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Allatorvos- és zoológushollgotók lopjo
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"our rnission is to cnhoncc tho
ulell-bcing of dogs ond <ots bg
providing ulorld-closs quolity foods."

IAn§

connAilV

ítz lAll'l§ cég oz óllotok tóp!ólósónok
elkötelozcttje
Í].: lAM§

cáqet Pcrul lr:rms oz óllotok tokormónyozósónok szakérlője olopítotto 1q46l;l:n, Ciyon xivcrlo minőségú kutgotópok elóóllítósót tűzla ki <élvl, malpek tóplólkozósi
:;;cir-r1,-lr:itlbo| |eljes értékűekés kieggensúlgozottok. H lehetó legjobb minőségű nvers_
ní]!í]ri]()ii|-(| vcrn *s2u|s5fg ohhoz, ho99 olgon kivóló minőségŰ Ólloteledel készülhessen ,
n!r:i c EI'KANUBA,

i:i Hi,ic;|ls,

ásfejlesz.tés oz |AMS sorokkóvei. Mór több mint ötven évejórulunk hozzó ja-

lt,|liil5t::rl tr kutyók és mocskók tóplólósónok jobb megértéséhez.Folgomotos törekvás;ii!<, noqy máiuítsük tudósunkol cr tóplólkozóssol kopcsolotos szükségletek ésigéayak
r.erér,, es folycrmoloson óldozunk új aljórósok kutotósóro és lejleszlésérea termékek
ie i; es ltrnón

p

é nex f

akozirscl árdekében.

Q: lAM§ ré9 e,lkölelezte mo9ót oz óllotorvoston-holl9otók tómogotóso mellett. mert fi-

iozoÍicr1o §zerint ők cr.lövó szokemberei, okik tóplólósi

kérdésekben tonócsot odnok o
kutvc-rrrocsko tulo.1donosoknok. €nnok érdekébenog9etemi progrcrmokkol ós e99éb
mócir:r: tnmrlqcit,jcr o hollgotókot.

lAM§ hcligotói progrcimjoiról tojékoztotóst od oz loms eg9etemi összekölője Tokócs
t-,:liI lti, ávf. hol|gcrtó, tovóbbó Dr. Berkényi Tomós (3019464-991) oz lAítlS óllotorvoso.
fi;:
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A legtöbb, amit kutyájóért

íl Hivgtítés oz

megtehet.

lAlVlS tómogotósóvol készült.

Kedves Olvosó!

Köszönjük, hogy megvetted lopunkot, és ezzel megtisztelted figyelmeddel
szerzőinket és nem kevésbéq szerkesztőséget. be engedd meg, hogy ne ólljunk
meg ltt, és iovóbbi segítségedetkérJük. Tudjuk; ho9y nem vogy úlsőgíró, és
óltolóbon nogyon kevés időd von efíéladolgokro. Mégls kérünk, hq kedved
tómodno gondolotoid megosztoni mósokkol, közérdekű informócióid vonnok, vogy
csok egyszerűen úgy érzed, hogy nem tudsz poroncsolni'a kezednek...,.nos okkor
rogodj tollot, vogy okór csotlokozz a szerkesztőséghez - nagy szükségünklenne
Ród.

De oddig is jó szórokozóst kívónunk oz újsó9hoz, és természetesen sikeres
vizsgoidőszokot!

A szerkesztőségl
5ipos Kotolin III.évfolyqmos hollgotó
Kíss Miklós V. évfolyomos hollgotó

őrü'let
rtt

mindenki őrült, csqk én vogyok normólis. De ho mindenki őrült, okkor qz o
normólis, oki őrült és oki normólis, az az őrült. ki érti ezt? Az őrült az az, aki
mós, nogyon mds, mint o többi. A tórsodolom ezt nem tudjo íeldolgozni,éskilöki
mogóból.
Ez rossz.

