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A macskák alsó húgytlti megbetegedései
(Feline Lower Urinary Tract Disease, FLUTD)

A macshtih akó húglúti megbetegedései komoly feladatot jelenteneh az állatol"aosok és a tulaj-
donosoh számára.

^ 
FLUTD kol o]<tanahln s7ere_

-f\pelnel- J-orokozol., daganatos
eh,áltozások. fejlődéSi .ende],
lenességek, de 1egg_vakrabban a
húgyutakban képződő kóvek, grit,
tek. AZ u.olithiasis elóíordulása
eg],,es felméíósek szednt aZ állatol-
rosi kontroll alatt tartott macskák
l0-239i,-ái éIinri,
A kó\,,ek kialakulásá! saimos tén_vezó

befoiyásolja, pl, táplálé\ fob"dék fblvé_
tel, taítási körúlmén},ek, éleLkor, ival
stb,
A kő\,€k összetételét tekinúe aZ

elmúlt é\.ekben a stru\,,it kö\.ek eló-
fordulása folyamatosán csökkent,
mi8 aZ oxalát urolithiasis elófor-
dulása nót!, Ennek jelentősége az,
hogy i különböző kémiai
össZeié!e]ú u.o1ithek viZeletben
torténó o1dódási tulajdon§ágai
kúlőnbözők, A struvit kóvek

savan_vú kémhatású vizeletben
oldódnak, míg aZ oxaiái kövek a
lú8os kémhatású \.izeletben. Nem
mindegy lehá!, hog_v a kezelés
során, a kő oldásának érdekében
fol!,tatott kezeléS a vize}et
kémhatását melyik irányba
befolyásolja.
Eíre a különbségre tekintette1

kell lenni a diagnosis felállításánál,
a gyóg}.kezelésnél, i]], a megelóZés-
nél is,
A kezelést ezér! minden e§elben a

kő kémiai analízisének kell
megelózniel
A labor eredmény alapián kell a

kó oldódása érdekében a vizelet
kémbeiáSát befol}.ásolni, ill. a gl,ó,
gyulás után a recidivák megelózéSe
érdekében a kó tipusának
megfelelő diétát meghatározni.
A diétának rendkí\,ül nag_"-

Szelepe van a megelózésben, azon,
ban nag_u-on fontos a megfelelő ráp
alkalmazása, hiszen a két kőtípus
oldódási viszonyai ellentéiesek, így
a nem megfelelő pH beállílás a
betegséget súlyosbírha!ja,
§truyit uiolithia§i§ e§etéD:

vizeletet savanyítani:pH: 5,9-
6.3 (Mg220 mg/1000 kcal ME)

Oxalát urolithiasis esetén:
vizeietet iúgoSitani: pH| 6,4_
6,8
(K-citrát)
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"Ez most is ugyanaz az intézmény, ami volt."
Beszélgetés Dr. Solti Lászlóxal, az Allatorl os-tudamdn,-i l(ar dékanjaul

Miéít választotta az Álatorvos-
tudomáDyi EgyetelDet?

]tindig a b]oLó8ia és aZ ehhez hlson]ó
1.rjlc!ck jrjnt érdeklódlcnr. ós a kúrdé§
nem aZ \'oh, millen irán],b3 meglek,
lrlncn1 cs,rk ar. hogy orlos, biológu§
f3g},á]]a!o.vo\ lcs7.k, ES Végui úg_v

danlöilem. hog}, eZ lesz a 1es-
n1egfe]elóbb nekem,

Hogya! lett egyetemi ol1ató?

Djp]onrrsze.Zés utún htll.rni lcn 3kar_
laít arról, hog_! aZ e8_velemen mxrad_
j.]k. mc ón is Ligl gondo]lan, alórl iot_
tem. hog\ $,akorló állafon-o§ Le8lek,
Bár Koíác§ Fefenc profes§roí úrm.lris,
iJl1, nagis clmcnt.m Kapos!á.Ia. A
köru]n]énlck miati c§ é\,ulán elfoBad_
llnl .t sZulésrelj 1',rnSZéken ti]kinált
jllási. Eg,viltalán nem bánlam me3, és

liiSebb_n3gyobb Yirrgabelúklrel t972,
óla !Z egl,elemen dolgoron,
\'égigiín.m 3 sZ!mií]é|rí1. c]ó§lör
slcIZijdéscs á]laL5ba kerúltem, aztán
tlláIs.sad. kósóbb annak rend]e és
mód]a szer]nl, ó_7 év núlva irdiunkius
lelten. najd docens l989 l..n kjhe_
l\czlck a Gödijllői,uezógazdaSágj
Biolechno]ógiai Kullló, közponlba.
n1e]!ne]< e]indilásdbln §cgédkezlem.
]!9,1_ben lanSzéLrveZetóként lértcm
1,isrzi JZ eg,lelen1re. 1997 l,cn pcdig
n1cg\ íla\llúttlk lck!ODak.

MibeD változott az e8yetem az elmrllt
35 évbeD?

Yjhozoll iS §okaI. nleg nem is, ,\íl is

n.gvlnlek :r hirg_\,or''1ánYolr. 3me]_vek

tovább élnck, EZ mo]I is ug},anaz az
inté7inén),, emi folt. ]uégjs sokat váito-
Zolt, mefi a fi]ág váito7(ni. _\mjkor én
ide iánan1. kisállalokkal Dcm foglalko
70t1 komolyBn senki, i{n eZ a terü]et aZ

eg_vik ]eefonto§abb, orvo5i s7intri
el]álásl ,írn3k el, é§ van is tá
fiZelóképe§ ker.\lct, ),l'cm mondom.
hogl aZ élelmisz.rhigiénia nen !o]t
l'onlos ikkol de messze nem voh olrrn
kicnre]t !ú]l,ú, minI nl:l, ilá lz Eúrópli
Unióbxn rZ élelni§zcrbiaonság o]_van

búIös szó. amihez h!§onlú. lr,r .iZ

ember kiejr, ikkor minden l'al ]eomLik,,
mefi ez a fogla57tók birton5ágáró1 J7o],
A nag,\,á]ialg,!óg!il§7ai aZ akkoriban
ugy,rncsak nen1 lúl na8l fig]elmei kapó
Ióglóglá§Zal felú 1'ordu]t, mcr1 alo\,3k
SZáma és ! egledi értóke emelked]k, olt
i5 o.\os; §Zjniú .]]álá\ra \,!I igilv níg
a szal\,rsmarha. serlés. iuh éS eg},éb
g,rZdasági í]ll1ok ell]rlásl inkább !
mcgelózé§, illct\ c BZ á1lomáD,\,
e3é§z§égu8}, irá!,vába 1o]ódik.
\,'áilozt.rk . h3]lglióLi js, réSzben
elónYükrc. IésZben há|rrin],ukr!
Bjoiógiai a5 kélnilj tLtdáss,inljük ossze_
hasonljlhilrdinu] lnag3sabb. ínl r §Zó-

be]i l'e]\élclj vizsg, chijr]ó§únck

elkole]eZerlségúk csokLeni, En úgr,
érzen, ho$ a ]<öZépjskol:lból kclcscbb
álta]ánoS művehsag.t, beSZédké§ZSége1,
linu]n1ánri i-eB_\elmet hozlak De
iDniá. röbb.iklusl f'iglclclnbc \,ó\ c
mondhatom, hor]\, R diákok kép\'ise]őile]
Soh3 sen)n1] gondom nen1 lolt ir szená-
tusi éS c8\,ólr hiválilos ü]és.kcn, tla nem
is könnlen. de mindcnr mcg leheicí

Amikoí rekomBk váIesztottál§ milyeD
éíá§ekkel nézett a közelgó iEtegíáció
felé?

scnmi iól nem !ártam, is nrcg k.]]
mondianr. hogy ez a fólelmen sainlls
nrcssZenenóL(ig ieliesuh, AZ nrlc8.á.i(')
nak ol,van Jok g,fernekbelerséle Yoh és
lln mosl i5, amj miá11 nekünlr
c$ ó.telműen hátrín],os,,\ múeg_lctcm
és !Z ELTE aZ ó\,§záladok alarI ugv
alaku]t ki, hog] . iruLonboző karok
kinótlek aZ eslctcnbijl, dc nindig js

eg}ü\a tarloztJk. Ez egészen nlas
megílélés a]á lartorik, n1jnl ]r SZIE.
,rho] ]<ülönbozó, korábban öriá]ló
intó7man]clict \onl]rIi óssZe Ug_! lúnjk.
nekunk eZ §ok pó!7unkbe k.rul i]000
]anüár cl§cjélól minleg\, 150 lnjllió
lbrintol fizellünk b. e7 cgtetem kóZóS
kiiit§ag\.1asétle, .rmiéfi cserébe nem
kaplunk §cmmii, nűködésunlr pedig
sokka] drásább leIl, lcngclcgct lie]l
Gödól]ijrc ulizni] ]iagvon Sokal
\'c5ZilcttüDk 17 önrendelkezési
iogunkból. a flexjbihásunkt]ót azállal,
hogr, .l ránk yon3lkozó dóntéSeke1 nem
iit és nem magunk horj.uk nreg. ]ranem
vegig ].cli finnj iZ Egtrlelemi Tanácson,
aho] a konp.tcnci.r sokszor nár
hiánlzik ahhoz, ho8,! lcrlcrctt 1apé

sejni(eI, éfdemben e] lud]ák bí.á]ni,
Bürok.alikusabb. SoLrLra] bonrolullabl.
le11 az eg_leiemj dijntóstroZó nechaniz,
n1us Áz E8_!elelni Tanácsuléseiien
ol_van kéLdasckrij] rlrn szo, rmeL} a mi
és a kilenc má§ik kar sajritságos belső
problémáilal kapcsolJtos \ekem



ezekhez hozzá kell szólnom é§ cseíébe
el ke1l fogadnom, hoe} a mi gond-
jajnkró] is olyanok Szavazzanak) akik
nem lálnak belc, Az jntegráció politikai
dónlés !o]r. meh,nek az loli á céljá,
hogy a sok kis egyetemből kevé§ na8Jot
hozzának létfe, Ha lépéséről lépésre
engedték \olDa óker ósszenőni, éS csak
ol,van mértékig integrálták \.olna.
amcnnyiic é§szerÚ, akkor valószínúlcg
,okkal kev€scbb pfoblémánk lenne

Mi indokolt9 s Nae},á[.tkünik{ Üu6re
költóztetését, illetve várhetók-€ ríjBbb
költözések?

Ha rajram múlik, nem, soha neln
c§]náham ritkor abbó], hog} szivem
szerinl nem üllóre tenem vo]na a
Nag]állaiklinikár, Előíe lálszolt, men-
nyi ploblémánk lesz a hallgatók utaz-
taláSával és a két]akj élette], Anikor én
reklor ]etlem, a Nag_\állalklinika falai
márálltak, tetó álalivolt az épüler,500-
600 mjllió fofint már benne volt, nem
lehelell trn cslnálni Nekunk semmi
más lchetóSégünk nem mafadt, minl
befejeznj éS üZembe he]yeznj a k]inikát.
Na$on nag,.r áldozalokaI jelenlell ez
nekünk, hiszen Ininte8y 270 mi]lió
forinroi fordírottunk rá Sajár
bcvételeinkből. Á7 épü]ct ki\,ire]ezésér
az oktaláSi Minisztérium a közponli
köhségvetésbó] fedezte, de a belen,
dc2ésre, bútorozásr3, parkosírásra éS

mú§Zerekre egy fillé. központi támo-
8atásl nem kaptunk, i{agunkkal vit,
lünk tehát mindcn oiyai, aíi kivihelő
de a többit meg kellett vá§áro]nunk,

Mi Bz elképzelé§ s régi épii.letekkel,
ahomBn s Na8yálattórh.tz kikölóótl)

konkrét terveink vannak, szeretnénk a
ki§ál]atkóTháZak3t egy épületbe
re]epíteni. Gyakor]atilag a belgyó_
$,ászat - parazitólógia épúlelének
aljára kéne lenni. azért hog} amikor a
rulaidonos behoZZa a beteg€t, ne kellien
kóborolnia a kúlónböző lanszékek
kóZöti, ort ]cs7 a belcgfe]véte]i jloda i§.
Es ot!, e8J- épületen belüj log maid
megrórténni á kisállarok ellárása, A
rovábbi lész]etek (pl,: ambuláncia) aZ
ó§Z folyamán a Klinikai l'anácson fog-
nak e]dó]ni. de mindenképpen €lőre

Kisál]atkórháZrl, A SzúléSzeli
Kisállalkórház he]yén a hall8atók
§zámáre s7eretnénk szociális és táIsasá-
gi he]lségekci, \,alamini c$, közepes
méretú elóadótermet lélesíleni, például

na$,obb számítógépes laborokat.
kén_velme§ebb HÖK irodát, valamint
külón haligltój óltőZóket, hogy aZ "N"
épülerben lóvó folyosói §zckrényeker
e]távolílhlsSuk, Tehál a hall8atók
Számára biztosítoil lunkció1(n!k orl,
na§,iából cFV helyen kellene lennlúk, A
Bele]óelá§zati Ki5állatkórház épü]ctéi
és a sebészet hálsó részét le kell bon,
tani, mer1 fölü]rói ázik. a c§erepck hul-
]anak, alulról vizesedik, Az
jntóZmónyeket a most kjürúll
NAgyál]átkórházba fogjuk kohóZtetni,
Ennek üiemezéSe a pónzügyi
1ehelóséeeinktóL füg8,

Mi a be\%t Bz Üillói tAD8Bzds§ág8al?
vfuhstó€ aDlrak teljesébb taDulEáDyi
élr1 kihesaálása?

