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Kedves Hallgató!
DnB, JJ mPs, llo.\ l^,/ojll, 1.1 :l7 lAu! lul\J nJ, .lJ lJp,J Jl g,Jrlo
l]lr,,clrtl.,eEn,\,,hfn, F,l,eInJlJ,.:nrN(|ed..Bun1.1,\,llimllll ,,,\.l-m,
|Ileramjainkar, ni.]yck Számodra is clórhetók a l'akulráson,
AZ IANíS cle §,árti:l az IAtrls ós EUKÁNUBA kulv.l és macska ti|okrtt, vllamint
a EIJKANUBÁ ÁLLAToRvosI DtÉTÁs rápokrI. Az Ir\Als kiierjedr kutal]i
§oklr rolylaI tápj3i ]iilesztéSének étdckóbcn saiát kutal(íkozponliában és u világ
§zán1os egyetelnaD.
A7 IAMs aZ egós7 viligon, i8l nálLrnk is kiemelkedócn linlosnak t.lrti!, hols á

hallgllók me8ismerjók l kutya, macska Ilklrm.in"vozás lcróD clért le8újabb clcd
mónyeket, felfcdc7óseket, Enlek ót!tckében biaosítir l h.tllgatóklak c7ck

clórósét: elóadálokkll, §Z.ikmai kiadvilDyokkal. kon,\.rekkcl.'I'ímo8atja a l('r
kih],vlrirát. a kollógi lnoI. a hall8at(íi rcn.lczfénvekel. i Kivclilés c, egyelemi
l!|o1. Megalapitolla ! lcgjobb takarmányo7ás11lni viZsgát te11 ha]Iglló diiát. 1ialal

'l]lloívos 
kutatók Itlblikációit Sesiti, PhI) oszróncliiat. Gól},iLlábort, Góly.lbá]l

BiZofi benne, hog}- llogr.n1jaink s,ámodra i§ órdelresek . hesZDos.k lesznek
Kérlek, ha órdcklődsz prcgtamjáiDk irá t, kérdé§cd ván Cérúnklrij7, jkkor
kere§d egyclcni osszekötajDkcl, Kiss Orsolyát,

Dr, BeíkéDyi Tamás
Allator\os mana8er
IA.ÜíS Eumpe
]0,/ 9 .l6.t 99t

belhcn^)i.l (q)Dg.clh

A kiadvány az IAlVtS támogatásával készült



j2 ónbifuhú dz a rudall| hellem§ ir?s, afui bl]ujs elótl elfua"L

Helló haver! Nézd, Dan, szegény pára nrár napok óta
hánykolódik a tengeren, de még mindig nraid kicsattan az

egészségtó|!

KIWTfus , GÓLYAHÍR 200t.

Szia, Gólya!
jndcDckelótt elótl el3edd mcg, hogy czúton is grllllá]junk a s;kcrc§
felvótclidhez I A verscny (minl mindi8) nagy volt, de Te js. Ny€rtesel( kó7óll

\,3gyl Mosunlól Te is köZónk tarrozol, és életed legizgalmas:lbb (]d:vizsAák) ó§
k8,,,orJlo,,1,1l,,L,b ld,, \l,.BJk Im, J|| e|o||Pd: l<, rlgereg oJ):rrr
érdcke§ éS izgalma§ e§eiróny \.ár íád (td: vizsgák). mel],ekró] nost móg
valósziDúleg Semmit se tuds7.
sól, ren8eteg olyan dolog iiog megesni Vcled, amiról li c§ak kósóbb, máSló]
éncsülsz Dz annnk a kovelkczmén_ve, hogy ióles a kolcszban, filDdcnki ismer
mindtnkit, és ezór1, ha mondjuk hélfón me8látog.tlod a csoporllársadat 1l