-

De mi is Qz, hogy rossz? Szerlntem o kelkóposztafőzelék rossz. De

o

szerint nem az.
Szerintem rossz az, hogy oz rndonéz Erdőgozdosógi Vó]lolot fe|gyújtotta fél
Ázsiőt, hogy termőföldhöz jusson, de az Tndonéz Erdőgazdosóg olkolmozottoi

nogymomóm

szerint, okik ebből élnek, ez n?m rossz.
Az o rossz, omi nem óll az érdekernben.
Ho vqloki elég okos, okkor hosszú tóvro tervez. Aki hosszú tóvro tervez, az
bef ektet, pl. segít mósnak, tudvdn, hogy esetleg gz mojd viszonozza o
szívességet. Az ilyen embert nevezik jónok. Ebből ného nogyon kevés von itt oz

ÁotE-n

is.

Gondolkoztotok czon, hogy mi is tulojdonképpen o célotok ez?n a szoros kis

bo,|ygőn?

Elni.,.....mindent túlélni,mindennopos kis sikereket orotni, boldognok lenni?
.......,....szóvol mi?
Egy célértného jobb dolgozni, mint elérni. Volt mór olyon veletek, hogy őrültül
küzdöttetek egy nőérT/férfiért,hogy megszerezzétek, megvŐ]toztossótok, és
mire megszereztétek és megvóltoztottótok mór nem is kellett?
A közbenlévő időszqkot kell kiélvezni.
rlennek kéne lennie az Állatorvosinok is. rtt van ez o (minimum) öt év omi olott o
diplomóért küzdünk. De ez az öt év nem erről szól. Sőt elsősorbon nem erről
kéne hogy szóljon.
Aki mór melózott oz tudja, hogy mi vőr rá az elkövetkezendő éveiben. Bemegy
reggel, hazamegy este és közben me9 csok dolgozik, mint e9y óllot. Aki mór
melózott oz tudjo, hogy o kollégői, omikor volomi nogyon jóro akornok gondolni,
okkor az egyetemi éveikre néznek visszo. Arra, hogy mi történt, omikor voloki

lerúgta egy gumilobdóvol o nogy csillórt, mi törtánt omikor lefűrészeltéko
kilincset kívülről, omikor indiónkúszósbon tóvoztunk órőről.....

Mennyi mindent csinóltom még'..

szólítottom le az összes lónyt okit okortom, nem mentem el picknickre
előadős helyett o fál bondóvol, nem sütöttem ökröt o kolibqn.....
Amít mondoni okortom csok e9y lotin idézet, gondolom sokon ismerik: CARPE
DIEM - rogodd m"g a nopot! - hiszen homorosonlemegy,......

.,..nem

Les,ie
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ReIytély

Ez atörténet még okkor keletkezett, omikor biológus szokro felvételiztem o
JATE-ro Szegeden. Eleve úgy mentem el,hogy nincs vesztenivolóm, mivel inkóbb
oz Állotorvosirq okortom jórni. Azonbon ohogy közeledett az idő, és én ott Ólltom
o ,,legjobb" egyben egyetlen kissé bő öltönyömben,

volohogy mégis elvesztettem o

f elem.

A teremben a vizsgőztatók hórmon ü]tek: egy idős f érfi, egy középkorú hölgy és
egy fiatal sróc.
- Húzzon egy tétéltl- szólított íel oz idős úr.
Húztom egyet, de a nő kérdőn nézeIt rőm, erre húztom még egyet.
- Csok egyet húzzon! - emelte fel hangjót az úr.
- Jo! - mondtam, éshúztamegy hormodikot.
_ Csok egy tétélthúzzon, mogo szerencsétlen! - az idős úr mór kiobólt.
Erre úgy megijedtem, hogy az összes tételt visszodobtom.
Az idős úr, hogy megnyugodjon elkezdett enni ,így aztőn az első kérdés(csok

kihúztom egyet) omit feltett,így hongzott:
- Nyomm, Mgyen hormdrengyu köfkofkof örsmer?
- Khmm, hogyon? - kérdeztem visszo homlokomot róncolvo ( ettől Óllítólog
intelligensebbnek nézek kl ).
Az idős úr most mőr tényleg mérges volt, úgyhogy miutón nogyot horopott o
parizer es szendvi cs ébe elkezdett hodorni.
- mqngyeny hórmrenyd kötskt örsember?
Ősember| - futott ót rojtom végre egy érteni vált szó felismerése.
- Homo Sophiens Nederlqndicus - vógtom ró hotórozotton.
- Milyen hormodrendű kötéseket ismer? - segített ki o hölgy.
...és ezígy ment végig,szóvot nem tudom,hogy miért is

vettek fel Szegedre...
Leslie

tr

rektori

levé|.....