ÜIó nindig rendkí\.iil alu]finanszíro-
zott volt, ezcnkívúl mindenfé]c
gazdálkodáSi problémák is felmerü]tek,
:lmiket -nem kis erőfe§ríréssel §ikerüli
megoldani. Bizio5iiotlam kerete1 a
mán8e]ica sertés és a ma8yai táTká
állomán_v felfeilesztésére, valaminr 300
juh vásárlására, hog,v beindu]hasson a

tenyéSziéS, Nem kivánunk lejtermeló
tehenészetel 1étrehozni, tóbb okná1
foela: nincs pénz a szúkséges beren
dezé5ekrc, gJenge ! föld a takar_
mánrterme]éSrej ezérr inkább hú§-
marh3 len_!éSZiés1 folytatunk, Külón
kell vála§ztani az okiatáSló1 a tangaz-
daságok3r és a kísérleti telepeket.
Mindkettőnek meg ke11 állnla a saját
1ábán. A KíSérleli Telepck az oktaiási
cé]okra SZo]gá]ó á]latok váSár]áSára
külön keretel kapnak e kölisé§,etésből,
A tngazdaságoknak \,iszont ú$, kell
műkódnjúk) mint 3 piac tóbbi szere-
plőnek, ig} azok oklalási fe]hlsználáSa
Során figye]mbc kell íenni és kompen-
zá]ni kell azokta!á§ nriátt kiesőbevételi
(aZ állalok értékcSokkenése, §ib,),

A gyakomoki TendszerbeD tavaly úi
strukílrá lépett életbe. vfufutóak-e
enlek a tapa§ztalstgi Dyonáü úi rál-
tozások?

nlég kicsil koia1 ennek l rapaszralarail

lelonni, hiszen éppen csak elkezdődöli
eZ aZ új rendszer, Azt hiszem, múkódni
fog, dc á e"1,akornoki rend§zcr nem
eAéSZen a mj kompelenciánK haneni az
a F\',M._hoz tarlozik, Ók flZedk a grlako-

mokok bérét, ezért az ó ha!á§körük éS

illetékeS§égük dönreni, Eliutottunk
odáig, hoe] mi felvá]]a]juk 3 gyákorno-
ki év szcn,ezésél, cserébe ók hozzájáTul-
nak hogy áki ilycn érdeklódésű, aZ az
e8y é\, körelezó gyakorlAlábó1 öi
hónapor aZ egyeten klinikáin
tólrhessen. De scnki nem kerülheti e] a

§ertési, a n3g!-állaiot, aZ igazgatást Stb,

De ezen rni egyedú1 nem változ
tAihatunk, csak ez FVM,me1 köZöS
megállapodás a]apján, szóba kelúlt aZ

orvo9képzésben álialáno§ cseléd-
kón}Yes rend§zer, aminek értelmében a
haugatók a g]akornoki év lctclte után
kapnának dip]omát, de a hallsá!ói nor-
matívár a hátodik éwe ehhez az állam
nem Bdja me8. A képzés glakor]atilag
már íg] Se öt. hanem öt és fél éves,

IlamlrosBtr cssdakozülk az EuIópAi
Unióhor. Milyeí \,áltozásokat hoáet
ez a kgí életébeü?

Nem hiszem. hog] nae} YáItozás ]e§Z aZ

Európai Unióhoz !a]ó csádakozáS nian
a ni álláionos képzésünkben. AZ jde,

gen nyeh.ű képzés pé]dáui órlás1 lépéS
voll afelé, hogi, bennünkei egész
Európában most is eliSmernek, elfogad-

EZ egy 2]5 éves inlézmén} \ioll o]"van

idószak, amikor aki állarorvos]ásról
beszélr nem kerülhettc cl, hogy
inlézményünkel nevesítse, Gondoljunk
MaTekre, Hutylára, va8}, arlaj ho!í 3
Marek félc bc]gyóg]áSzat kónrl,et 14
nyelvre forditotrák le, többck kóZör!
japánra js, EgósZ Európa ebból a

kön}.vbő1 tanuli. De c,nlíthciiúk
Aüics7k\,!, mondhaiiuk Kotlánt, olyan
emberek dolgoziak jti, akjk vá]óban a
SZakma óriá§ai voltak, Nekünk, utódok,
n9k az a do]gunk ós köielességünk,
hogy az elődeink által megicrcmtctt
nimbuszr minden efóvel meAtarlsuk,

űcsei A. Lucl)
RóL Laszb Z.

ielepiteni



KIvEi|íTÉs .2001. ]ZEPTEMBER - }KTóBER

Rólunk, nélkülünk ne döntsenek!
BeszéIgetés a hazai dllatarLos tórsadalom hózponti szenének xezetőiaeL

'A Kamara előtt ismetí, hogl nem

ismerik"

('tzeDtembel 2+én. este hanól á
DUátEatOi KIub vendége volt dí,
Mile Sándor, a Magyat Álatorvosi
IGmará (MÁo§ elnóke é§ dr. PiDtéI
Z§olt, g ]\{ÁoK fótitkáIa. Jöveteliik
célia az volt, hogy bemuta§sák az álatol-
vostan-hallgetó!.kál A^ a 

'zefiezetet,rmely az E8}€tem ehégzés€ utátr felü_
gyeld fo8ia őket és elátja érdekképvi§e_
letii]at is. A ió háryuleü1, háíom óíásra
n}.1lt beszélgetést Tótl Gabíiella, e
HoK lekö§zöDó elnöke nyitotta m€,
májd Elnök fu felvázolta A jelen"
lévóknek A KAma.a §zeflezeti é§
Dúkiidé§i alapjait,

,{Z á1l.to.vosok köraben nindig i5
niegvolt aZ igén,Y eg!,o]yln hiíatalos
álhior\,osi sZerveZetre, 3me]Y egvSóges
SZabá],vozáS1 n,vújt, megteremti a
toYábbképzéS leheiőségót é5 eltát]a a
icLsóbb yezelés irán,vában a szakmr
éld ekképviSelerét, ÁZ e3} eSüleli töI\-én!
1938 a§ meeietenésekor ]ehc!ő§ég adó-
dorr ennek ! me81rlóSirásárá, j8l
hamirosan megalaku]úk a ileg],ei ,111l

loNsj Kamarák. mel,v€k még önálió
egle§il]clkúDt \,égezték . szakmai
munkl teruleienkón!i kép\,iSeleté1, Ezen
sze ,ezetek hzlr szövet§ége voh iz
1990_ben létteiott r\ílgváí _{l1aí()nosi
Knmarák szö\,et!ége. Ebból iolt lélre

AZ 1995 ben életbe 1épeit kamalai
ón-én,v ré!én ezt váIlotra fe] a ila8]al
rlllarorvosi Kamara 1996 bán,
Lólleióttéíel megszűntek a koíábbi
eg,vesüleli kenlárák, így a SZakma
eg]séges irányitáS alá keruh, Á i,L\oK,
nak 1ag'3 lehet minden, iíáel,arors7ágon
végzet! ras}, hono9jlo1t djplomáva] ren
de]kező á]latono9, A tagok a]kotják a

1erúleti szcnezel köZg}úlé§ét, amel,v _

1erúleli viszonllalbrn nézle a
Parlamenthez haSonlóan á he]ri
legfóbb dönté§hoz(j szen: A kóZ-
g}úléSek ]éi§zán1ukkal arányos sZámú
küldóltet !á]eSZtanek aZ .l5Zágo§
küldöttkőZg,vúlésbe, amel}, 3z 0r§2ágo!
"parlamena' A küldötlkozg}-úlés dónt a
klmare é1.1út irányiió §Zabál,l,oklól

ialapSZabá1,\,], szankcionálásj. múködéSi.
etjkri stb, §Zabá]]ok) éS megl,á]ásrrj, a

IGmara Ehökségél. r\z Elnokség -lz
elóbbi hasonlrtná] naradva i
Kormánmak fe]el meg é]én aZ Elnok
á]1, tagja aZ Alelnok, és a FőliikáI
!a]amin1 hat elnökségi !ag. A Kamara
(és i§, aZ egéSZ Szakmá) irányilá§ában
réSZt \,esZnck kiilijnböZő áll!ndó (|],:
eiikai, oktrtáSj, torábbképzési) és ad
hoc bi7ott!á8ok, mel,lek fe]állitásáIól
il]etve megszúnreléséról §zintén !
Kijzgl,úiéS don1, lzen felú1 l l&marán
belu1 különböző tagozalok hozhrtók létíe
(pl : Gróg_l\r.rforgirlnazók Ta8ozrla), A
r\íAoK teljes jogú iirgja l, Európai

]ulaton,osok Szö\,etségének. ezáltrl az
európai üelek alakulásába máris
beleJzólhatunk. jllelle biZloSított a
iblvamalos és kö]csönö§ ini'ormác jóc§ere,

A \'lAoK mini Hiv3iáslendi
szakmai KamaI! te\,ékenvkedik,
vag},i§ aZ állam hozt3 létle azéfi, hog]
eZ á]]emlól á§,ett kijzéldekű fe]ada_
tokat á i}gjri s7ániára kijtclc7ajvé te§,e,
i$, biao§iive e7€k Vé8rehajtását, EZen
felul a ilÁoK riz j]letékes minisz!é.i
umok és parLamenti b]Zottságok l'elé
egv Szákm!i \:óleményezó !estü]etként
iS núkodik, AZ elsőkénl em]ilcí! fe]a,
daiából kavelkezően a Kemarai tagság
kótelezó minden, múkodéS] engedé]l,Ye1
Icndclkező tagnak. Ez azt is jelenri,
hog} aki nem lagjá a Klna.ának, nem
!égezhet nirgánálilror\-os j l'ehdaloka1

sziDlén 3 Kanrar3 haláSkőrébe Iar-
lozik e múködé§i engedél,lek kiadáSa,
EZen engcdúiy iosot ad birlokosának
:lZ ldoll ierúleleu (é§ cSak ott) állarol-
!oSi fe]adel e]lá!ásála, .v cngedéiy
kadáSx o\"n fehéle]ekhez kólötlj minl a

g},akorlati ev leiölléSe, eg] áliandó s7.khe]y
ú§ bizonyos múszerek, li]§Zerelések,
felelósségbiziosirás megléle, Ylilniint a

kamarai ta3ság iS. ÁZ en3edéL.vekel a
llAoK lerüieti szen-ezeiej adiák ki,
met!,ek aZ adott meg],ét ügyeleti
terü]etekre o§Ztják, !g} állaton,osuak
g]]rkorleljlag e8J-57err€ maxinurn nég]
ü§elelj kórz€ire 1ehet engedé1\,e



(hiszen mindegyikben üg\,elnie ketl). de
kérher {aZ or§ZágoS szenezettól) á7
egész oTszá8ra énényes, a Szakma ee]
íagY röbb iól körülharáIolt §peciáiis §za_
kterületére SZó]ó engedélyi i§. Az EU,s
v€rSen,vSZemlé]einek megfelelŐ€n a
másik oldalról nincs korlát, vag,r.is eg1
üg},eleti körzetben g]akor]alilag kor-
látlan számú állátonos kaphat
núködé§j engedél_vt, és székhelyük
e8,vmástól vaió lávolságára néZve sinc_
senek megkötések,

"Ifig|lem a mostani hallgatóhat,
és nem csah a koruh mtatt,"

A bel,ezetó utátr F6titkár úr a §atelok
rlleh€rdsfueiről be§zéh,

Kevesen tudják, ho8y Karunk
nemzetközi ekkreditációvat ren_
detkezik, j8l az EU ba való belépésünk
u!án n nálunk \,égzelt hallgatók az Udó
válamennvi 1agállanában, honosítáS
nélkül elfogadott használható diptomát
kapnák, Különösen fontoS eZ. ha
fig_ve]embe vesszük, hogy várhatóan a
nem akkreditáll intézményekben
\-égr€tt álialon osok szabad nunkrvál_
lalása elé hanlaro§an kulönböző akadá_
l},okal fog górdiieni aZ ELl, Büszkén
mondha!juk el, hogy a n!g,.rar ál]ator_
\-o§képzós sZínvona]a ki€melkedően
nagrs ériékelésl kapott, Figyetembe
véve karunknik a §zázadfordulón
kiií\ott tekiniélyét, európai hírne\,ét,
nyugodtan állílhatiuk. hog! a határok
ki§zé]e§edéséve] a mag} ar állglor\osok
elótt is új lehetőségek bontakoznak ki,

E8y flissen \é_Ezelt állatonos etótt
itlhon alapretóen két út ál].
Amennyiben 32 elsó hal]ásra lalán
kevéSbé Szimpatikusnak iúnó á]]ami
Szféra detlett dönr, ú8,Y a kornán_v által
elólevetitel1 koZtiSzt!,iSelói életpálya
ni,ilik meg elólte, trtil,e] a kulónbözó
funkciók 50kszor ö§§ZeférhetetlenSégbe
kerelednek egymással, a Kimela az álla
ln; éS á p.j\rir it]adatok széNála§áásáre
torckszik, ig} munkája etlenórzéSbó1.
irányirásbó] fog lni, Képzjuk csak el,
mi lenne e nélkü1: minl a hetyi á]lator_
Io§ megműl \,alrkj egy kutyál, az
e]puszlu], a tulajdonos hozzá, mint á
terület hi\atalo§ á]latorvosához fordul
panasszal. és ó mellesleg, mint hatóSági
á]lalonos, épp a minap kobozoí el tóle
l,alnmilyen á]]alot vagy állati terméket,

Kezdó íizeté!ét iekintre á jelenlegi
állapotok §zerint §zelényebb, de
kéSóbb. elór€lépés eseténj pl, osztá,
lyvezetői nunkakórben, ezzel a
besorolássa1 i.]sófokú végZetisé8éve1 a
köZtisztvi§elői bázis (jelenleg ]0,000
Ft/hó) hétszerese (i8en, 7l) lesz a tá-
sElási alaB melyet különféle potlékoklal,
pl, n},ehFódékkal eFáVílhet ki, Ál]á§a
meglehetóSen bizlo9 iesz, hiszen e
halósági állatorvo§la mindj8 sZükSég
1eSZ, míg az ember áliatokrt tari,
ráadásu] még eg,léb jultatások és a
nyugdij is biZtosito.t,

Ha a sokkA] kecsegtetőbbnek túnő,
ám anná] kockázálosabb magánSzféra
melletl döni, szemb€ kel] náid néznie
az elhelyezkedéS nehézSégei§el. Egy jól
múködó, korszetű praxis kjépítéSe
bizon1, nem 01csó dolog, Iáadásul
nehéz olyan he]yet ta]álni, ahol a már
befuioit. idősebb, tapaszralt:lbb, biztos
anyagi háttérre] rendelkező kollégák
ne ielentenének konkurenciár, 

^MAOK e8yik alapelve ez, hog_r a fris,
§en íégzelieknek az idósebbekkel
egyenlő esély kíván biztosítáni, va8] js
nem fog Senkinek a fris§ diplomájára
való hivatkozássa] exlra előnyt nyúi
lani, A ploblémák mego]dására a
Kámala á külfdtdön, fóieg Angliában
elrerjedt és jól be\'ált csoportplaxis
kié|itését javasolja, Ennek lénye8e aZ,
hog,\ löbb friss diplomáS \'a]ami]yen
szerveze!i formábá lijmórülve fi]ir
megfelelő anyagi llapokkal ren,
delkezhet, vag,\ meglévó pra{i§bg !ár_
sul. Á magánszféIában indulók ki]áiá_
§ait javítia az lLLnak a bérszint
emelé§éIe íonaikozó elváIá§a iS,
melynek kö\,etkezrében a ma8lar
lakosság átlagkeresete a kóZeliovóben,
ha nem is éri utol a n,vugat_európait, de
mindenképpen jelenróSen nóYekedni
fo8, EZ iehetőségel fog adni arfa, ho8]
az állalorYoSok aZ á]ta]uk nyúinrt!
minő§égi §zotgáltaráséí! oiyan fizelésl
kapianak, aü}el"v eiegerdó egy
érrelmiSégihez méltó élet\,ilelhez,

'Ahhor lehet feljutni a
dombtetőre, ha hegre készül az

embef."