szobíiáb.tn, akkor ne lcpódj meg, ha
pénteken v.llaki már di§Zkrélen az
cskü\ó idópolttjáról édck|ódik,
F]rt a kis kiádványt mi, tcl§óbb évcsck
árért áliitolluk ó§§Ze ós kűldjúk cl
Nekcd, hocv mil1ól hamlrrbb. miné1
röbb hasznos iníarmációl tudi meg a7
Eg]ctemról.
lerszc egy egyetcmet, de itDDlk még
csak cg], karál scm lehet bcle§úriteni
egy fü7etecskébc, ó§ minden bizonnval
Neked is lengetcg,neA\'iilrszol3tlan
kórdé§ed mát!d, ebbcn az esetbcn a
hát§ó borilón ha§Znos logódzót trlálsz
.t rne8oldás1 illctóen, AZt mjnclenc\ctre
mcgigérhcljűk, hogr, amennyiben
me8risZtclcd jclcnl<Ieddcl
córyarÁnonr. .) .jle\/ cc\etetrlt
pálváíutásodal nre8h:ltáru,i, et,nrn1,"t,
ben lcsz részcd, arról ncnr iS beszalv..
hog} löbb 1eendó oktatód is 1e'on, hog],
\.á]nszolion kórdéseidrc.'Iirvaly
meglisztelte ie]cDlótével á 'l]ibort l)r sótonyj Póter :lz Analómiii ó§ Szoveltani
Thnszóklól \.alnm!rl Kiss Lísrló. a trllrck Józsel Koué8ium igazAatój.i, IdéD is néD
,leru ol lJl"l nrr8|,ll1le,e !Jl llJlo, Ll|j\ l.,8\ mal,, J| ./(l l l..l J!llr, f ll,,l nI

-Akkor elóször a ro§sz híI.
Kifogíak



A I0íó úleg \ohl úg nt, hi, fuint d hid,g,,

karunk rövid története
A h.]7ai JllJI.,l!oJ -f/e. ll J,,7.el l''n, d(,lmbel L)en 1,1l mltshl/J,d

f\, r,pi"" t787. rebnrár l2-én J He|\|JtlnlJnal, dll!l llddo,I leno€LI

,r_uo-an, 
" 

t+r,l lgv.,.- ONoSi Karán meg,lrkult Álatgyógyászati Tanszé,ken

l,aut, -"g, A tans7ék el§ij igazgntója TotDay sándor vo]l, áki lisztségóben

marrdt e8é§Zcn 1818 ban rörrént elhr]álozá§áig- A kezdeti idókben aZ orvos , ós

sebószhailgatóknak rartott e]óádásoknl járványtanbirl. később gazdáknak,löld

birlokosoknák elinijitolta a "blronorvoskéPróS ' 1, s.linálatos módon ckkoribln

a hivatalo§ sze§ek ellenálláSán minclen, a7 ntézmény fejleszlését cólzó ki§ór]ct

megtórt, A7 intéZel lúggellcnségét 1850-beA nyerte cl, elnevczéSe ekkor Pe§ti cs,

kir. állatgyó8yitrtézet lett, igazgalója pedig ZtamáI vilnos, aZ €lsij of§Zágos

ll:járlarorvos volt, Ekkor ahkult mcg az Anatómiai tan§zék. szaM Alajos

irálryiláSa .lhlt, !ki t853 b.ln átvclre aZ inlézet igáz8alását, 186&ban nZ

intizmény rrevét Pesti m. kil. állatgyógyintéz€tre ma)Ltosítoltrik, a kélzési jdij ,lz

rddigi eg} évről kcttóre emclkedcll,
,V i8azi íeilódés á kiee],czéS után indul( n1e8, Bgymá§ u!ín öní]lóSodtak l tan

,ret".t (rilo,, scbész€t, Vrrga Ferencj tE72,; Elet-és szó\,etlan, Thaühoffel

l.ajos; 1873: Állátler,yé§7tésiaD, Tornray Béla; l874,: Kórlronctan, C]Zakó

xlimárr). Igl]-tó] a rnagylr lett a kizárólagos oktilási n},ch: 1875-betr pedig M,

kir. Á[atoryosi Taliltézet re válbzott aZ intéZmóny nevc,l kép7ési idij hirom

t"." .o", ,, i8azgátói l'elrdatokal Tormay Béla vette á1, Ónálló tans,ékké

álrkult ! Kémi! (]879.. Lieberminn Lcó), és j,rlenzív lQtatá§ indult meg aZ

intéZmúnyben. Az oktalis éS a kítatás szinvonalínak cgyarán1 §okat hlszní]l,
hogy 1881-ben, steindl Imíe tervci alapj]in elkószúltek,t Gok ]ijleszlós után)

ielenleg is basznrilatbarr lévő ópúletek, nrelycket a taiszékcl( még abban a7

évb€n c] is to€lláhak (,tZ ákkori Budapest külVárosálrán épiilr canlpüs áz0l,i N

Belváros ré5Zó\,ó vált), l890-beí Hu§ra Ferenc taDulmányán,k lrltáSár! aZ

otuL,i" + eu"s.. t orrrrbbodoll, iz ilrlóZei Magyar királyi Á[atorvosi Akadémia

nevcl vette l'c]. és.] fcli,ételi koveletmények iS §Zigorodlrli, [Zcn reibrnok a

Szinvonll gyors cmelkc.]é§ét vá]lottáii ki, olYannyirl, lros,\, ulig 9 éWel kés'jbb,

l899-beD ; inlóZméD_v l'óiskolei í.tngra cmelkcdetl (cls(i rcklor,l Flülyra lercnc