Tisztelt Hollgotósóg!
5okuk olóírósóvol megerősítve kérelmet nyújtottak be hozzóm, omelyben
egyet nem értésüket fejezték ki Stiegler Morionn, o tonulmónyi csoport
évtizedek óto intézményünkbendolgozó előodójónok létszőmleépítésmiotti
elbocsótósóvol kopcso lotbon. A levélben kérrék o döntés f elülvi zsgÓlotót.
Mint azt az előterjesztést benyújtó Sipos Kotolin hollgotóvol tOrtént
személyes beszélgetés sorón tisztóztuk, nogyro értéke|'embótor kidllósukot egy
méltónytolonnok tortott döntéssel szemben. Arra kérem Önöket, hogy
problémóik megolddso érdekébentovóbbro is ezt az utot vólosszók"
Mindozonóltol ú9y érzem, hogy lzvelük számos téves informóció olopjón került
megfogalmazősra, pontos előzmények ismerete nélkül. Ezért engedjékmeg,hogy
o döntés hőtterét és körülményelt röviden ismertessem.
Az oktotósi Minisztérium ez év tovqszón kötelezően előírt 3%-os
je|,enti. A |eépítendők
létszőmcsökkentést, omely Egyetemünkön ó fő leépítését
köre nem érintheti oz oktotói-kutotói óllomónyt, volomint o könyvtór ás kollágium
dolgozőit. Az lntézkedést,omely nemcsok az elmúlt években drosztikuson
leépítettóllomóny csökkentését, hanem ezzel egyidejűleg a létszómredukcióvol
f elmentés stb.) több mint
szükségszerűen együtt jóró költs égek ( végkielégítés,
6O%-őt is rónk kényszeríti,máltónytolonnok tortottuk és az O,!\ helyettes
óllomtitkórónól írósbon tiltokoztunk ellene. ( ld. 1999.mórcius 23-i szenótusi jkv.)
sojnos, kérésünknem folólt meghollgotósro, a 6 fős |eépítéskötelezettSégét
tovóbbro is fenntortvo, mójus l-jei hotóllyol oz egyetembérkeretét orónyoson le
is csökkentették. Tekintettel arra, hogy az előző rektori ciklusbon végre nem
hojtott elbocsótósok miott t997-ben 8MFt beftzetésérekényszerÜltÜnk
( ld.1999. f ebr. 24-i szenótusi jkv,) , nem morodt más vólosztós, mint a leépítés
vá9rehojtóso.

Egv ilyen lépésmindig feszültségge|, érdeksérelemmelés az érintettek
szómóro egzisztenciólis problémóvol jór. Ezért az elkerülhetetlen léPést
igyekeztünk ú9y végrehajtoni, hogy azintézményünk szőmőraalehető legkiSebb
megterhelést, az elbocsótósro kerülők szómóro pedig o legkisebb

megrőzkődtotóst 1elentse. A személyek kivólosztősőnől oz olóbbi körülményeket
vettük figyelembe: milyen messze von o nyugdíjkorhotórtól, milyen o munkójo
minősége, mennyire nélkütözhető és mekkoro o fizetendő végkielégítés,
felmentés összege. lhindezen túlmenően éppen Stlegler Morionn esetében
szociál is szempont ok ls érvényesültek.
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rektorí levél,.....