A z ElAök úí és A Fdtitkár úr
fLgyaránt optimistán itéli meg a
hazBi nin6sé8i állatorvo§lás iövóiét,

erról tá[úskodik á2 általut felvázolt
iöv6kép is,

A 8azdrsági nehéz§égekbő] SZép las
San kiiábaló országban az á113lonosi
szakma !issza fogja ni.erni aZ! a
méllósá8át és Ian8iá1, ami a tár
Sadalom érdekében végzeir muDkája
ré!,én megilleii, A külfö]dön iS elismert
éS keleseti magyar átlalono§ itthon
eg_vséges irányítás alatt átló
állategészségü8yben fog dol8ozni, A
manufis munt3 egj, IéSZéI (mal3cherétéS,
Stb,) feltehetően áne§zik a farmerek,
íg} aZ á]]alonosnak elsij§orban a szák_
tanácsadás ]erz a feladala é§ jut ideie a
mesnö\,ekedeí mennyiségű papírmun
ka etvégzéSére is. Ez az aktámunkr
fo_gia eledmén_vezni azi, hog,v a jó
minőségú mág"var agráríermékek a
megfelelő dokumenrümokkal is ren_
delkeznek maid, így stabil piacot le]-
!ek, mel}, megélhetéSt bizlolithat a
termeló gazdának é§ aZ állatonosnak
egl,arlnt.

A Kanara célja az, |og_r a maglar
álIatonoSok n_i,ugati kollé3áikhoz
hásonlóan _ még több közeli konkurens
esetén !e érezzék \,,eszéhÜen a megél_
hetéSúkei, í8] a \,,elúk e8] kórzeiben
dol8ozó kol]égáikat nem konkutensnek.
hanem :t sZó ]eAjobb értelmében l,ett
koltégának lekinlhetik, A i,lÁoK
szerelné elérni, logr ! hazai állator_
vosoknak ne kellien nyugdíi3s éveikben
dolgozniuk. é§ ninden é\,ben ]egalább
eg,1 hónapos kü]földi vakációra tud-

Ezen célok eléréSéhez okkal lemél
hetiük, hogy a gazdrsági élet szeleplői
oalrkok, szolgáltatók) kulónbözó ked-
vezmón].ekben része§ítik ma jd a
Kamara lágjai1, íg}, többek kóZótl
kizáróla8 nekjk clérheró ked\,ezó
hire]kon5trukciók létrehozásA van
kilátáSban,

A b$zélgeté§ végén sipo§ Kata, e
HoK fri§seü me8vála§ztott €lEöke
fuegköszóüte s veDdégeklek az
elóadást, Bely.eményeiík szerilt nem
az utol§ó volt.

Rll László Zoltán
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Gólyaszemnel
T] sl \Zer volt. ho] nem rolt. nemrcen
lJenr]ekszem, hogf !olr, Je \olt
egyszer eg} gólyetábor AZr mesélik
Bukkszéken volr, lme]y hel],iség Eger
városának kozelében yan. szóvrl ort
g]űltek óSSZe a iol,ó poienciális ál]aror_
\-os.i éS zoológusai, hog,1 egy kél (sok)
sör mellett felkéSzúlienek á köveikezó
mininum íél, marrimum n"volc é\,

nehézségeire.
A késő délutáni megéIkezéSt háZ

foglglás, majd Dr. Semjén GáboI
Dékánhelyetres Ur üdvoztóje ka\,ette.
Ezután vac§orázlunk, majd ióh€rett a2

FelkutaláSukban róvid velSikél
segjretlek, AZ állomásokon ninden
féle, a szeri,ezók fejében meglbganl
fe]adrlot kellen megcsinálni \blt
verSirás, rókakereséS, kokiélfe]iS,
meíéS, r iöbbi kicsit homá1,\,os már
U!o]só esle á Blokk együrtes látogatoli
ú.g minket Siófokról, és rki szereti
Iégebbi nóráka!, aZ isrnét jót mulatha-
tott, amig bilta.
Utolsó reggelre már c§ak az önállóan

szenezett hazautazás volt a feladrt,
,\ Szervezők izt mondták, hog},

nehéz. fáraSZtó munka \olt, A legtobb
felsőbb éves azt €melte ki. hoP,, a

gó]yák sokkal keve§ebb ideig birrák aZ
éjieli mulatozásr, mint ók, Szerinlem
iS, Ug}anakkor évfol_vam!ásaim
\.éleménvéből az1 SzúIön szúrtem le,
hog] aki ott volt, az élvezt€. aki meg
nenl. aZ Sainálhatia.
SZerinlem iS,

Project Gólyatábor, 200I
Bükkszéh, augusztus 21 27,

elsó e§ti buli rz outljers Zenekgr fer
getegeS köZreműködéséve1, Köszön jük,
§zép \olt, 1'iúkl A koncert alatt és u!án
"Szolid, iea és z§ilo§ kenyér mel]elli
kol1ei(tí\, beszélgetés a2 alkoho] és a
cigaíette káro§ haiáSairól" - hajnalig,
Másnlp §tfand, c§apetversen}! bulj,

MáSképp aZ e]sósök fúró§zléSe, szi
vatása és iiatása. közben dolomb
muzsikár3 taltott ijáSZ bemutató,
iovábbá egy vllódi éjSzlkai paratúra.
Törrént ug,\lnis, hogl úg,\ fél órával az
induláS urán kidefúit, hog,v: épp
vadáSznak aZ erdőben, Ez nag_vot
dobolr a perr!úra Színvonalán,
ugyan3kkol rZ útvonal éS a
menetidó drasztikusan redukáló-
dot1 lkon7ekvensen kó7e]ített a
nulla értékhez), Aki nagyon Sainá1-
ta, 3z a bűfé búfele'tőivel vigász-
telódhatot1,
Harmadnap Ijger !,áros bebalangoláSa

volt a program, ahol is minden csopon-
nak (Szivattyúk,'lanuló. Paratka,
!-ulikoS, Leglustábbika, Fakut,va) hat
állomáSt kel]en megtalá]nia,

.g góba

Hos§zú évek óta idén elóször túaik kiegyenlítettnek az ivararány



szervezószemmel
T TJ ne,n \ollJ] hJn|atod. ha mes
fl.rulta]. a}}or remetem lul erezi

ed ma8ad aZ idei gól,vá!áborban,
Helyszinnek a Bükkszék nellettj
ifjúsági tábor! váláS7tottuk
Gondoltuk újítunk, a Balelon déli
partját nláI Sokan jsnrerték á li]sőbb
éresek kóZü], ez á he]y \,iszonr közel
minden igényt kielégítetr e8]- 8ólyatá-
bor megSZeI\eZéséheZ,
.{ugusziu5 2.+_én, pénleken EgerbeD

gyülekezrünk a vasútál]omáson, maid
kb, ,10 pelces buszozás után érkeztünk
Bukkszékre, ,{ szálláshelyek
elfoglaláSa ulán aZ ottani konyha spe
ciilitásál élvezherrük. í$ ke\,é§ gon-
do]kodás nélkül fog_vaSzloltuk el a
remekbe §Zabort tarhonyás húst, AZ
e5te folyamán Dr, Semién Gábor
Dékánhel},ettes intézett nár SZót r
gólyákhoz, beszéll az eg!,etemi élelrőlJ
valamint a kredii rendszer elónr''eilől
éS buktatóiIól, Izr kö\.etre ttisu
paródiáia éS az outliers zenekar Az
éjszakál a disco Zárta le, A szombati
program slrlndoiá§sa] induii Egész
remek kis strand ln]álható Bükkszéken,
ennek elón},eit éh,ezhcttük ebédig, aki
ákarta tovább .\ nag_v pancsikoIásban
i(iéhezle íeieltük magunkal ! kony-
ha n,!,úiiotta giSzrronómiai
érdekességekre, szuSsZanáSnyi idó
urán a csoporrokra o§Zlo1t elsó§ökke]
egy kis ismelkedési tartonunk,
Bc!Zélgettúnkazes]elenlról,ralamint
aZ egvetem nyújlollB Sz3kmákrói, EZ!
kövelte a Yerélkedó, ,\ hat €lsős csapat
meliett idén sem hián_vozla]< ! játékos
ked\.ú. szomjas felsóSók s€m. \btr otl
recláliS lizsgálil, Zsákban futás és

eg}éb, a megfelelő fol,vadékpóilást biz_
tosító veísenvSzámok sem hián1.ozhat
1ak a paleltáIót, A vetélkedó
sznnerében Geft zolíán íaltott érdekes
és ]zgalmas bemulatót a lovas - íjász
technikákról és a törökkori szabja
vjvásról. ESte a konyha ismét valami
úi megi€petésse] rukkolt e]ó, viszont
mi már nem lepódlünk meg Semmin.
A \,acSorál kö\.elóen szukSégesesSé vált
láplálék kjegéSzítéS után nagy izga_
lomma] váIluk a Paralúrái,
Ezt azonbán meghiuSították a

vadá5z ]eSeken kucol8ó vadáSzok.
Ug}, gondolruk, il_ven körúlmények
kó7ött nem ]enne Szerenc§éS eZ egéSz
gói,va!ábort 1,égigronullatni elóttúk
(bár a gól,va védetr), íg_v a Paratúrát
biztonsági okokbó1 lefújtuk.
Az utotsó nap délelőitién lemenllink

Egerbe. Reggelikén1 a buSzon kiosztott
]<akaót szorongathatrukj najd
Egerben a hidegkeia e]ónyeit éh,ezhet
tuk,
A gólyákat vetélkedő vá;ta a iörténel_

mi váloSban, \'eIsbe sz€dett utasitá§ok
alápián ke]lett állomásokai megkeres-
njük, és o!t bizonyos feladatokai
1,égrehajtaniuk. Bárnil,v meglepó,
most iS volt ivás, Péidáu] küIónho7ő
röridila1 keverékek összelételét kelleii
meghaiározniuk. EZen kivúl volt még
hagymee!éS, víZsZállítás kűlonböZó
járá§módokban, IókakereSés a iáü
§zóléIen éS So]< eg] éb,
A déIuláni program r láborban foly

talódott, A kon"vha állal eddig
feivonullátott ínrencségek hatáSárl
úeJ gondo]tuk, senki nen1 fo8ja zokon
venni, ha az utolsó vacsorát mi
készitjük e], jgy bográcsban paprikás
krump]it fózrúnk, A gólyák hatalmas
le]keSedéssel fogtak hoz7á
laglűj!éshez. E]szánt arcú fiúk ban-
duko]tak ke7nkben egy egyvesszó\,ei l
lassan, de annál bizrosábban g_vara

podó l'arakáshoz, Végúl a rögiönzótt
á]]!án,vok a]att feli7zolt a tűZ, A
lán!,ok sZorgalmaSan pucolrák a krum_
plir, A csepahunka eredményeképp
es!ére elkószül1 a vacsore! a But},kos
]<edvcSiná]ó népláncest je után köZösen

élv€Zhetlük saiál munkánk gJümöIc_
sét.

A záró buli hángulaiáról a B]okk

Persze a szenezéS sem men1 mindig
zökkenómentesen, néhe akadlak
kiSebb nagyobb hibák, elóIe nem
látharó problémák, Például nem
rudom mit kezdhet az ember á háZak
kóZörr ó]álkodó vesZett!ég gyanús
rókáva1, i{indeneselre e SzerveZók
ig],ekeztek minden1 megtenni, hog], a

ió leelen a hangulat, Úgy gondolon,
azoknak, akik meg akar!ak ismerkedni
a gólyákkal és e§, iót Szerelettek
!'olnJ bulizni az ismelőSo]<ke]. balá_
rokkal (i§). megfeteló hely l,olt a 2001_
e§ Gólyatábor

§zámszerúen

l belon ablak

2 koncert

3 éiszeka

4 Áap

20 szen-ező

46 fel§ós

50 ]irel töméy ital

68 eólya

110liter üditő

300 üter §ör

]500 plobléma

#6_ i

wé
i&#§]

,-..*l.
,',lí!í** l;,l,:':":'*,.: ,
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G ólyabáli
"Itt xan az ősz, itt aan újra...'' Es újra itt'aan a gólgabáIi szezon is. ''Szép,

mint mindig énnektm. Nem tudom miért szeretem, de szeretem...'' . Íme
néhóny a legjobbnah ígérkező bulih közül.

EI"T,E TTK
dóoflt: ]KIóBEI. 13., SZoMBAT, 20:00

lvlysátt: Pázmány Péter §étány 1. @LTB láeymányo§i épüet) ,,,..
bel!a6: e|nt,elelln"" ] lno Ft hA]",,.^_ I <n^ E,belépő: elő,lételben l300 Ft, helszínen t500 Ft,,

:.&§ Pl& 8s .a ]E@ez,. §ir§ .B.ds§ §fó}f§?.§{.,* ,ERa§e,,

Sennrnnelwe:is lBryetenn
Worlt| oKlóBER 20., sZoMB,c.T 2l:00

lu\szín: Nagyvárad tér 4. (t\Ta8yváíad téri Blméleti Tömb)
bellp6: e|ővéte\bett 1200 Ft, hel§zínen 1500 Ft,

íell4p6h: VÉavsz; &a]vc,,leáni (/NIíBD

EI"TE TFK
id.őront: oKróBEF. 27., SZoMBA! 20|30

hel9sátt: \1l,ker,KaztrLczy u. 23-27, CIFK Főépüet)
bew6: 1200 Ft.

í9W6h: SzGÁR n"ovn,3$Jr,,{,4l,*,t:lJ§§Ál|j, 1ía.{rts& Srearr 7.