Volt), l9oó-ban peLlis ncgkapla l 'pronotio' l v,t8,vis dokrcrrá avatás jogál, AZ

ezt iovcló ér,ekct az nrIóZmény.lrinykorán,k lckinlhetiül(, nemzcrkózi lriííí
tudl'lsok (Au'cszl§,Alldár Bugrrszky,lslváD, l1ll1vtN l]crcnc, 

^íagylry 
Kossa

G_vrrla, I{arck Józseí, Zimnrcrlnann Ágoston is nóg sorolhatnánk) dolgozlik

fuwTtrs * GÓLYAI IÍ1< 2001.

emeltek, a kon}^r'tár g],or Ul nn\7elek c\ inle7etek me!a,
lapítására iS sor került, §kola" volr aZ intéznrén_\,,

irl 17 cgyctcín úi épulelcket káp

l926-tól pedig re
EZ az aranykor 1

röldszintcs ópülerekre úi szinrekeI

NádoI Múszaki és
i ka. Állator-

mikor a Fói§

vo§i o§ztálÉl, li. tól.b 13n\lek
lu(lós hagyt3 e1 rZ

iDtózmónyl.
nem kimélte a haz!i állalonoskéD,ré§ísenl, az épületek

térci oklal{íi és hallgaló kö7ü] egvaránt §okan eslek a

világégés ál de unóv még czckbcn ll súiyos i
arások egymásl kól,etó hullámni D

löbbck
Agostonnak is eI keliett hag\ni! 17 ;D ]ibbcn rZ

elsó kollégiurn, ós vezclrók bc r 'lüdom Diákkór é§ a
koílar intéZmónyól, vu]lminl lel1 l0Iéléves

Egyetem

195zb€n
t válta aZ

,'A íolradalmi

akkori ilazga
1973-ban a

kellett elhagy-
Lászlónak, az

eiurnot, l974-ben

ind l!.1 zooló8x§ szakilátry,

§ e8ysé8ek

a 'tblD.1lerem, é§ az ,mcg a7 idcgcD Dyclvú oktalás
(angol é§ német évfoh-am

leszlósck hálására a mag.',ltr
állatonro§kóPzé§ lovábbra is vil ilcg clismcrl m!r.ldt.

dománYi Eg],elcrn á Giidirl]iíi
Agrárrudományi Eg]etemmel, a Kertészeti és Éle]niszeriplri Bgtr-crcnrmcl, a

Jászberónyi 'l'anitókópzó Fői§kolával .é§-gz,.\'bl Miklós 
^lúszllki 

},óiskolával
karóhve szeDt I§tváü Bgyetemmé
200l, júniusíb;tn l iagyállri c]h birtokbn \.eheíéi( áZ

már it1 rog zlil.tl1i áúionnan clkószüh iillíji épület
nagyállatg],ógyászal oktálásá,

&iin _be olves7loiták. minl rií
komoly szakmai tiitakozást
tilt.lkozá§ut néhány világhírú

ismét függeilóll.iilttéZmtnykónr. Álatorvostudományi F6i
intézet a nóvekvőazámú hlllglllóságot, l956-ban a Fóiskola v
tio jogát, 196i,ben ai jntéZmény hiYlla]Osan i§ megkapta izt:Den az rnIezmeny nlyirlalOsan l§ megkapt

emell ekkor lcrl Allatorvostudomárryi



k eakllbilqóá nin(tig Et d |iklt hli! ki, mi|a bgjabban Lul!!-

Az Egyetemről általában
(- ikere, lell. ll lld 1,orelu<r,, minr dl 18}Élem e8}ll Ui pol8J!: nJl , iogJjJ ',) 1.h616ygcrd vllJmlnl l,hlelP ,,e8elJ \ JnnJl,, lg\ neldJul l dt,lc"eged megl,

merni az Egyetem és áZon belűl it Kar műkódósét. A Szenl ktván Egj-elemen

ielenlcg it karon folyik az oktatás (Álaton,os ludományi, !-lelmiszertudományi,
Gépószmérnöki, Gazdálkodási é§ Mezógazdasági Fói§kolai, Gazdaság és tár
s.tdllomtudományi, Jászbcrényi Fói§kolli, K€r!észetludományi, GTK
Kereskedelmi ós Vállalkozási Akadémia, Mezógazdaság és Környezelludományj,
'fájépítészeti védelmi és fejlesztési, Ybl Miklós Múszaki Fóisko]ai). Az állator
vosi karon ixszesen minlee], t200 hal]gató Ianu1, me]yek e8y ré§zc (lóbb minl
fele) idegen nyelven tanuló, kúlfóldi diák.
Az e8yetem felépítésében egy olyan kirnársasá8hoz hasonlít, me]ynek 11 nagy