Ezzel magyarázhotó, hogy bór munkójo ellen sok kifogás merütt Íel az elmúlt
ávekben és o tonulmónyi csoport nűködését az ő kivólóso nem veszélyezteti,

elbocsótós helyett (vóltozotlon íizetéssel)az Állottenyésztési és

Tokormónyozóstoni Tonszékre voló őthelyezést ojónlottom fel szómóro. ítiegler
Morionn tevelük kézhez véte|e utón tójékoztotott orról, hogy nem kívón élni o
felkínólt lehetőséggel, inkóbb o végkielégítésselttirtánő elbocsótóst részesíti
előnyben.
Á munkóltotói jogokot gyokorló első számú vezető szómóro a legnehezebb
kötelességak egyike dz elbocsótós tényétközölni az érintettekkel, okik ozt
egyéni tragédiánok álik meg. Még nehezebb olyon leépítéstvégrehajtani, omivel
mágo a vezető sem ért egyet, és omelynek sorón mindössze onnyi lehetősége Von,
hojy oz intézményi és egyéni érdekaket csok az elkerülhetetlen mértékben

sértse.
Budopest, t999. szeptembar ?7.

üdvözlettel:

Dr. Solti Lőszlő

raktor

Hutgók tópollcrgióio
Fl nopi kisóllotprorisbon e99ra 99okrobbon szombasül oz ó]lotorvos ollergiós bóóetegségckkol, melgek
egg részéóen tópollergióról von szó.

fl tópollcrgio egv olgon ollergiós rookció, melgnek sorón túlózókcngség olokul ki o tóplólék volomelg

ősszelev őjével szembon.

(Megkülönböztetandő
a tóplólék intoleroncio, mely nam ollargiós raokció, honam emésztésizovorok kövatkezménya.)
ff tóplólék mojdnem mindan összetevóje képas túlénékangségirookciót kivóltoni. ozonbon o fahéqe öszszelavő vezel a legg9okrobbon ilyen ollorgiós reok<ióhoz. H tóplólékbon tolólhotó fehór1* ollcrgót kivóltó
jellege volószínűbb okkor, ho ezek hóóllóokésrészbenozamősztéssolszcmbcn is rozisztcnsclr. fl fózós csökkenti o legtöbb fehérje ollergizóló hotósót, oz emésztő anzimek padig teljes egészébea mogszürrtctik.
R legggokrobbon forgolmozott kutgotópokbon olkolmozott íehérjeforrísoko búzo, csirka, kukorico, szójo,
morhohús , tojós, éleszlő, tej. €9y tóplólék lúlénékenységbenszenvedő kutgókot vizsgóló tonulmóng sorón
ozlkereslék, melgik fehérjeíorrísvól§o kio legggokrobbon oz ollergiós reokciót. s ozt tolóltók, |togv o ínorhohús okozto oz esetak kb ó0 -% bon. €zt követte o szójo 39 %-al, mojd o csirko 98 %-d, o toj 9E%-ol, o
kukorico 25 %-ol , búzo 24 %- ol tojós 90 % -ol.
Fl mocskók körébenvégzalt vizsgólotok sorón o hol49 %-bon és o tejtormékek 14%-6on bizonyultok ollergiót okozónok.
tl nem íehérjeolopú tópollergiók eselében o tortosítószerek, színezékok, 9ombók okoztok túló{zful.qsóreokciókot.
Fl mestersóges odolékok óltolóbon önóllóon norn oloznok ollergiós rcokk5t, dc oz orro hojlo9i
mos óllotokbon hozzójórulhotnok o tünetok kiolokulósóhoz.
flz ótlogos óllotorvosi prorisbon alóforduló dermotológioi esetok 50 %-ót is kitehotik oz ollergiós fmgbco tópollorgio 99okorisó9o oz összos bóóetcasógeknek kb. l0 %-ót odjók. Ggokoribb előfordulósi oróngt fig9eltek íneg 99ves kutgofojtóknól ( spónbl, schnouzor.collic, ) ós mo<skótnól.