_ _ -- 1
]BA/L]E Ctpítt jr árnoxl Ka_"

ir&ort: NoVEMBER 8,, CSúTöRToK 20:00
helxszítl: Yásárbe\l,Pál Ko égi,m, XI. kerüet, Kruspér u. 2-4.,

belép6; elővételben 600 Ft, helyszín 800 Ft.

kö rké p

S ZiE Kertészerttudonnányl Kar
iC@on : NovEMBER 10., szoMBAT, 1r:00

Villányi út 2943., K épület, Kertészeti Kiizp. Épúle!
belépő: 900 Ft.

fellép6h: nw n aa Geá}rrT, fl r.§"r.,rn

,1,Nf\]ó I\úZqaz-].<af0"<
NovEMBER t7,, sÁma1 tS:00,

Iufusaítt: Főváa tér 2. Fóépüe!
belép6: |300 Fí.

"É&?dá:,4&üúl ,§@ mre ,§].§ffiJrd

,.a'.-.

"l

A fenti adatok nem véglege§ek!
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IV Allatorvos Kongresszus
Budapest, 200 ]. ohtóber ] 8- 19.

,q sns Áorr, az FV],I és a MÁoK hözös rendenénye

'.\B úl]lítorvo§ok e ]biatoin§ígo§ é]elüúi§lcr-tc.e é§ét]t'
október l8. c§ütörtök

',\8 ítr]letowo§ok í!B ó]l]attoítók §Bolgú]lotúbne'
okóbeí l9., péntek

09i00 Re8i3lLa.i!
09|30 Ko\zaní! - Mih sdld.lt, LLAjK el ok
0935 Megn.\iló - VoEa Andrd, wM nifiisáet
09:45 "Az uniós csadakozásig e]óllúnt ál]ó teladaúk, kú]önö§

lekiniefte] a mezóglzdlsáEía" - B?tes Isfuhb EU Inlzgíátiá§
Bbottsá€ o121ni,k2

l0:00'Á nagyar á]iailenyészrés, á]lalegÉszsé8úg,! és biztoDságo,
éle]miszeFleínelés uniós kórctelmé!,lei éS fela.iarok a csar,
1akozásie" - Fmh&, Sfur, Mezqgosdarági Bklttság elnöh2

10:15'A m.rgyar á]]alegéSzségúe] unióS harnolj,ációja kapcsán
§Zükség€§ szerkezeti átaiakitáS konce!cjója És elakollati nree-
,:^lóSiíása" - Néfiath An!o]" WM íóüáarlezető

10|30 'l{Z Ee\,eiem lo!ábbképzÉsi p.ogramja az ELl csallrkozás
előSeElrés&e" . írOJ Sobi LérzIó, jZIE ÁoTx débnn

10|45 _ Ká\,és,ünet, Sairólájékoztató a ,?0] eS E§etemj

LIIEZETó El.Nox] Ka,Ru@ 

'ÁNos, 

!,LÁoR }IEINóK
11:30'Áz ]i]lartartó 1clep.k állaioNosi e]lálásá!ak s2l(mai

kó\,eleilrénlei (ko.szerű állatorlosi gyáko.]:!o a biztonságos
,lrl, c rcnrcbcn - Proí furg aj Péld, szIE ÁoTK

1l:45 ",\ koszcrú á]Litorvosi glakol]at IGVP) eLrrótai
kólttelménvei és hazai szakmaletikai szabálvozásunk közli
- n , - -e8 Eft.€l Lhr!ó, LIÁ1K EB elnnh

l2|00'L\ taia.mánr,!z i]lat és az ember e8ész§é€ének aszefüg-
gése]" hoí. Fehat sánd!í, SZIE ÁoTK

12|15 - '!\ HÁCCP rendsze. b€\,ezelé§e r, e]sódleges leíme]éSi
he]yeken" - süh Mi]l]ó, SZIE ÁoTK

12|30'A7 elsód]e_qes lefmelési ie],!eken ez integráh minóségbiz-

1!h^z 1ózseí MAOK dnóhségi w
12:ő 'i{z á]latontsok leladataj az állaNéde]emben" Har,Éséío§

Fmfu,WM
13:00 "Ján]i!_vu8,!j lérillo.nalika és 8yakorlár] jelenlősé8e" -

S alrrko§i N oJbaft , }íIÁoK
13:15 Ebéd
I4:I5 'A n1in óségi lak!ínlán\,-e]óálIilás é§ l-e]hasZnálás 8] akorlali

kadései" - Dl. szék l, Csorrgot, ceflta] sora Rt. teehnifui igaz-
carn

14:30 'AZ Andbiolikumok ]dráltá§ának a g,lakorlatj talaszlá-
]aÁi" , Aidafi Connolr, Autech Ellíó?ai Igasgrtó

15|00 ,\ j or,l n o,ege e, e3e,,\F3
megórzéSébe!" Dt. Kabfien An&ós, Béra, Rt,

15:15 "1\z aLIc.!ltiv g,Yóe_íi!5z.t ]eherőse8ei és eredmén_!ej"
Máfu, ÁryáL }lÁoK

15:30 Kávészünet
1ó:00 NyihánoS kanarai küLdöttköZ_g,vúlés
18:00 Zálszó
l8:30 

^]]ólogadáS 
iz egyctemeD

Szaruasnarha szekció kgletemí at a)

Ltll /,, o Il\U].:|/,\f/ tlZ l],_\lÁnKr,l1,.R
0q00'1\ 1óel,g,\ulIadáS kü]önböZó foímáinak 97nporodásbi-

ológiri jelentősége" - hoí. Ellrzenlbru qub, szIE
ÁolK

09:20 "Egl hrzán]<ban ismeretlen ióg],e}ulladáSi folma]
Pro olhe." /opil -lg" oko/," Td.l| l. Iblosi küáí4
oÁ]

09:30'A róg_vgl utl adások elleni védekezés a g,vakorlatban'
Marhu Gabrblla" MAOK

10|00'A genjlális traktu§ Ureoplasme ferróZöltségének
kóroktane és klinikuma szánasmarhi,n" Kát&i la).nu
9zIE ÁoIK & T?,k Mik!ós, o.,1I

10:15 Kérdések, megbeszélé§

Baromfi szehció (tolábbhépzési Lerem)

L il -f,lo lLNor: Jl P, '/aZ ]l .|IÁoK
09|00 ",\ gumborói betegség kárlétele é§ az ellene Yaló

lcdck zes' hoí Mészátos 1átos
09i30 ]\ lnelmoil U or o],-ozrr bereg .P<l ., í,e.Fr e,

pnlykában' - Tóthlú Bisüák An&eq D,lI
l0:00 '3. Coccidio§is elleni \,akcinás védek€zé§ gyakorlrli

tapasztalatai" - Peúlyi Jállos, PRIM-A-WT
l0:25 Kérdések, megbeSzélés
l0:40 KávéSzünet

Sertés szehció (eg;etemi aula)
LE\TZETó El-NoK: PRoF, vEÉsI FERaNC SZIE AOTK
11:00 'A PRRS legújább előforduláSa és kártélelei és

Ciícovirus fíanci országi tapasztalatai" Pálfr V nos, oÁ]

11:30 á , r ."lr l, ,élro,e,Fk c olordLl. "i"l l.pl,,lJ,o,
lnl(.e]l l"p..,,láld,ol " Kacshlrnrei saalaf, DAI oszt. Dez,

1 1:50 "G"vakorlati tap:sztalátok a sertéslelepeken előfordlrló
betegségekrő1 éS kártételelíől" - KíajrÁol)i4, IÁsztó L!ÁoK

12:l0 Kérdé5ek, rnegbeszéléS

AÁ ü n g] e n é rr g1 e k[ 6 cl 6 ]h a ü 11 e a t ó t § z e rr e ii e lt t e l v á ríLr ü} k !



I{em csak tanulásb őt á1l a világ
B eszélge tés Tóth Gabriellrh al, a HOK iehöszónő elnöké.t,el

Kalála] §Zenrben Daslon kis kiilanb
séggel !ál3§Ztoll meg a Iia]Igató]
\'álaszünán), ia\,,r1), S7eplen1berben,

sze.inted Eiért téged váta§ztofták?

Nem tuClom ponlosln, BironYár3
nüansZn!i atróSágcl donl ölte]r.
például aZ, hosv éD n€m Ycszleltem
elet aZ e$,elemen,

Mi volt 9 f€ladatod HÖK elnöklént?

A milr1 el}(rdrenr hljte en te.:(Lcq
l }'n] nden 7UdU]r eg\\..lle; n,,rln
ba, Sok, Száno]nra isncreLlen lényezóv
el kelullem §Zenrbe, é§ §okszo. egledúl
t:e]]etI megta]álnom liuuL. Tagja leliem
rz Egvetemi Tanácsnik és a
szenálusnak. am] rengcleg
kole]€zensóggel iár, hiszen nenl elés óll
u]ni a7 litéSeken. fe] }el] kés,;]nj,
átláspontoI ki!hkitani. é5 szük§ég
eselén a7t n,Ic8 lett !édeni. EZen kilul
oll ,an a7 ós2tandij. a ha]]ge!ó] l.n_
dez!én},el é§ nég soro]halnán1,
l3.].ekezlúk iiyjtani !z info.mációáI3m_
iá§l, És a §zenréltes IrobleDrákr,r is
Ine8oldá§t tittálni. E7en fclüi meg!róbi]
l,rm osszelogDi aZ ernbere]<el, hog, ne 1
.!rindelliori e]nokn.k let]jen nlinden
aprósággál fogla1|oZnia.

A.látrárok ho8y fogadták tég.d, miotHoK elnököt, különösen, mint
elDökDót?

S€mrni lrobléma !em §oh, hjsze! rolt
n1ál nói elnökc a HÖK_nek. AZt h]szem,
ellogrdlak. és jóL 1udtunk e§ütl dol_
goz!i. Silerü]t jó k,rpc§ol9tol kjal,r}í
tani 3Z Egletem és ! Ka.,e7elój!e]

or : :;,,, " F: : ; "' 
" 

* !: ji : " :
Hallgatói Ónkonnónlzdt elüölle_
Hellét Sipos Kata z,eszi át. Enn\)i tl
hi. Ilogy mi xan magólle? Tdbbeh
hó.ólt elíől héídeztlih Gdbícút.

Miért potrt az állatorvo§i?

_1 tobb§éggel ellentélben én nem ak5rlem
ál]aLokat g_\,ó§,jtani. anikor ide jel€n
lkezlen. Mjlel ! kunám volt a tegiobb
b,rráloln, é§ amúg1 i§ §Zerellek ninden_
fé]e ku1!ái. ]iino]ógiáVa] s7erell.m yolna
loglalkozni. de akkoljbán úsv oh,asltlm.
hogy aihoz eg_v á]]ator!o§i aiplorno t 

"ttEZéfi jotlenr jde, Pe§ze ezófu §ok nin_

Hogyh c§öppenrél bete a halgatoi
él€tbe?

H,].nadéves koromban 3 szená
Lon,á]asZlásr3 buzditó plakátok keiiellék
ti] 3Z érdek]ődésemet, Mi!e] s7erel.k
]ólni lulnj, és etnberekke] fo8la1lo7n],
no ,neg mcrl 3nn\ i sol idom \nil, Ao|_
dolran. mrclt ne I obJ n!m mesj
,\lcg\3 a\lI.ríJl . sr"n,,u, ..na.,
Iagjának. és innenró] kezdle ner, \.oh
,negá]]áS.

HogyaD lertél a HÖK ehöte?

Ánrikol én be]ecsoppenlenr a irÖK_te.
Csík szeboics yoh az etnok. ,rIi e .l,ir
e]eié! jelezle, ]rogv s7ereLle ]enonaü;,
é§ úel gondo]ie, én .l lud!ánl lálni l
ielad|Iot, szereltem volna nriné] tobb
embell nlegisnc.ni, era11 eh,álhllam I
kini\'á§t. A megüIe§edeü !o§ztéfi Sjlos

Miért hagyod abba?

Én imádok ! hallg!Lói é]clben dotgozni.
lem cs!k merl rengeleg, aZ élelben lonlos
1!}ra5Zlá]aiot és j§merelt5Égel gl,újrhe1 itI
az .nbel, De 2002, decenrberébcn
szerel!énr lregkapni tt dj!lolnámaI, és
ahho, n]eg ke]l írnon a sZ!kdo180
Zllomll, 5Ól. még n],,ehaizs8áznóm ]s
ke]]. mrl|.dig ez í8}, nár §ok, Ehú!!i
nem lo8n\ ltrrábble ls i5,,ek§Zem majd
kil'enni ]r lé§z.nel,r ha]]g!lói é]elből,

Mit §ite!ült HÖK ehöktént elémed?
Mire vlgy a ]egbüszkébb?

Lálom klnTonl]e7ódnr e7 egységeI. }tár
nem csak eg,les embeíekból o§sze.§apoti
Ha]]g!lai Yj]eszlmánvunk v:n. Innen
]clkes embelek alkolják. akik e]lndLllmk
,rzon aZ úioll. lmin .g], H\llak §Zerin_

Mik a további telveid?

E3!e!lófe szerehék ledip]omáZ!i.
uIána meg]iljuk ltijd kj,rlaku],

Az utolsó sá iogfu mit üz6úsz a hal_
gatótáí§aidnek?