megyéie van. A Köziársnsági Elnök a Relcor 3z egycs "me8yék" n karok, A k,jrok

élén a Dókán á1l, az egycs klrok irányirásái egy - €lncvezésében változó , a megyc

gyűléshcz hasonlatos szeb- ,,ftgzj. iz egye§ karokhoz tartoznák az oktllás
kutatás 8]ápegy§égei, a linszékek és az intéZ€tek, Ezek élén r unszékíezeló íl1,

akit á 1anszék oktjrtói kozül a ránszék dolgozóinak álláslbglalása után a fent

emlílett "megyegyúlés" nevez kj.
Az Állatofvosi Karon ez a §zerv (a "megyegyúlés") a Szcnátus, melybcn a Kar
okíaló és dolgozói mellett i ha]lgatók is ielcntóS részt kdDrák, Telmészetesen a

szcnátus munkájál rengete8 á]landó éS "ad hoc' bizott§ág segiti (és nehczíli).
Az ts§etem aZ okurás intézményc, de a hallgarók élete nem csak á tanu]ásról

szól, 
^/Linden 

kiron műkódik a Flallgatói Ónkorrnáí},zlt, vagyis a HoK, melynek

képviselói rész1 vesznek az Kar é§ áz Egyerem irányiláSában, sót, mivel §Zavazi]ti

§úlyuk elég jelentós, gyál§an a mórleg nrielvét kópezik egyes dóntések m€ghozáta

lakor
A HÓK,n kivü] lcrmészelesen cgyéb hallgatói
nemzell,ö7l JlJl,./Éne/el(k helyi ./elVc7clei.
következókben még sokat o]vashatsz,

Végeedl aljorl itl d íent sndrrefuh néúsoru.

Az Egy€tem Reklorá:
lz Álhtorvos tudományi kal Dékánia: Dr Solti László
AZ Egyetem Ilallgrtói Ónkormányzatának Elnöke: Dobo§ F€reDc

Az ÁoTK uallgatói onkormányzatának Elnöke: Tóth Gabliclla
Zoológus Képviselő: sudár Zsuzs3

NcmZclkijzi Állato1.ro§trn hallgatók E8yesúletének képviselőie: C §ukás Domonkos

szervezetek is vannak, például
és hallgáiói lapok, Róluk a

Dí szendrő pérer

KwTffis .,. c Ó tyl a Í a z oo l.

Az Alma Mater
A bolanil Jodn iJlalo.a]. , /L d I il, i. /c.l IIJll!á !JIU,/lnUl18.Ej l7l(li, g!1lmol. ,re

l leondnlnal,, mre a lJlin n}el! mL!eIni, d Lll, jcl..l lll,,r,lj \J b ' laPlalo An\c
végeíedménr.re jutnak, A7 Alma Matcr c$.rógi diák kifejcrós, mely Nz intézrnényt
magát hi\.ntott ielóIni, Ebból kifol},ólag ,no§t a kar fizikailag is mcglbgható részéról,
vagYis aZ épuletekról lesz szó,

mert á7 inlózctck és tans7ókck
n krpott menedéket. Mint a

mellékelt ábrán is látha
melyekcr A tól s ig tartó jc
1álszóla8os zavart (9

minde8yik bejárata
hel}zetúnket,
A bejárat iz István utca
lr]kiim ltk (konfcrenciák,
ha§ználható. A Bika mijgdtl
Tan96.hez laíozik, Egészen
I]lt6re kijltijziíL. A bcjá.li1!
ben balra aZ j§tálló, szcmbcn pedi

on lévó újépüle1
antőscn mcgkönnvítvc ezzel a

téri beiárat c§ak kulónleÉes
selén, l tóbbi lnég olylnkor se

18

|.treLthcn hc ls lng muti
lycs épület, ("C") taláIbató, A

kerülve 

'utunk 

el a "D" épú]edg, m

távolabb az Élettani el6adó foglal
jurharunk be a tanszékekre, és a

a Bel8}ó8úászati Talszék

ámi mögött tllálod meg á

dlJu Jllo sz€rYe6,zobár c5 a
oldalon nyílik, ós a Kt tryttárba

Kórborrctani és Icazsásüsyi

lhJ7 i\ lLL \UIt, dt dZ

mbc vcrcl. A lcrcm
lélrcron lclmás/\a, halr3
i. iobbra a, Allattaoi és

djárr rtz elsó félé\,,ben. aZ Allaitan
radvá, atlól balri c8y másik lckintó
lebbi részcn a Kémiai, míg a7 ettól
kettő közötti főbejáralon kcrcsztüI
koílóhoz, A prrkot a kémia felól
n ulca l'elöli oldálán vln egy faliló,