legadések, ezan5elül

ff

tópollergio alsósorbon bőr és emésztőszaryi tünotak formójóbon jelentkazik.
Bórtünetek: ff legg9okoribb ós leg|ellemzóbb tünet o viszketés, melg nem mutot szezorrolitóst,
Főleg o pofo, o fül, o vé9to9ok, hos oljónok o vokoróso o jollemzó. G9okron jCaí*kGzil, o h)kó holl§órot
ggullodóso. fl bór kipirultsógo, opró kiütések is mogfiggolhctör oz osctolr cap rószóbon.
€zt követik o mósodlogos bórtünetok, o vokorozós sorón olrozott sórit{ósck cFrrtózódósc.
€mészlőszarvi tünatak: Visszotéróen jelontkező hóngós, szünni nem okoró, gryokron 99ó99szeres lezelésre
sgm múló hosmenés.

- o kivóltó ok sokíéloségemiott - gyokron igcn nohóz.
ollergizóló okok noggon hosonló tünotokot okoznok , í9v o tópollorgio mcaóllopítóso solszor
hosszodolmos, mivel ggokron többféle diéto,t is ki kell próbólni, mirc oz óllotorvos íí,G9t,x& ótopítoni, mel,qikre érzékengoz óllot. €rre különbözó
vizsgóloti mődszerokat dolgoztok ki.
Diognózis: Hz ollergiós betegségek gyóg7kazelése

fi különböző

Ggőggkazalés: ff kivóltó ok mególlopítóso utón oz ollergiót kivóltó tóplólék összotevőtólmentes diáót kGll
biztosítoni oz óllottol. €rre óltolóbon nogvon jól bevóltqk o bóróoyhús- ri= doprl, kivóló minósógű tópok
(pld. €UHffNUBR LRMB e ffl(€).
Noggon fontos, hogy ezankivül semmit ( jutolomfolot, édesség, stb. ) no kopjon. flllordóon lo94pn o kutgo elótt friss ivóvíz.
R tünetek ótmeneti anyhilésére oz óllotorvos 9yó99szoros kozolést olkolmoz, de o tünctm€ntesség olopoz
ollagiót nam okozó lőp elelése o tünetek mogszünése üón is,
1o

Dr. BorlróngiTomós

loms óllotorvos
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GÓLY ATABOR KEPEKBEN
í999 ou9.30-szept.?.
Fonyódliget

FuTBÁuunnÉnr özÉs
T ermészet esen o f elsösö

k nyertek.....

Bodocsonyi kircíndu lós
A

gőlyők csopotoinok több felodottol

!Totoo-szolont kellett

kellett megküzdeniük:

keresniük dohónyboltnok ólcózvo, qhol mqtrícós teíovólósokot koptok

gzzal az utosítóssol, hogy o legkülönlegesebb helyekre kell mogukro rogosztoniuk.
Késöbb bemutotó formójóbon értékelte a teljesítményeketo zs0ri.

IÉl
^. moja

o vóros legnagyobb művészénekemlékhőzőt kellett megkeresniük és
o kióllítósl képekről informólódtok.

ffi

Kedvenc zöldségesünk mór vőr benneteket - ho megtolóltók és elmondtók o b0vös jelszót,
okkor egy dinnye lett jutolmuk. Felqdotkánt minél több mogot kellett összegyQjteni,

&

Akörnyéklegközelebbi óriósi gumizsirófjón kellett o csoportnok együtt egysze?rea
lehető leggy or sabbon ecsúszníu k.
l

Utoljóro igozi bodocsonyi borok hótsó udvori pinséjétkellett gólyóinknak megkeresnie,
ohol bordolt kellett énekelniük o felsöbb éveseknek, mojd bortkóstoltok és ]eírtók o
bor 10 poroncsolotót, mely így szól:
BoRT soHA sE TcY ÁL éuovonoRRAl
2.TvÁs Elörr NE E6yÉLÉoesÉrelgrert
3. ü6yELJ A BoRFÁJTÁK HörrlÉpsÉrlerÉprt
4. BoRT MINDIo ,1^E6FoNToLTAN, LÁssAN TGY ÁL|
5, ApRó KoRryoKBÁN ÉLVEaD A BoR zAM ATÁT|
Ó. NEMES BOROKAT CSAK TISZTÁN TGY ÁL|
7. TARTS rtlÉnrÉreTA BoRlvÁsenNt
8. JoBBAxt Ízurr A BoR, HA KÖaBEN EsZEL Isl
9. SZERESD, DE t-éov ERöSEBB A BoRNÁLl
10.ooNDoLJ ARR A EGY PILLANATRA, MENNyI NEHÉZ,
VEREJTÉKES MUNKA VAN EGY POHÁRNYI MAGYAR BORBAN|
1.