Nen1 csak lanu]ásbólá]] a !i]ág- é§ a ]ia11_
gatói é]elben va]o rész\,érel naslon jó
1xnulópéDZ polj!ikából. gazdasjeb(jl.
jogbót. ]tos1 keII. ho8,! n1ind.n]<i t"ia;"
arnolcrorl. segllse tánrog!§sa ]r

sze.vezőke1 ]egalább aZZ!1, hogf
megds7te]r i r€ndezYénleIel

Rj,. Lás.ló Zalídn



:-

KlvETírÉs - 2001, 9ZEPTEMBER - }KTóBER

13.§
/yA Kár hal]getója az. aki a jogszabá_
l},i keretek kózött, a KaI álr3l
meghatározott feh,,ételi
lrol,etelmén\elalek megfelelr,

/2/ A h]rllg!!ók az Egyetemmel hall_
garói jogviszon]jban állnak, A hall_
garói joeliSzonv akkor ión létre.
anikol beiratkozik, a2a4 amikor a
fe]rélelt köZló, illeive a tanulmán_vok
folrlatását engedéli,ező harározat
iogerőre emelkedik, A hallgaló iogait
általában ettól az idópontiól
kezdódóen, eg]e§ iogail pedi8 aZ elsó
beiIarkozáStói keZdve g.\,akololhatj!,

/3/ A hatlgatói jog-Viszony Szúnetel, he
a hg]]gató

,évhrle§ztá§ra vagy évkihagyáSra
kap engedé]yt, vagy fél.Ávis_
mé!lé§Ie köteleZték;

_a tánulmányok fol],taláSátÓ1
meghá!áIoZott idóre eltiltják:
1o\,ábbá. h9

,a 1anulrnányli megkezdéSe elótt, a
felvéle]t kimondó hetározat után
soIkatonai szolgálaro! teliesíl,

Amenn,viben e ha]lgarói iogl,iszony
löbb, minl két éve szünetel, á hall_
gatót torölni kell a névsorból, hacsak
a hallgltó írásbeli kéIe]nére a Dékán
nem engedélyezte a tór]és mellÓZésér,

/4/ § haugató. a hallgarói iogviszony
sZünetelteté§e alatl, a hallgatói
jogviszon,von alapuló egyes jogair a
jog§zabályi korlárok szerint gyáko_
rolhaija,

/5/ A hailgatói 

'ogvi§zony 

megszűnik az
oklevél kjállításánák, a dokiorj képzés
ben aZ abszo]utór]um megszerzésének,
a R'arró] tónénó elbocsá!ásnak, !a8} á
furró] való kizárás kimondásának,
ille!\,e a haligl!ói nél§orból \,aló tör-
Lésének napiával,

l4.§
// A H,\LLGÁTó JOGA, EoGY

a vonalkozó tantervek ádta
kereleken belü1 éljen a tenszabari-
§ág lehelóségével;
az Eg],elemi rende]keZéseknek
megfelelóen használjB a Kár
oktetási léieSilmén_veit, eszkózeil
és berendeZéseit;

Elgondolkoztató morzsák a SZIE Álatorvos-tudományi Kar Szervezeti és

A hallgatóh, jogaih és höteleségeih

,érdeklódésének megfeleló€n
válaszihasSon e meghirdeiett
rudomán,!,os diákköfi és Szakdol
gozari iémákból, ezek kidolgo
zásához a szükséges Szákmai és
technikái táúogatáSt igén,velie é§
megk!pja;

_a íonatkozó jogszábályok és Kári
Szabályzatok alapián kollégiumi
ethel,vezéSben, Szociá]is lámo-

ianulmányi
osZ!öndiiban, jut!]ombán és
kiiün!etésben IésZeSüliön j

tagia teg},en a Káron belüli és kivüli
sz.]kmai, kulturális, sport_ és má§
eeJesületeknek, szakköIöknek és
k]uboknBk, IéSZI i,eg],en hasonló
szen,ezeiek alipításábán éS ezek
tiszlségeinek beiőltésében;

-vélemén,!,t nyilváníason a Kar
oklatómunká'áról, áz oktatók
képzési tevéken,vsógéról, és
javaslalol reg}en a Kar üe)-eiben;

_a tantenben biztosítor! fe]tételek
kózólt válrsszon a páIhuzamosan
meghirdere!t sZakok. i'akuttatív
tárg]!k ós 81akorirti lbglalkozá
Sok kö7óit]

_átvérelét kérie hasonló vagf más
típusú okurási intéZménybe;

_válászró és válaSZlhetó legl,en g

ha]lgalói ré§zvéte]]el lr1úködő
Kari, Eg},etemi testúlete]<be,
bizottságokba és a diákónkor
mányzati szenekbe;

_kózvedenül vagy kép\.iselói úrján
részl vegyen az éTdekeit éiintó
döntések meghozaralában, az
Eg}etem hallgarói ónkoúnányzati
testületeinek munkáiábanj

-3 unulmányai eg],éni tanulmányi
rend alapján történő folytatáSát
kérhe!Se;

-rendéghallgató leg}en más hazai
és külfóldi íel§óoktátási

,Eg!,etemen belü] \,agy kí!,ü1
munkál vállalion. vag_v trnu]
mánYi szerződé§t kóssón;
a jogszabályok rendelkezései
szerint - a tanulmányi
köveielmények teljesí!ésére

Múködési Szabályzatábí|

galásban,

íonatkozó énéke]és kivételél.el _
iogorvoslellal éljen a Személyér
érinló dóniésekkel kapcSolatban,

/U A hallgató a jogszebályok. illetve
az Eg_veremi szabályzatok ren_
delkezé§ei szerint részt vehet az
oktató_, a kutató é§ r szaktanácsadó
munkában,

/3/ A hrllgató a hrllgarój jo§.iszon},_
ból száImázó jogaii egyéniieg vag,\
válasZtott képviselője íéYén g] akoro1-
hatia

/4y' A HALLG,\Tó KöTDLESSÉGEJ HOGY
ré§zt veg,ven a ianlenek szerinti
köielező foglalkozásokonj
eieget teg,ven tanulmán,vi
köteleZettségeinek;

_elősegits. a Kar áiialános cé]_
iainak és feiadatainak rel
jeSítéSér, megairizZe és gy3rápílsá
a Kar haladó hagyományair;
általánoS emberi mágatartása fe]el

'en 
meg DZ Egy€tem polgáIaitót

elvárható követelmén,veknek;
,tlrtsa tisztelelben aZ Eg],etem dol_
gozóinak és haligatóinák emberi
méItóSágál és iogait,

/5/ Ha a ha]lgató kötelességeit vétke
sen éS Súl},osán meg§zegi. és eZ
megállapításl n),el _ feg},elmi eljáIást
ke]l lefoL,vtatni. ,V erre vonatkozó
eliáráS rendjét az EsZIísZ 12, mel_
lékletér képezó Hallgatói Fegleimi éS
kártérílési szabál,vzat é§ enn€k kari
kiegészité§e. a Kari sZMsZ i1. mel_
lékletét képezó Kari háilgatói íeglel,
mi éS kiirtérí!ési Sz3bál'\"at tartai_

/ó/ A hallgáló a Karnák€g],etemnek
okozott anYagi káIért kártérítési
feleló§sésge] tartozik. a ronaikozó
eljárás rendjér a "Knrtérilési (anyagi)
felelós5ég" cimú §zabál_vz.l tarta1

Fol\)L hn|,,.

Tóú Gabtiella
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Ullő
Az

Líurra] Az ul]ői na$r113l kIini_
I lka ,egr. megn]-itolt, A

belcgeket már n,!,ár óra fogádjái. a
Dóramajorban ós ősztól mi, hall_
gatók is ki'árunk e sebéSzeti, belgyó-
gyáSzati, sZülészeti é§ L<óíbonctani
gyakorlatok cgv részét teljesítendő.
ht elsósorban az alsóbb él.es hall
gátókkal Szerclném megosztani aZ
eddigi tapaSZtalataimat.
A kórház igazgatója Dr, szenczi

oltó, Az épülcrclr gyónyörúek,
Makovecz Imre világhírú épílész 1er,
veztc óket, AZ emeleti réSzen foglá]_
na]. helyet aZ orvo§i szobák, a
kön),v-iáí (cgyelóre sajnos ürescn) és
áz előadótcrmek, A lljldszinten
öiröZóhelysé8e]., a \.izsgálók. ügyeleti
Szobr, Iöntgen-vizsgáló, mútó,
ébredőboxok, iaboí, tr{inden nag},on
praktikusan van kialakítva, á padió
csúszásmentes, de könnyen
takaríiható, a bur]<olalok biztonsá-
gosrk, Tóbb nagl istálló is \.an, így
külön hcli,ezheti]< el a kóliká§
lo\.sket, az ortopéd eseleket, a lir_
tóZó bete,sségben szenvedólret. a Kar
§ejál á]láiáit (amiken mi is gyakorol,
hatunk) és marad még cgy tarta]ék
istálló is teliháZ esctére, A boxok
1ágasak és tiSZták, kén],elmesen lehel
kezclni az istállóban is. külön
épúlctben kaport hclyet a kórbonc_
1ani részieg, A boncoló helység
Solrl(a] nagvobb, mint amil aZ eg,\7eie-

men megsZoktunk, Kellcmedenségel
csa]. aZ okozott, hog_Y aZ első kórbi
gya]<orlatunk vizsgáláti anyag
hián,vában elmaradt, illelve hogl, a
felszere]tsé8 móg nem tókéietes:
nincs e]egendó körényj kőpenyeket
pedig eg],clóle az István utcából ]<e1,

]elt kiszállítani, sajnos itt három
csoportnak fognak eg-}-SZerre gJakol-
latot tartarri, de ez ncm o].oz álhidál-
h!tatlan nehéZségct.

Az ópüLete]< karúl na8y parkoló és

új egletemi telephel1 dtdhszemmel
szép park kerül1 ]<ialakítáSra. Erre videoendoszkóp. Amilő1 pedig nem
Szúkséged is ]ehel mert busz csak voltam elra8adlatYa: báI 1assantént
reggel féi nyolckor indu1 kifelé kialakul a pontos órarendi beo§ztás,
Kőbánya_kispestról, házafelé pedig még mindig nag},on So]< a hoit idő,
délurán nég]_kor EZ leginkább azok_ Az ilyen kényszerpihenók álatt
nak kellcmetlen, aki]< nem vették fei nemigcn tudunk mit kezdeni, Az
aZ ósszcs laniárg},at, 1ehát nem kel_ ölódévesek azt panaszoiták, hogy
lene mindcn g]ákorlatra bejárniuk, volt o1ván nap, amikor csak egy
),trekik bizon},, ha nincs autójuk, Szülószet elóadásukvoh.
vé8ig kell Várniuk aZ egész napot. Igény szeíint reggcl meg 1ehet len,
Erre mrnden második héten kcrül_ delni a meleg cbódet, Ha ezt nen1
het sori egyikhéten az István utcában teszed meg, akkor vigrél magadda1
tartjuk a klinikai g]nkorlati napot, a egész napi kajál, meri bolt njncs. (Á
mási].on pedig Dóremájorban. Az legnágyobb kereskcdclmi egy§ég
éIintell évíolyámokat két részrc osz- kóZe1 s távol a bejárátnál működő
tották íg], mindig íél évfol!,am megy kávéautomata,,,)
ki, Mindent eg],,bcvci\.e úg:}- gondo-

A \a.Io,L"ta,ok.Zeílnlem rc./b.n ]"m, tilo bc loqjd \"l Jn. . I-o/l"
kellemesen, részbcn pedi8 íúZölt reményeket, AZ oktatást cgy
kel]emetlenül érintik e hallgatóSá, ilyen, alapvetóen új hel],Zctbcn
got, Ami letszctl: löbb gyAkorlásra megszclvczni nem egTsze.ú dolog, A

szolgáló állat van, amin mindenki kezdeti nehézségek pedigremélhető-
elvé8ezhcii az egves bea\.atkozá- leg hamal megoldódnak majd. En
sokat. Á g}a]<orlóteremben róbb és mindenesetle kíváncsian várom B
jobb ].a]oda van, nág,aobb á hely is. kóvctkcző üllói látogatásr..,
Mive] a lcljes idót e nag_vállatra
fordíthatjuk, nem kcll kapkodni
sem, Az elméleti rósz megtár,
g,.íalására kén!,elmes clóádóte!mek
szolgá]nak. a Yideós anyegokat jobb
minőségbcn tudják kivetíteni, A
klinika fclsZere]tsé8e is fergetegcs:
van itr digiiális rönigen-készűlék,
mobil CT. több modeln allatógóp,

Lábas vlkhf

7
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Gondolatok a Butykos mellől
Hü§,on l€l1 d ka,,llhnak n?plJn((g;tlcs\:

\ 7J]Jmilnr ..e(n g,]l\3 luL!mbin
V ,tt,,.,, n." .\ 1.1lr \1rle ]7.D

vagzerr állalon'o§ok) a góll,atáborban
eni ttincházat t?nottak, ,{z ezl kóvető
beszélgetéSekL.ó] kidefüIl, hog,v az
cgletemen a hallgatók alkalmankénr
s7oklAk néptáncokat előadni
]\'íegkórdeztem Betjt, hog] Ini a neYe az
e9.1ütternek, múe ó rölid gondo]kodís
urán !71 válalzolu, "Buqkos',

!ár év múh,e nckem i§ leltette l,alx
ki ezr ! kérdésl és e Iégi válaszra
emlékez\,e tovjbbra i§ mnredr a régi
né\: Nem tudom, honnan ercd, de
n]indenc§eile talá]ó, hiSzen .z állalor
vosran he]lgetók eiószeretenel eme]
getnek nindenléle buB,koSokai,

TudomáSom szerint a n,volcvanrs
é\ekben igen jól mú].odő lánccsopo11
\o]t aZ eg!,etemen, de e2 időrel
eltúnt, Evfolvamok váltotlák
eg},m3Sr, új generációk iörtek, míg
eg_\.baláti tár§aSár pár népláncos éS
tjncolni Szefetó lagi3 fe] em \,etetie
aZ ótletet, hog}, ósszeá]]itson eg,v
koleográfiát a Gólvrbáha. HatalmrS

Sikeruk volr, Ezt kó\'elóen Equu!
nápok és Gólvrbátok várva Yár! pro
grenrje lel! J néptánc,

§7 elmúlt é\,ekben Málé kószitette e
koreogláiját az éppen lktuáljs !áI,
Slsígnrk, rmikol a iueg]]rí LoIa1 Kör
és u Hóregi Lo\,as Kör áIul szen,ezett
irer észetesen lora' \ellenvre kap_
!unk meghi!ást,

U§,eskedések és lobbizgatáSok árán
szerezlünk ruhál. és el tudfunk menni
Héregre, ahol áZ egész falu na8,vSzeretel
le] ligedott nrinket. Áz iSkolában,
hálózsákokban aludrunk, ma jd !asárnap
Zenélfe _ éne]re]Ye csuiogatYa
\,égiglonulrunk a fálun a ]ovaspál],áig,
ahol elóadrunk egv székelfoldi kore
ográliát, Á Dun! T\r iS rógzjlelle e iél_
iépéSr és pár kocka erejóig adásba iS
keriiirúnk. Ulána köYetkezett .
Gó]!rbál. \erméSZetesen' haialmas
Sj]<errel. és ekkor ke7dett kibonl!kohi
egy c]hetározás. hogl nem kéne j!r
abbahag_vnj, Torjbb 

'öttek 

a meghívá
sok. ha tudlunk, mentünk

Nem vagvunk jó 1áncosok. crak

szereiünk láncolni. ]rmi nekern s.kkitl
lóbbel jeleüt, mint cg!, rkármilyen
lökéletes, c5§úges produkció, ]'áncos
ncmtudásunk §2intje embeíenkénl
\,á]lozó, de mindent megle§Zünk,
i]letve próbálunk megtenni, hogy ha
már c§inálunk \'a]amit, akkor iól
cSináliuk. Nagr, öIömúrik, hogy a
IAMS Eukrnuba éS a Kollégium
jói,oltából 12 .end ruhát tudunk \,!r
relni ( ].otén},. S7oknya, elsószoknyr,
b]úZ a ]án,l,oknak. ing ós galya a fiúk
nik). jgy már csak r cjpók és csizmák
kolcsonzéséheZ szukSégeS pénZért ke1l
kiLincselnnnk.

