a Ylrlresztőség fejét fuvetelve -, hog bíInatlkre ráébredve, a rólrnvetkező számban lrétszeres
terje delemben lcozoljttk naglsze rű rov atunlcat

Célmk ezzel a r9valal megterhelt elménk pihentetése, beszűlallt látókörilnk kitógítása lenne.Mivel a ilég nem csak állatorlosldsból dll, m.ivészet irodaloru történelem filozófia a, ,syit,
állatorllos- é s zoológus-haltgatók szótdrűól hiáryzó foghalmak szerepelnének ft műnt

! !t9 majd a jöv_Őben VÓgó Istvón mnelisagi 7eáltredőinek'dantőit nézzrlk a tévében, btszkén
Qaentllcfa a uersetlraők lrnzott azon dllatorvos és áológus társainlcat kitíket egiltt olvasfuk a Kivetítés
sz e me lleraő - ellera ő rw atdt

Fogadjátok szeretettel elsőként saját pennómmal brott soraimat, s hozza meg ez ladvetelret és
önbizalmatolrat hogy valami jobbat írjatók

,, O s einhet felho zód.. "
A Millecenienárium évébeq a Nemzeti Múzeum ,,Öseinket felhoád..," címmel csoülatos

kiállitást állitott fel honfoglaló Őseink-hőseink múvés zstÉről.becember 3l -ig mindenki pótolhatja csúfos
9tmPa{sit és meglekintheti a tárlatot Akik T 9li dolgokat onmagukÜan n.* t*ii,ik kelíőképpen
értékelni, interaktiv számitógépes rendszer által feldolgo*ii, rog"tkoihatlrak a üm,ával. Bárr a kiállílis
Pm {l nary, (Íry nem kenil sok időtökbe végrgnémi-, ) mégrs ál lehet meniLlni a Honfoglalris konínak
hangulatában, s kicsit 

.el lehet gondolkomi aIoí, trog, mit j-elent maryarnak lenni, SzécÉenyi, BartódNémeü Líiszló nemzstshez tartomi.
Honfoglaló Őseink művészeteben meghatár,ozó elemként jelenik me1 az ősi hi*ilag ( pélűul az

.'t*ra §asolq griffek.sjb 
_ 
formá.!ában). rovúi jellegzetességet jelenteneki Úepu,ioaonás során átvettkeleti ftéső szasszarrifu biánci, styippei )nolivumol ny""-petáau a p"to"tta*-aúzolás (szass zanida

er.edetÚ),.arlelY a Pálmafa koronajri.rrak stiliált ábrazolásábój sármazó levélkoszoru. Mint a vrindorlópásZornépeknél általábT,. a., honfoglaló ma$laroknál is az ékszereh . i.Ú"*U a nlházat, azállatszerszámok stb. ékesítesében Uontakozrraótt ki elsősorban a díszítőművéát. BéE wag szöve!
valyoqtesla is maradt nínk bizonltetokat szolgáltatva Őseink művészetérőt, sottat ietentősebb azonban a
csontfaragások és ötvösmunkák öröksége.

A leglobb ÖtvÖsmrrnkák a törzsfők és nemzetségfők áboraiban felállítou műhelyekből kerultek
ki,KÖzűlÜk leghíresebb tal:árr a Fels&Tiszavidék tertiüetei lévő szabolcsi földvar otvtlsrnűÍrelye. A leletekkozt nernigen találni nyugati stílusú és eaisttár5lakat, mivel . n*.rre* áa*ÁyáUi
beolvasáot$k, A t"íry' emlékek kozt kaúnveretelq ovcűtok, hajfonatkoro"gor., sai5lelőveretelg
inganyakékek és nyeles,gombok_ l.tl9niztatjak e| a na$rérdemű lá,togatókat. rrrriria közül azonbaq atűzszerszámok tarolasát szolgaló bőitarsolyok áőlapjai, a lenyűgöző tarsolylemezek alegíiryelemremélóbbak.

Remélhetőleg ez a kis Ínis meghoxa azok kedvét is a kiállíüís megüekinteséhea akik idaig nem
üették aá meg.

Molnór József (Il. éufotyam)



tsanksz@n_gő.nftafr-6-goka
telje§ gég n_géfuyéven_

Budapesten és országos hálózafirrrkban
75 helyen várjuk tisitelt Ügyfeleinket

urossÁcl szot c'{lurÁsor

t lakossági forint-barrkszámlavezetés. átutalások

tcljesítésc mcgbíás alapjárr;

} lakossági betétlekötési lehet6ség;

l forint- és dcviz.aalaprt bankkártyák;

t érékpapír-forgalmazás;

t devizasámla-vezctés;

t széfés lctéti szolgáltatás;

l valutaváltás:

+ Wcstcm Union készpénzcs azonnali átutalá§.

vÁt urmszot c,irmrÁsor
.-*-.:rrrP

l számlavezetés, betétlekötés, folyósárnlahircl;
} óvid, közép és hosszrl lcjáratrt hirclck forintban;
i külföldi orság- és pénzinézcti hitclek

továbbkölcsönzése forintban ésfu agy devizábarr;
} export el6finanszíroási hirclek;
} határidós és futurcs üs/tetek;
t váltóleszámítolrls;
} külkercskedclgi ügylctck lcbonyolíásával

kapcsolatos bankári tcvékenység;
} értékpapír lctétkezcl6i avékenység inézményi

bcfckrctók réslre;
} Business tcrminá (á$talási mcgbízások leadása

és a számlacgyenlcg lchívása az ügyfél
sánít6 gépén kercszttil).
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