A bortúro ( tortúro?)

Áu-eronvosTÁNHALLaeró r oaun
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MÁRHÁNnr A RA6ÁD Ós szÁt- ÉsrönöurhÁsa
A NyELVHÁrr DUDoR tt^ÖoÖrr A sZövET ELHALÁSA.

2. A

NEM zÁBvu
SZALMONELLA, MYCOPLASMA SZAP aPODIK KAJÁNUL.

3. KELÉs 6yEN6E

NApos csIBE, röluörovúnŰ
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Vigodós oz ivóbon

Gőlyők borrol és bordollol

:ti!

f-
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Mutosd meg, mid von - tetkóbemutgtó
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oót-v erÁ gonr ÉunÉNyBEsz Ánot-ó
(gőlyők írták)

Az első

Hogy milyen is volt o gólyot<íb or? Ez nem kérdés:SZUPER|

kis ősszegubőzott nyuszikként érkeztünk meg az óllomósro,
vizslqszemekkel néztünk körbe o tórsosógon. A végénpedig ,,érett" Gólyaként
+Óvoztunk. És-jogo s lehetne
itt o kérd és - miért írtom ,hogy ,,érett" Gólyaként?
Egyszerű. Megérlelt bennünket
noP

:

*

t

o csoPotok köztí vérremenő harc, omelyben toposztolotot szerezhettünk
tÖbb gen fontos és nélkülozhetetlen dologról- jövendő tonulmdnyoinkro
tekintve Pl.: teknősök ( és mós óllotfojok ) pőrzősa, egy egyszerű jégkrém
helyes elnyolóso stb. ,
o hojnoli kukorékolósig tortó mulotozós,

r" de szerepet jőtszoftok eme

érle]ődési folyomotbon Sótonyi tonór Úr
hozzőnk intézett első szovoi is [ ,,No, az előadásoim olott pont ilyen
órocsipogóst nem okarok holloni!" ] ,

jo, és Persze ki ne hagyjuk amanevezetes bodocsonyi hojókirdndulóst
Itt vólt ugyonis teljessé oz q hosonlot, mely szertnt:

se!

.Úgy értünk me9, mint Gőlyők, e néhőny nop olott,
ohogyon o bor is ínycsiklondóvó vólik o hűvös pince mélyén.''
(és o gyomrunkbon.........ühüm, ühüm)

JÓkedvben tehát nem

volt hióny! Ebben felelőségre vonhotó Misu,

o

fontosztikuson előodott komikumhelyzeleivel : és Mőté, oki o néptőnc mellett az
esti mesékről is gondoskodott.
Akik nem voltok ott, sojnólhotjók; okik ott voltok, jót mulottok.
Köszönjük a szerv ezőknek|
Munkócsy Gyöngyi T. évf o|yamos leónyzoo
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eő-v arÁgonr Ér-mÉNyBEszÁnot-ó
(gólyák írtók)

Áore aótvetÁBoR ,,oNDöBícs.