ZáIszóként !l1D},ir, ho8] remélhető-
leg rrem ér itt §eget a But_vkos
töriéDete, hanem it1 kezdódik,
Raitatok múlik, hoe] megórizzük a
népiánccsoporrol, és magunkál jól
ére7zük .g}, ol,l,an kóZösségben an1e
ivet összetan d n1Bg!,rí hrg,von1ányok
é§ 1áncáink lr!Zle]ete é§ §2erelele.

sDos,&ala

egyiitt a c§apat



]:l'ari§rl:

és nyomban nagy nulat§á8 kerekedett,

sebogy se akart vége szakadni.

+

Pénteken Héreg egy csendes falu volt,..
aztán ,negiöttiink.

Mátéék elkezdték hlizni a Dótát,

aztán bekapcsolódott Atti§ i§ és nnég vasámap is buli volt,,.
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Nyári gyakorlaton Hollandiában
Elménybeszámoló egl hú,^atalos ny araldsról

Tzl.unk es J holland TPc DIFR
Á.,rooo,",,oo ]nd TraLnlng Centre
Anjfi,1 s--.lors] s7erve7ésében már
óvek óla 1eherőség v|n arra, hogv-
röbbek köróti á másodév !'égi
lcn!,é5Zrésran g]akorlatot Hollandiában
ioltsuk, Ezt kihasznáh,! idén hatan indul-
iunk el az é\,1bl}3mból á szé]malmok
hrzájába, Sői eel rakarmányozástan
grakorlatn kéSzülő neg}edéves is c§rt-
lakozoti hozzárk,
Ketien \,állaliuk ! 21 órá§ buSZoS kiu
lazáSt, a 1óbbiek a jóval kényeimesebb,
slorsabb ós dljgább repü]ó! vá]a§ztor_
ták, Amszierdemban lalálkoztunk. és
miulán né§, fek€te Srácról Sikcresen
vlsszákon!,oroglem a pénzlárcámat éS

az útlel,elemet, eg,v kisbus§Zel utez
tunk Horslba, az IPC eg},ik iskolájábr,
EZ Szombat e§te történt, íg_v másnep
(YaSárnap lé!én) a kólcSónkaport
hicikIikkel körhe tDdl!nk né7ni á
körn\,éken. iíegnéztünk eg}, koncerlet
a szomszéd fa]uban, éS persze a ho]
]rnd sóröket is mu§zái íolt megkóslo]
ni,
A2 elSó helet a suliban tóltórrük.

rengeteg új dolgor lá!!unk, sok g]akor-
lati tapa§zla]grlal gazdagodtunk (lát-
tunk Sertésfármo!, !ehenéSzeter,
baromfig!Zdaságot, 1ehenel fejtúnk,
bir].ár nyíriunk, sajtot gyáIto!tunk,
kíg,vót simogattunk, a bátrabbak még
malacot iS hcréltek), val1)menn,vien
nag_von jól érezlük rnagunkrt, Este a

kol-sz báriáb3n töltötrük az idól,
érkezeí egf holland cSoport i§, s2óvá1

A következó négy heter eg},máStó1
rávo1, egész Limburg meg,\,ében Szét-
szór\a, családoknál tóltőlrük, En egy
elég rendes cseládhoz kerüllem, de is.a
Se unalkozlam, .\ hétköznápok dolgos
"egyhangúságban" teltek. A háziak
ióvoltából válloz]llo§ képet kaptam r
falméler sokszínűSégéból, Ig! eletlem
rZ állátoka! tehen.t feitem, jstál]ól
takeliiottam, g,vomláham, Yil]en,vpá§Z
tor! szere]tem, szénál pákoltam vagy
éppen autór mo§lam, !g}, nagyon
tanu]ságoS napoi a helyi állatonos§al
is ehölthettem,
Heti e3,1,,§zabgdnapunk íolt. és egl kis
zsebpénzt i§ kaptunk, í§,meg 1udiunk

Mondd szépen, hogy SAAA,}T!
nézni néhánr városl, lárlunk
Eindhovenb€n (i8áZ, o!! nem volt
Semmi a Philips en kivü]) éS

Ma§trichtban is, ami eE!-' igazán szép
heb,, nekem még az arnhemi skanzen!
iS sikerúlt megnézni,
A kótelező öt hét letelte ulán - saját
szervezésben - néhán} napot
Ams7rerrl.mhán röllólliink Hol]ándi!
fóvárosa nag,\,on szép és érdekes hel"v,

rengeteg múzeummal, A7 ifiúsági szá1-
]ás kü]ön élmén,\,volt, es!énkéni ott
pihenrük ki a nap fá.adalmait eg}, Sör
melletl, mig napközben fárádhatat-
lanul rórruk a csátornák paltjalt, ott
jártunkkor épp a melegek feszliválja
voli, Yirjtoltak a "kávézók", aho1
legálisan lehelelt füvet kapni, Ha már
ott járrem, a híIe! !óröSlámpás
negledet Se lehetett kihá8]ni. lti a
kirakatokben ültek a ]enge ruhás
]eánrzók, és integetve híYlak, De éd
ellenálltam (nem \,olr pénz nálám),
oSszességében Ho11andiában nagyon
sokat láttunK tapa§áaltunk, mind a
falm életéból, mind egl másik ország
ku]túrájából, sokszor nehéz volt, de
na8}-on éh,eztem, és Úgy érzem, min-
denképpen ná$,on megéne jelentkezni,
aiánlom mindenkinek,

Kaján G}őző

Az overallos galeri
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MATT
T To§ mi Jz J il\Tli Nos. ]993
l'_1,o\7en n€nan\
gépéS7mérnök haligató kita]á]i.r,
hogv szer|eznek eg_r kis lú]élólúrát a
Mátráb!, Alapos Szer§ezés !oh. az
időjáráSró1 se Élejtkezlek e], a versen,v
idejére térdig éró hó eseí le a heE!-'ek_
ben, ig} ez induló cs3parok több; mint
fele f€]adte a küZdelmer és hBjszái
hiián lén"vleg n "lú]é]és" iett a tét.

i,lindeZek e]lenére a lendez\'én!,
nag_v likert araioll és azóta is ninden
ős5Zel és ta\,asSzal noYek\ó Létszánrú
réSZ!!,evókkel megrendeZéSre kerül
Magyar,{grárfe]sóoktarási Tú]é]ó
Túra (=MATT) nélen,

A lúIán négyfős c§apaiok veheinek
részt, Kórülbelül 50_ó0 km_t ke]1 glalo_
golniuk 20 óIa alar1. Eddig hí\,hetnánk
ieliesilmén\túrának iS, pedig ez több
annál Menet közben a köielező

Lépéshétty szet,ben a halandttiglók
ellenóIzópontokon különbozó felada
toklt kapnak a csapatok (gombuis
meret. logik.ri feladl,án},, mú\,eli§égi
kérdések, üg!,es§égj jálék), továbbá
faku]!atí\, eIlenórzőponlokat i§ lehei
keresni bónusz pontokért, h néhá á
vad]es ]epcsófok3inek s2ámát, máskor a
fJrácS f€]ire!át kel] i'elje8lezni, AZ
útl,onahen.7ós€n, l tájékozodá§on Sok
minden mil]ik, d€ a leglonto§abb a

csapat§Zellem, a ió hlngu]ál.
Kalunk képrneLój a harmádik }í,{TT

ót! vesznek részl aversenreken és az első
or hehezés !a]ame]},ikél mindig e]nyerle
falxme],Yjk csapatunk, tlindig újebb és
újlbb lelkes haltgatók ielenlkeZnek.
hiSzen kj szerelne kin]aradni egv Fén
tek es!étól Szombat eSléig lartó,
hegi,en völg,vón á1\,ezeló bulibol?
Kü]önösen csábitó 1úI3. ha fig,!.]embe
|esszük, hogl,3 régét e§,kiad(js meleg

!acSora. hideg zuhan,\,, víZhó]yegok
pátrotgaiáSl éS eg,v lorn!lerem
padlójín vá]ó ].itenrlés je]enlj.

A kovelke7ó lúra. \'ats}*i§ a hetedik
}íATT mosl óssze] (október 20_22_én).
i Blkon,v északi részén leSZ, a mi
Szen,ezésúnkben, Akik eddig
verSen},ezlek, ntos! §zj\,ve]lélekke1

fárldozngk, hog_l, esy
emlékezetes !úrá1 rendezzenek az
agráro§ egletemj§táknak A §zenezók
minden §egítséget §zíve§en íogadn3k,
leg,ven aZ ónkén!es pontór vag,v
segítőkész SzponZor

Erdeklódn] a ].ol]égiunbrn a 201-es
!agr,,101-es szobákbán ]ehe!,
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/- sapzort, szuí]-e f€lhok lTlr§ZIa1, 3z
\,-.,.g.o,, n bo],rok kozott o]3lkodo
rlkon,vat kiere§Zlerre húvós lehe]eté!.
Csend !,olt, csak néha pallanlák
hBlkan r Sinek, melyek litkos
üZeneleke! hoziak idegen tájakról é§

vitlék iova a közelgó súrú sö!étségbe.
A kis á]lomás l'áZósan hú7!a meg
mrgát a halalmes rölg}ek csupg§z á8ai
llait, S üres termeiben talán a rég volt
trrka unnepe](ról álrnodoir.

A iány az irodában ú]!, ócska széken
kuporo$a, éS odaadó figrelemmel iria
e szo]gálati naplót, Lassan l.ánszorog
lJk ! percek e7 ulo]só vonat érkezése
felé, iíaid fáradtrn letette a tollat, éS

az ablakhoz sérálr, kinézett a §zótlan
éjSzakába. a rozzanl vasúti kocsik felé,
é§ Szemében méIa szomolúság úit,
EgéSz náp a bBlesclre gondolt, _q. bale
Selfe, amiben elveszítette §züleir, Nem
Sokkál dip]omaosZróia után tórtént, de
úgY érezte, minrha csak tegnap letl
\'oln3ilátja a rendór lanácstalan tekin
ietét, amint sín,e a vállára borul. az
órtelmetlenül egymáSra hulló napokat
éS éj§zakákxt, a lemetéstj mindent,
Pedig sok é\. 1eh e] azólaj é§ ó eszelős
makacssággál veietle bele magát a

munkáb3 rkkor SZá7szor i§ iobb álláS!
kaphatott voLne, de ide akaIt ionni,
messze mindenló] és mindenkitó1, !ki
a szüleire enllékeztette, Es dolgozort
reggel és este, nappll és éjszaká, két
ember be]veir iS, Át akarták heiyezni,
de nem engedre. it! maladt, mert már

SZivunkbe-

Jelenleg még nem ludjuk.lesz e még
ilyen lehelóségünk va]amikor_ de az
bizlos, hogt e Zeneakadénitjla bármi
],ven áron érdemes el]átogrrni, mj bi,
1oSan megreSsZúk a kóZel'ó!óben,

Ezúton is hószönjuk az előadás
szerxeaőil?h a Lehelóség€í, Ís d
múxészehneh a clod ó1 l.tns rlőadást!

Az állomás
I. rész - MAGANY

nem \.ol1 hova mennje. Am a §eb nem
akalr g]ógluini,

Még fél óIa, Nem iS kellett néZnie aZ
idót, érzékei pelcre pontosen jelezték
múlását, és arrá gondolt, apja biztosan
búSzke lenne rá. Szerette a munkáiát,
ezr á kiS á1lomást, mely csendben meg-
búit 3 fóvona1 mellett, éS tjsztelette1
szemlélie áZ e]Suhanó glorsi,onelok
kék csíkj!ii, meg az olegurasrn dócögó
apró vicináli§okat, Ma azonbrn csak
idegenü] csattogó vágonok rohantak át
faita, s a ínozdonyok o]y meg\€tően
sikoltoZtak, mintha teljeSen érle],
merlen lenne vi8}áznia útjukat,

Körbejárt az ódon faiak között, Itt-
ort már mállott a vekolal, éS penészes
Lolt a padló, A Yáróba lép€tt, Dgész
nap e§, ieIemteü lélek Sem tette be a

lábát oda, Tidta, ho8] má eZ íg,1 lesz.
mégis hirrelen tört rá vallmi szivszag-
ga!ó érzéS.Ideiét §em tudia már. mikor
beszélgetett el igazán valakivel, mikor
tá]álko2oll ;smerósökk--l Csrk i.Je
genek jöttek_menlek, s ó cipehe
elvise]heleden bánatát, remén,vek,
álnok éS holnapok nélkúl, mig óssze
nem folytak a hetek és e hónapok, és

úg_v éreae, bezárul a kor, nein tud már
Szebben élni, e]veszet minden örökle.
és Senkitó] nem kap már válásztj ho§,
ki ő éS mir keres iir. é§ hog] \,an_e

értelme ennek a kjniódáSnak,,,
Berregve hasított a csendbe a csengó,

Megiglziro!te ruháiát, és kiálIt a
vágáry-ok mellé. A Szél va]ósággal beié

koncert a zeneakadém ián
Q reFteí,rber lözepen. ,r BuJ3pE\ti
U FesZti\ Jl2eneLar 25 dJrab leE]er
aján]ott l'e] a Kar hallgatói Iészére a
SZeptembel 2,1_i koncerlre, EZ a
nleghí\,ás ré§ze \.olt Jnnlk a kampán,1,,
nak, aminek célja a Feszrn,álzenekar
\Zéle§ köfúen ismerfté !érele. Sokak
megleperé§ére a ]eg},ek hlmer elfog_v_

!r]<, seinos néhány jeLend(ezónek máI

Az eredeti teríek szerin! a nagyrészl

Verdi múveiből ósSzeá]liiotr hang_
verseny Cheryl Studer művé§znó
közremú].odéséiel Zajlott volna, de ő _

betegsége miett kén,vte]en volt lemon_
d.lni aZ elóadást, helyére Helen
Donath 1éperr, A várár]an váitáS mit
sem rontott rz elóadás sZínvonalán,
\tle, az Angelica Leánykarra] és a
Fesztivá]zenekar múvéSzeive] Fi§her
Iván karmester eg_! felejihete!len
vasárnepi zenedélután1 yaráZso]1 a

mert, Soha nem törődöit a hideggel, de
most nagyon fázolt, "Belülről jön a
hideg" gondolú, G,voísgn és megál
iithata!lanu], ráte]eps2ik le]kére, nreg
dermesZti maradék el§zántságát, sZét
tépi régen elmúl1 örómei neradék
rong},ait, é§ elragadia a lémisztó sötéi-
ségbe,..

A távolban feirúntek a ].ozelgő g,vors

ién,vei, E, az uto]só vonal, Talán a
legurolsó.,. CsAK EGY LEPEs,,.
CSAK EG\l,. Nem 1bg Semmit
érezni,., ANYA, SEGITS].,.

Dermedten álh, és úres tekinleúel
nézett a semmibe, Már neln érezte a
hideget, nem érzeti Semmit, csakvala-
mi tompa, felfoghátrtlan úIeSséger,,, A
sZerelvény eirobogoit me]leíe,

\-em mozdult akkor sem, mikor e$,,
szürke llak álh meg elólte, A Yáhóór
megérin!elre vá]]át, FelíeZZent.

Krisztinka, jó1 ven? En men[ék, Jó
éjS7Bká!, é§ Boldog KaIácsonytL

Némán bólintott, A bakter megcsó\,-ál-

ig feiér, megibldrjlt, és elballagolt, Halk
léptei hamal bel€\,esztek a súrű éjszaká-
ba. Nem látta már Kí]SZtina sápldr
arcát, a rajtuk végigcsorgó könn},eket,
Eleredi az e§ó, A íájdalom sóS cseppiei
a sínekre hu1lottak, S a línyból f.-Ltorr á
ZokogáS. anint ehorzuh:lrcce] e földíe
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izon},ára sokunk fejében megfor
dult már: mihez is kezdhetek az

egyetem elvégzése uún?
"-Hál áilatolvos leszekl'' , hangzik a
kézenfeh,ő vátasz_ Csakhog_1 ez nem
is ilyen egyszerű. Mert mi az, hog1
állato os? Allaton-os az. aki a7 i,11^-

tokat meggyóg,"-ítia, Legatábbis i8,1
gondoltam, amikor a ielentkeZéSi
lapot poslára adtam á felvételi elótt,
AZtán elkezdóddtt az egyetem, AZ első
eg} két (néha kicsit több) é\üen az
ember beiárogar aZ ún, Alaptu-
dományi blokk elóadásaile, agyá sz!
vacskénr is§za mágába azt a mennykó
sok tudomán}1, miköZben aZ tartja
benne a lelkel:csák n_vugi hamarosan
éjó állátot is látharok, még pár év és
magam is fehér köpenyben blitlíro,
zok a vizs8álóesztal mellell. KóZben
időnként elcsíp a fe]sóbb éves hall_
gatórár§akiól egy egy iiesztó inlormá-
ció_morzsát: tút sokan foglalkoznak
rárSál]atokkal, a nag,Tállatot taItó gaz-
daSágok c§ódbe mentek.
Itt-oit elhangzik egy iómondat arlói,
hog_1 lérezik eg], sor más szakterület
iS, hog], Bz áilaionos a gazdáSági élet
SZámo5 teIülelén nélkülöZhetetlen, de
hog)-' ez pontosan mit iakar. az bizon].
csak ötödévben derül ki, íEs itt hadd

Menjetek a SzINÁba!
A diplomád diákszemmel
védjem meg tanár.airrkat: nekik az
elóadásokon az amúgy is alac§ony
óraszámoknak kósZónhetóen saiál
tantárgyukat ]eadni is kisebbfajra
akrobárikus mulatíányt jelent, tehát
nem \.áíhatiuk tólük a részietes

, aájékoztatást ot_van dolgokró], amik
három év múlvá kerülnek terítékre
máS tanszékeken.]
Ghái ennyir már megtudtunk, ho$,
nélkülözhetellenek ragyunk, És hog],
létezik ol,!,an, hog_1 é]elmis7erhigié
niá. állaregészségügyi igrzgatás,
állathigiénia, igazságúg!,i áL]átoI,
voStan, járván_vtan, g_vógyszeripar,
takarmányipar, Úg_v gondolom, a
leglöbben ösZtönósenidegenkedünk
ezektói a telületektól, mert ho8y
hangzik aZ a szó, hogy ipar meg
ellenórzés meg igazgatás, amikor
a mi SZép hi\€tásunkban á]]alokat
illene vizsgálni, ne adj' Isten meg is
keltene gyógítani őker, mégpedig
]ehetóleg Saiát kezűleg, nekúnk, az
oR\ios o}i\ÁK,
Csakhogy ez eg_v ennél sot<kal
dsSZetettebb szakma. }*yilíán minden
szakrerületben meg ludia taláini a
műveiője a szépséget, érdeke§ségei,
Nem beszétve aíról, hog,.r aZ állaiol_
l,osi (zooiógusi) diploma igen sokrélú
képesítéSt, sok jogosílványt ad,
Birtokosa lépéSelőnyben leh€t a
munkaerőpiacon más egyetemek és
karok diplomásaihoz képesr, CSak
tisztábán ke]l lennie a lehetőségeivel,
ArzaiJ hogy nem a szűken
ér!elmezett klinikai munka az
eg],etlen 

'árha.ó 

út és nem kell
mindenkinek ügl.nöknek átlni, áki
jó] akar keresni.

Azzál, hog} máI aZ egyetemi é\,.ek

elején lehetósége lehet tudomáSt
szerezni az egyes szaktelúletekrő],
hogy gyújthet iapaszta]atokal,

kipíóbálhatja magát, eldön.heti
időben, hogy kéSőbb nlivet akáI
foglalkozni,

Azzal, hog} a fekuttácjós lendszeínek
hglálmaS elónyei vgnnak, ha
okosan használnod ki a
lehetóségeket,

Azzal, hogy teheí olr,an diákmunká!
is vállalni, ami a későbbi szakmai
feilódé§edet. e]helyeZkedéseder
Segiti, de rnár mosl is keíeshetsZ
\.ele némi zsebpénzt.

Azzal, hogy a jól kiíálasztott és
megírt diplomadolgozat, TDK
munka akáí hnsznos is lehet a
pályá\.álasZráskor,

Azzal, hog!, PhD , hallgalónak
ielentkezni nen1 csak akkor
érdeme§, ha tanáI akarsz ]enni,

petsze mindezeke! az információkat
e8y ember képlelen összegvújreni,
Ebben \zeretn_<nl a seglt,egetekre
]enni a §znNA megrende7e(e\eL Eö
hogy mi az a §zndÁ?
szAKl,íru INToRMÁcIós NÁP És

ALLÁSBÓRZE.
Mit várhatsz tó]e? Tájékozódharsz a
fentiekló], §zBkmán belüli diáklnunkát
talá]hátsz (rende]óben is), ha végezté1
vagv mo§tanában fogsz, kaphatsz
áliásajánlaloka!, lalálkozhaisz a cégek
vezetőivel,

Q§AK §L KELL JÖNNÖDI
Talá]kozzunk október 30-án lo é§
17 óIs közőtt . Kar auláiábá!! A
Iészletes programot a plakátokon
taiálod,

r§
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Zoolőgus terepgyakorlatok
Axagl mit csinál egl zoológus a nyóron?

szakítoituk meg, A mintegf 25 ki1o-

mótercs eYezés közben kisérőink,
A Hortobágyi Nemzeti Park meséltek a tá' jellegzetes éIóhe-

lveifől és ezok élővilágáról vaiamintA 7oolosus hal]saIoknek elso a,o tol,enele,ol <. .l'uaJi. prob-
,( \három evben a nvari Ii7s" lcm"ilol p), . .- mergeze ,

seido§7akot ko\eroen 57ai.mJj _- - lar la.z".l". uLJn me8 e8}, | ,o' llo-
svekoíleron rreíenslakorláron) kell melerel bi(illiJL uldn fílúk el "íó§7l !enniúk,';; ' '""'-' log"oot, l5log1 a7naD ncm lcllel.

|,l\o e\ fesen a §akorlJt 2 mera"'"' ' ,:"' "'-',- .lomba ringal, i ,en'.",
mar a \1lesorol(ses ras7c!c \álr \ mj.nepi plog "m Per e/ pl]órJóh.q!i N.m7.1i P)rkh,n- -" --" -,gl"loga,d\. \o'|, l'en'e/_g e€l
kt7dodorr A s7allesunk a Ne-z"t, |"i
_--'.. " '-,'*'-,-, 2500 bc],laro, ,e-r].t, lho] egr
ljarL( NYusetj ioqadoja !o]l. líll ,''1-"'- "' ' -"" - nemlc,,,oli !irZJle]er,Ie\l nrole1,I]]-as uI mtllett 1isz]íüred uran a7 l.]ljk t7 lcn}egeben Fqu t. prze-
éq\.k l .lr9r7]\n. r]lA hrln- - -' uai<ki ,,i,.le,elerl,é.e v"d
,\íesi§melkedtúnk a svakoí-

, orr - enlek lo., fie}.]cmíe
]Jrfe7elonkt eI es ha7jse7dankkal

ne1,o. 3/e-| i., m<t, a tllagon obb\ Nem7eri P.rl< l'ó\,. d á t7.
", 

'' ,'' 
"-" 

'' --]"'] helyen:. prohdllo/r.,? a \.ld]o\".
leleSeqevel es net E\'elmekevcl tl- " " "ri.,z.vadlr".ar"l" pI _\1ongoliaban,
r1l, ,, a7 ő,haz"jL L b.n), de cl:dca.g.ikcrle,
,1 nadictOs. lcLL<orl\ lr€n er)ltett, ," |enLI A Horlnlr"gli .z,le, p r.ztan

haZ, aZ elotte leseleSZo Iacl:a nYal eS lonban mar_ mJr l."lal JlL e8)
noniU§7 mene. e, á7 a7ola m.r §7il_' .,bli e. g!"lepodo popul".lo A
]oisL\c \all "I{ortobacl r l]lal'en. "'
fdila n\ uEJinlat keltett bennem. !ll, a erde,,ibcn lLlre,c.l e]lellIJl,
áhel\e!!. hosv iIIendően assódni -
, -, - :- - '-"' -,""""' l lP-_le,, c.J, L ulön engedell\eI
].e2[ttem \o1na J komiorüokozároI l,Let belepn., E8\ ] e l]eme,. ló Ir m-rIleroen, tI.rld bekollo7run k ''""','':",, "-' -'"'"'-:-"' e\ turd,,d] lerl,epe,lUl lel 3 min.eg},
s7obárnkbá es ran.r\7ralhálI U L(. hos\
,-"-,".--.','-, -,--"', , '' 20.]lalbo] alloJ']onran},l
l.en\e frerel. jól te i7er.lr.k
, ., " -, _'-,",'-'''"' ]Ia"n"p i.lncl V.7c. ndpunL \ol,, "Á \efr7eI1 l'.rk-",-- ;, '"'' '-'' '-' Hoílob"gyl Halo.,"\.al.al mJ-all"

oíosíamo( aftel(lntcó! Lltan Vrssza-' ''.- ,' ,:" mcg"/oIIdolgo/oí_r-ne."e,,edel- r

\ onullun < plhennr, a vLz\gárLlUSZ,rl. ,\ ta,"l ]j.l,] .-d "I la0'-o(-
oic cLo\Zor lLdrg ak] oI mes nern lS ,e/d1-1 -g, fi }í,r."ro-,zl9 el,n
Iudrunk meld(ora ut - nontosabban,, , , ., ''-' ----- ,_mu med"r |olLohellc, \ok
\V - "1] elotlúni, KenJ rJrt \,"lr

mdd3rlc. (, /drl Í3hcl ̂ onn}Il,rregranK a tiszJ lJ\on. ll\7áíulcd-Htl]l
: '_ - "- :'- ',' az .L, dolgo/ó or].lologu,Ul L, "Zlrs7),rilórnr _ lr\7. ló_ llóll,§7ló_
: - '- . - ":-- '. _ ''.' erdel loddk.leLel

,V i,iol," h"lgaiJal|,oda. ezl
madan edelmi slemDonrbo] nrs\'on
_ 
--- _" --' ,'_ -_ l' 'l' lch.l",. "7a,(onulolo]|oi,ldil"lo_lontos lermes7et\ edelmr lerulel A

:-:""', "'-''" " s"to med_r"l, é,.,J,Jl, ]e]enLo.tárJs7lo c\.c7c\r hclvcnkcrr ínIm -' \idI"d]loman} l, ldla]h",o a
mindis szandekosan] nemi uszasSa1

területen. ieríitoriáljs vjselkedésu]<-

- ]. rész
bó1 íakadóan tavánkéni egy - e§.'-

csa]ád, Mivel a háltáplálók bőséges,

a mAdárfószkekben nem tesznek
jelentós tért, NyáIon egle§
területeken elmocsarasodhatna].,
kiszáradhatna]. eg,ves lavsk,
I1yenkol igen bizarr látványt n],újt a

nagy mcnnyiségben megielenő
vólósmoszat,
Vógezetúl a Fekele Rétet Yetiünk

szcmüg]lc, ami es] moc§aras tár-
sulás volt, de a kiópítcrl dongaútn!]<

köszönhetóen a cipőnk a lábunkon
maladt, és eZ ólővilágot sem Zavar-

luk megfigyelósúnkkel. Ha már ott

voltunk, nem hag},tuk ki a Gorés
tanyát sem, ami egy ragádozó madár
menhe1}-, sérülr madrrak ápoiáSa

mellett aZ ónálló ólclrc üár képtelen
madaIak befogadásával foglakoZnak.

Az egéSz ofszág területéró] hoznak ide

áram ütötte- meglŐn, iÖróit csontú

va8y egyéb módon megsér[h
madaral, I!t állatol\.osj e]látásban

IésZcsúlnck, ós tcljes gyóg_vu]ásu]<

esclón visszakerülnek a !ermészetbe.
An,!,árközepén mi is hoziunk ide egy

beteget, mégpedjg egl, nag_,- kócsag

fiókát a Bükk lenn§íkról, melyci cg,1,

faluban találtunk, ]egyengü]ve,

,\{ivcl a tclcpen se Srkerült rá\,enni az

ónálló iáplálkozáSra, hamarosan
sájnos elpusZtult,
E7, folt e7, utolsó ál]omáSunlr e

Holtobáglon, a gye]<orlat máSnap a

Búkki fennsikon folytBtódolt.