.99

Azzal kezdem, hogy megdlcsérem
a szervezőket,mert tudom, én csok az ő lelkes
munkójuk eredménYétlóthottan,de.|iltos,
hogf egy ilyentóbort megszervezni
nem csuPÓn móko és kacagŐ'.
E1 a néhány nop Őrolút pozitív élnény
volt, ezért
köszönett el tartozom minden résztvevőÁ.k.'
HogY mi is tÖrt ént ebben a frenetikus
gólyotóborbon ou9.3O. és szept.2.
között?
Tulojdonk éppen összef oglolhotó
egy szóban:
o

ÉuHEIYETTKELEN FöL

DM vL AT oZ Á5 A VoN Á ToN Fo6
AD ó BTzorrs Áo _
K o TTKEL s ü TI E u n
r Nüe A ezr TTA R E KL Á M H
ELy E KI _
MITTu DJ'NAzE6yETEMRólrÁ xrcnt /iÉv^
s yM P H o N rA H Á R M ó N r n vrR
60 Nc Ko D ; s H nJrr ALTGB ALA To
N F ü n o És L I B A B ó R n^ ű e ó n F' o ctt-ór
Ás r u r; J i
iiioÉs n rz s r s H ú s p A Jz Á N _

szo

B

AF o GL AL Á sP,A

urin,lrviin7lvio*r"-

óiéi

lÁrszaoozÁsuór.erec,aéÁscstróaüilil,J-yKolEszroezoeró-

ALBERTDRs óroNYlcsENDREND
FEoyrrennpÉrenn
MEGMINorrurrróFEJBLoKKsHocKMÉonriNóroHA rrpÁ LyMIs uÁ..rónr.r_
JDEV rrÉzv aayoKH A JN A LIo Ée n rs z r őu e
ov lo io r e ÉK Eilr-i oI}., o t a
o u Á,r r n Énrg ó n ö s _
n E,r H Ú s rP A R I s Z Al o N
N A M A pu ar a o ovú zi} p ro
u ru^ í ro r r rö r ő szö vr r_
E450E4 15 eoé szsÉoüov tsé, o
lo
ioÁ csoNyszüR rEgn nÁ r_
G u MTz s.n l n e
Éru Ázt Ár o^u
o ar Á- sió srűoö er es s z ü R
K E g n p Á rD I N NY E s o KM A^ru
G Gn l s z ü n r e g n R Á rr
r o vr i r r.r nr o s oLy o GTo K D EN EM Tu _
D
oM KI K VA 6y To K D E u Árre c cI K TU
D N Is z ü n r e e n u rn H aie
* iio o r
H ELYENJÁ n u ru r o rH n
u Á P rrTvA 6y u N KI6y u N K D Á JD A Jozl
s s ep rÉsprs _
TT s s E R TÉs o n g Á Ncs
rP rÉsTU B ERc u L o s rs vÁ s rn o g Éle
a_n e,_uÁ ru y rre_

ioinri

r.-

rÉlYoPnruulonnÁssier.róirüexrrnürcrmrurKBoRA6yo'RoMNA
rÓue szeMNEKPA Jrcosr-lrrrvóiú güi;i-É;;osÉoron
rúnn,un

KTET_

zo cHTz_
MusTzzAuÁseonrlDEvANurlrupóir-;ilÉxr7oiiJlűL;GJboRDA-

vrs s z A TÉnÉsn pn R A D lcs on^ a n rL l xr O1,,n
[^ p ó ru r Éo e s e ru Éo r s E MTzoAloMEReUmÉruYHrnoerÉspezso
^^
^
őe snúliÉHELyETTB
uuösszxrÉp_
ö n ö m ü ru N E,LIL A H A J JA J
D ero n r e o vim J^ io e; ó n
H n ru a u L AT o MM I A e ú e Á Nn rÉR TKELLH oLNÁ pHÁ
zA M EN N t
iíór rn Nr g l Lo K KIA B Át-oxxt u u n ó n n r e rr_ó p e n c vÉo
e r ov r xr á u i rI e ű L o? sp, -ffi
;Ji! i', * o o _
LoMMINoeNrrÖsZIKöNNyeseÚcsÚ cso n iáoKFELMINDENKIEL
"
vÉoM IN D Eznö vro eru ..,....,o ót-vn rÁ gopFEELIN6.

ii

Írto: Kusztó

( Szentpétery Tímea T.évf.)
Lektorólto: Domó és Palkó (és egy szerencsétlen
begépelte).
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és o tóbor elismerésekéntegy levél o rektori postóból....
Somogy Megy ei Gy ermekt őbor
8640 Fonyód Virőg u.77.

rvostudomóny i egy et em
t078 Budopest rstvón u. 2.

Á l loto

Tisztelt Dr. Solti Lőszló Rektor Úr!

ez

Állatorvostudom ónyl egyetem L999. ougusztus 30 -tól szeptemb er ?-ig a
Somogy Megyei Gyermektáborbon Fonyódligeten tqrtotto oz elsősök részérea
Gólyatőborőt.
Köszönetemet f elezem ki a 1ó szervezésért, progromokért és azért q kulturólt
mogotortósért, ohogy o f iotolok az egész tóborozós ldeje olott viselkedtek.
Ezzel o pór mondottol azért kívóntom tőjékoztatni, mert sok ilyen jellegű
tóborozóst végzünk, de az Ön óltol Vezetztt egyetem hollgotói kiemelkedtek
minden téren,jó irónybon-o többi egyetem és főiskolo hollgotói közül.
Szívesen vórjuk az elkövetkező évekbenis az egyetem hollgotőit és bízunk
benne, hogy megnyilvónulósoikkol öregbítik az egyetem jő hírnevét.

Tiszte]ettel:
Teremi trózsef
tőborvezető

|-#
efu:_
Fonyódliget, t999. október

1.
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-szponzori oldol-
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KFT-

44ffi Nykegyhúzg, Kelefiu,
*: (4§4§1-319

1.

A Szobo lcs-Szotmó r -Bereg
megyei Á lotkórh őz Kft. A
megy e ól lotorvosoi óltol
\ét réhozott kórhóz, omely
teljes mértékbenmegf e|el
l

o kórhóz elnevezés kritériumónok, sőt azegyetem oktotósi progromjóhoz is
sz"?vesen kopcso!ódik, mivel o hollgotók nyóri orvoslósi gyokorlotónok, illetve o
gyokornoki év letöltésére is lehetőségnyílik. Nemzetközi diókokko! vo|ó oktív
kopcsolotunk von, omely több éves múltro tekint visszo. Ugyonis honnoveri
hollgotók minden tovosszol két hetet töltenek el nólunk.
Kedvtelésből tortot'f és gazdasógi hoszonólIotok ellótósóvol, illetve óllottortó
telepek részéreszoktonócsodóssol és győgyszerforgalmozóssol foglolkozunk.
A kórhőzi munkót, illetve o szoktonócsodóst |oborotóriumunk segíti, ohol
vérbiokámioi és hoematológioi, tovóbbó bakteriológioi és porozitológioi kiegészítő

zsgólotokot végzünk.
A szokmoi munkót négy állotorvos kollegómmol együtt csopotbon végezzük:
Dr. Porkolőb Lőszló o csopotkopitóny és ügyintéző, Dr. Tar Győző a győgyszer,
forgolmozást vezeti, Dr. Popp Zolón ás Dr. Nogy-Ábonyi Róbert kollégóimmcl
pedig o kIinikai, illetve loborotóriumi, diognosztikoi munkót lót.luk el.

vi

Dr. Pelle György

Von szómotokra egy történetem, omely o nopokbon

történt a rendelőnkben.

5ző szerint így hongzik az esetz
-PROBLÉM A"l egy idős hölgy elhozto mocskójót o Doktor Űrhozl
-Néni! A maga macskája riihös!
-Jaj Doktor Ur! Nyolcvan vagyok két éves, csináljon valarnit, nehogy
meg!
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Problémóid vonnok o kórtyóddol?

szeretnél befektetni?
Biztosítósro von szük séged?
Lediplom őztől és nyugd íjpénztőrt kell vótoszto nod?

Tlyen és ehhez hosonló kérdésekket fordulj bizolommol:

Kovócs Oyulo
bonkbí ztosítósi tondcsadóhoz

1119 Budopest, Fehérvóri út 79.
T el.:t / 382-07 44, F ax:l / 38?-07 31

Privót: t/257-1894
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