$udi



A hires-nevezetes "Nlrrgati Fogadó".

és egy még emlékezetesebb borulá§.

Az emlékezetes kenutúra,

Przewalski lovak a hodály eiótt
(gyk.: a kép közepán)

de az ivás mindenkit iobbaD éídekett... ;)
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"Iártunk a viIág végén"
Néhóny éIehnes zoológus a messzi Oroszhonban "tanult"

"LáttuDk egy tevAt) a!]it a helyiek
c§ek tengeílek mernek hír,ni,
aminek lerülete duEántrllnyi, shoD-
lau fiíihát ak}ora §zél, hogy összetöl_
je a sátlutrl§ aDel}.nek űztükre Pil-
ladatról pillaDatra más-más §zínú,
Amelylek pa ia néhol I00 méter
maga§ §ziklqfal, Déhol erdei
fetryókkel tarldtott hodokdúÁés vagy
vákító íehér kaücssáv, ütünk szent
helyekeo, shol egy szalag kopiafára
köté§ével a lelkíint egy dalrbiát ha8y_
tuk, Fü!ödtüÁk 15 fokos vlzbe!,
amelyből laP úint nep ittuÁk i§,
amelybeD egy hal két év eletr Dó a 30
cm-rg ahol 20 méter roél}Te látni,
Gyöüyö!útrek hallottuk áz orc§z Áyel-
vet, otthod éreztük toaguDkat egy
verázslalo§, szárduDtra korábbeü
elérhetedennek tútr6 helyen. Mesébe
i1l6 erd6ket, hegygeriDceket, sziHáka!
utakét és eEbereket isEerhettüuk
meg. É$ Deú álmuD}bau."

Mi:iiiii::,i#;:!iTffiT
kj szeretne áz életben ]egalább egyszel
el]urni "\'alahová", ami szerjnte "a
legszebb, legérdekesebb", 1998 ban lát_
lunk e§, diaveriiést az Ántarkiiszlól,
uiána fogalmazódoli meg bennl]nk,
hogl ha máS iS megc§inálta. akkol mi is
]<épesek vag].unk rá, De a mi álmunk
szibéria \olt, ES a véletlen folyián
elsőként a Bajká1 tó került szóba,
minl ponioS úii cél. Elegendónek
bizon\,uit néhány mondar róla:"e Föld
legmélyebb (1637 méter), legöregebb
(25 millió é!) ]egtiszrább tava,,, aZ
embernek nincs etég érzéksZen,e, hogv
felfogja ezi a csodáf', és tudtuk, mi
oda e]jutunk. Elóbb \.'agy uióbb,
N€kúnk csak utóbb sikerüIi, ug],ani§ a
kezdeii nas\ lendülel a szülói el]€nál_
1áson és pénzhián),on kivúi leginkább
a hivatalos orosz meghívólevé]
e]máIadáSa miall igencsak megiört,
sokan kérdezrék. miért ákarunk mi
7000 km-l uláZni é§ a yi]ág végére
menni?] De més 1óbben bízi.rtlak min
ket, hogyoda el kell menni. hi§ZeD biz
tosan nirgyon szép 1esz, De miéri iS

1enne csún},a? Hiszen 2000 méter
mrgrs hegyek ijlelésében fekszik AzSia
szí\,ében, éS még mindig vannak iobb
száz kiloméieres part mend részej,
ahol ember soha nem jár
A MeSszelátó Természet\,édelmi

Eg]e§ület keretein belúl fe]vettük a
kapcsolatot a PIibajkalszki NemZe!i
Prrkkat, ameiy kó^,eden a tó parrián
feks7ik Es hosszas levelezgelések
után, végre, július 1],án immár
vizummal a zsebünkben elindu]hat-
lunk lrkutsz itlé,
A harnapos íonltút máT eleve

é]mény§zámba ment aZ e]suhanó
szibéIiai táiakkal és a szingapúIi,
orosz, dán, dél_afrikai úri!áísainkkal.
Az egész ronat ol},an \,,oh, mint egy
guruló Szá1loda]

Irkutszban már várlak mink€t a
nemzeti palk munkatársái, IgaZ, ekkor
SzembeSültünk néhány problémával
iS, mi§Zerint alig tudvalaki angolui (és
aZ Sincs itr, és r vis§zaitlé szóló vonái_
jegfunk nem éívén_ves, újar kell venni
háromszolo§ áIon, Szóval maradt
fejenként 15ezel forjntunk a nésy
hélle.
De az elSő táborhelyűnk, ami

Irkutsztól 350 km,íe, r Bajkáltól a]ig
]0 méterre felvert sárlainkbó1 álli.
mindenért kárpótolr, Mivel ide 8
órányi UÁZ_o§ §záguldás u!án hajnali
1,kor érkeztúnk meg, eZ egé§z út talán
legmeghaiároZóbb élmén},e az első
reggel lett, A Sátorból kitekint\,,e ugya
nis c§ak fehér sziklákat, néhány
furcsa, szélfujta vóíösi'en_vót és a
"rengerf' láttám a szikrázó napsütés-
ben. lnnentől eg,\ másik élerel élrünk|
A part mel]ell kózvetlen 800,900

méter mag9S hegyek emelkedtek.
áhová mindennap zoológiai éS
bolanikai megfig_velésre mentrlnk, Eg},
hét mú]va a Bajkái lesnag],obb
szigetére. olkhonra, annak is a
'fővárosába", e 2000 lakosú Uz§ír_ba
kóltöztunk ál. Ill máI faháZban lak_
tunk. de továbbra is vezelékes r,í7 és
áram né]kü], ami íurcsr mód a
g,vert},afénye5 vacsolák és az egY

vödrös fúrdések me]le!! nen i5 hiány-
zott lúlságosan,

Korábben áZ itt éló. mongol szár-
mazású buriá1 néFnek a Sámániai lar
totrak a sámán_sziklánál szertartá
sokat. A sziklában Babaj, a gonosz
szellem é1, áki megtiltotta. ho5}" ilr, g

szent hel},en lakjanak, Az 1930 as
években érkezlek aZ orosz le]epesek,
akik fit§el hánía]a az ósi vB]lásra,
megelapitották UZsírt é5 ha]ászati
kóZponná fejleszlet!ék, sainos a rend_
Szen,állás ezt a hel_vet §em kímélre,
Soka! haYi 10 12ezer folintos
fiZetéSükből má'dhog_vn€m magyár
árak melleú tengetik életüket, meg,
próbálva ro\,ábbre is haláSzatbó1 vag]
a növek!ő rulizmusbó] megélni, A
falunak eg],ellen kútia van, az utcákon
tóbb a tehén, mint aZ autó, a kúlvilág
gai eg} rádióállomás tartia a kapcsola_
tot és naponta négy órán át van árám,
§zolgáltatáS. Mindeíezek után talán
nem meglepő, hogY aZ egész szigelen
nincs belonútI

A harmadik Szállásunk aZ Angora
partján egy erdéSzházbán volt, ahol
bár €srénkénI máí felkepcsolhattuk a

villan}t, Yizet to\,ábbra iS a Bajkálbó]
egyedenként kióii]ó folróból, az
Angorából mertünk náp mint nap,

Három éS fél hérig nenlesen éllünk
a nyugati civilizációról eg! félelmete_
§en gl,ón]-'örú helyen és gondolkodhai-
tunk azon, veion álom e ve8,\ valóSág?
AZ emberek kedvességére és

veIldégszerelelére nehéz szavákat
találni, a tái ]eilására pedig ieheteden,
Inkább idéZek néhány mondato1
abból, ami köZtünk hangzott el már
augusztuS 13_án, hazafelé jövet, a
mag} ar földeken robogó vonatban,

Tocsa (végzett zoológus)i 'Nyers
omul, hogy halat iS leher nyersen
enni,., a Szibériai család az erdóben,
n]indennel megkíná]!ak, amilyük cs!k

s ustik \jeronika (ó!ödóves zoológu §) i

'Ui úji\ új emberek, az, hog} minden
úi volt,., aZ elsó ú§zás,,, a §zig€t
]egéSzakibb pontjáról szétlekinleni az



egéSz Bajkálon .'
KocSi§ iííftA (vég2e!r Zoológus):

,\mi].or a vonelon éije] hár.nkor
eg,vszer csl]. fe!]<elr a nrp,,, amikor
lölmenlunl( á heg]re a7 efdőben és
eg} neledek S7iklafálla] l,égzódott és
1enl csak e 1,i2et 1áliuk,,, aZ emberek?
Erdekesek \-ohek. á7 volt á furcaa,
hogv mrndenr megélletlem, rnit
beszélrek,,,'

\:ozár Agnes (ótodéves zooló9rr:
'AZ, amikor l pjSkótalekercsr7erú.
hit.lma5 kóveken Sérá]un]< e perlon é!
hirtelen tejfehér kód 1ep eL mindenr.
gzlán 10 perc mÚ]vá ú]rr Sut a

113p,,,az orosz kekSznek-nek o!,\,án

eg_v§égesen sijálos aZ íze,,,
Es még tehehe sorolni,,, itinden

naFnlugln, minden lépés áz erdőben,
ninden pi]lantás a Bajkálra, minden
o1i tó]töl! peícj ilindenkii alra biz-
latunkj hog!- aZ álmeii soiha, de Soha
ne rdj.t fei|

Támogrtóink \,oltak: Zoológiri
IntéZet, Flexironics, DÉ}L{SZ,
i{oun!eX, Zalatour, Hygiene, Coop_
stat Pr]:!xis, Kiss és i{!tyóka.

Vozál lEfiá

"...a tái leírá§ára pedig lehetetlen."

"Az enberek kedvességére é§ Yeqdég§zeretetére
nehéz §zavakat találqi,..."

".,,teriilete dunáDtúlnyi..."

".,.minden napnlrrgta..,"
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Sportoldal
Röplabda

A Sporreler iskolánban saino\ a Zorb;. az Egycrem és aZ EquusJ.lub kóZótt Zajlji<. De
l \remelhetoleg hctentc kei.1er minden róplabLiát szerciő cmbernelr lehetőSé8e lesz, hogy
e8_\, kicsit mozogjon, Mógpedig:
EquLls elón. csLiToRlóK0\ 18;00,20]00_!G. \^l-,\,ulN 1

jóZinódásképp PÉN],!Krj^, 12]00_1.!i00, BLL] Ll,A\.
itinden érdcklódót sZeretettel \.áIunk]

RD§!Á

Iűsórlabda

A 1ol . Jp"l ' "!e alaLull. !.l.menn\ l e,,lol!d-1 A jl
f\-..,.. .t.,.l, ,r.,_p., L2 r.gu, el"r Jeg.) t , *, ,,,, la","

e gárda, íg] jeienleg árg.ais "Hege" Pétel a csapaí
ésén fáIadozik,
kedden 16:00-1 8:00_is vannak

eg\ n",odired7".ld^ponll l elole.e. o,."ír.,oJil,
csüToRIóKoNKÉNT 1 6:00_1 E:00-IG. ,,.:,: :te|€vrol máI meccsexel loq lalszanr a c§apat,
HÉTFÓÚI'T, 1E:00-TóL pedig meccset iát§zik e csepAdl].-:,:],.Mindea. kosaras e}óképzer!ségge1 rendelkezó

vtól máI meccsekel fog iátszani a c§apat,

beinokságba §zeIepel. Leguióbb a Semnel§€is
(!o1t soTE) csapatá\,al iátszollunk izgalmas, Szo
Se1 (a végerednény: 55-ó3, oda o ),
Az edzé§eket Csl.,{rjj 

'rlnotrs 
iartia

,\{inden érdeklódőt váru'lkl

"Csak egy, rBo§oiyodért" K.J.

A TF,TN!\ ELl\ T!\s7|( lzeryezeseben
l1G,lD,lclld. a BLDÁpEsn FIrNtsss AKADEMIA
ra laí lerobic órákar s kis tolnalefemben,
_\il_\DEN KEDDDN Es CsUToRToKó^- 17:00-1
,alkrimánkén! 100 Ft.,fő
,béflet 800 Frhó
Jelenlkezni a -f!s'l'N]]\TLÉs T.l\szixl\ VrFv
lehei, a részvétel terméSzetesen tesineve]ós
gadtliharó]

csapar nagy hBgyományokkal lendetkezik, néhány
még \B II-S csrpetunk volt. AZótá sa]nos Széi

érdektődót táIl karokkal vá.u:rkl

Aerobíc

-\erobic oral a koi legiumba n I

z elmúlt évek hrgyományainak megfeleleóen áz idén is
znek aerobic edzéSek a Kollégiumban, A

TÁNszEK elfogadja tesi órakónr, úg}ho8l, ne

Őn és szerdán, a poDtos isóponi megbeszé]és

a hel"vszinen

"C§ak egy mosolyodért" K,J.

Rókaúzők
T-] z a heLreee is lol rell --l Ki
.Dt.tt.r...i, kj nag\ on
1átványosan elfáIedt, de mindenki jól
ére7te magái, Természeles, hogy a
2001 es évi Ró].aúZókIól \.an szó, a

minden ósszeI megrendezésre kerülő
Kaposvár_ Pécs \.áltóveísen!,ról, A
Rókafika órs* nevű csapatunk
tisztességesen helvtá1ll, és az
elókeló köZépmeZón_vben végZetti
20 ikak lettünk a 38 ból. S a hangu
]ate? Nos, aZ leíIhatarlan (pláne íg1,,

iapzárta előlt ne sokka]), Több
sZáz embeI, akik nenr ismelik

egymáSi, csák a futáS szelel€te
közöS, eg,vúlt dumálnak, buliznak,
A tornatermi lömegszálláS, a reggeli
sieSSűnkmármeídekéssükarajtot, a céi

*órs\.ezelói Pósa Roiand

sprint, a tóbbiek szur].oláSe, aZ

más hazalele

az ill

lörpiek: BoldiZsáI EdiL, K.jsd
I/rÁ[óia, tr{árkus i,láIta, Ri€.ó 

'ó?.szíír Veronke, ?;ül7J: 
'q1alii?, 

Bánfi
,' Szabolcs, 6on}os aál.:li, Hauberger

Pérer, l,,prr§:l1 lrdl.is. -\,1árkus
BáIint

BánJi Szabolcs

tt §Zémté],

üg.re,

1 át kel]

szan,aSúzőkre készülő cSapafu nkba]



ha szerettól rószt velni az úiság ké§zítésében, figyeld a plakátokat,
nálunk (lrl.: belső borító) és gyere el a következó szerkesztőségi ülésre!

Magyarul:
ké!dezó§ködi
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