á Bd$ó§á§zaii

TaNzék fclügyclcrc

fclóli bcjárat pcd;g ncm vélctlcnú
nc8relde7ésre kerüló Equu§_bulj
oldilán kózö§ ("D") épu]elben t

fóbeiárat a Rottenbjller utca felőli
később még kúlón lesz sZó. A Paík

"kluh" felirafof. a csürórlókóúkénl
lnek me8íendezésre. A Park ésaki
Anrtómiri és szö!€ttani Tan§zék a

Az épúlet hálsó oldllán lévó
elóadóban még l legoptimálisabb esetben is rcngclcg idől logsz ehöheni, A
Belgyógyásznt mögö11 bújl cl a Gyó8wertad Talrszlk (.'S" és "R), !, clőadó
bcjárala a kclcti oldalon van, Itt á]ldogálva aZ cmbernem sok mindent lát Budape§i
szópsagciból, mivcl á kilálá§l a "P" óIrülct takaria, Ez a Ki§dlankórház (kelcilól a
sebé§Zeti, nyugarlól a B€l§,ógl.ászati). Innen a beiárat felé sérálva túnik fel. hoAv a

utcai epultttl \3llfr

cgulóbbi időkig l Nl§,á]lá



Kél leheLséles úIM hó!ül fuindlg a hdnnnnik jlt É 6z!üe.

Belgyógyászad épülctezen részén is ajrókvánnak, mciyekaz istáitóba és a Műszer€s

Lab-Órba vczernek, Eközben balrá iS épületck 1únnek fcl, A Betgyóg}dszati El6edó

ópúlete, mely l Kóíél€ttAtri Gyakollódsk, a Belgyógyá§z2ti és Mikobiológiai
Úbomhak továbbá a Patikának óeiáral aZ újépülelek felól) is helyt ád, aZ "o", míg

a sebészet. a Toúbbképzé§i El6adó és a Bel8yósyászati AmbuleÁcia köZö§ épülete

a "B" jelzéSt viseli, A két épü}et kó7ölt bekanyarodva jutunk el az úi épiiletekhez,

|zek beiújelzósc déltől é§Zakrr }--t6l N ig terj€d, Az épnlctclce ki yan ín,a, hogy

melyikbcn melyik tanszék találhátó, sőt, hálül, a földszinten egy közós folyosó kdti
ókei ossze, Ebben a tömbben találháló tóbbek között a menza ("G"), a T€stnev€lé§i

Tans?,ék ("G"), a bü{é ("ID, a Tanulmányi osztály ("H"), á sámítógépes szoba
("L"), és nz Idege!Áyelvi L€ktoí4tus ("N"),
A biológiái sZük§églctek kielégilósére ké§zült helyi§égck egy ré§Zc s,tjnos a hallgulók

elól el van záíva. A hivátalos nyilvános mellékielyiség áZ "E" épülerhez sirnu], a

Kóíbonctán bonctermónek bejáíata mell€tt tltálható. Ezen kívül :i kön},vtáI

cmeletén találhltsz nyito11 mosdót, Az új épülclck nindcn emelerén, lt liftekkcl
§Zemben találhlló mellókhclyisé8, dc czek egy ré§zót Záíva tartják,
A zoolósíai Intézet, mely ióteg a zoológus hillgalók életében tólt be központi

szcrepei, a Rottenbilel út 50, alaí található, Ennek háu mógött, a nvomda mellet-

ti Jc$]zetbolrban vásárolhatod meg a §zűkséges iegyzcreket, könyvcket,

Jó UTA§ Gó["YA!
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Hivatalok
A lelvelelihez s,,ülse8e\ pdpllok kjldlle\e.oran mar lalaIkolháIlál á tclsónl.

l l'lata,i bürukracra .zep.e8elvel Ne ag8odj. e2 mrg (sak J hemelfglle, voll: A
kóvetkező években is hivátali leendők sokaságávál fogsz szembesúlni. Kónnyebb
eligazodás végett íme az egyetemi hivatalok:

Rektori Hivatal: Az egyelem irányírásával kapcsolatos úg}.riteli teendók
ellálá§áIa hjvarotl, ió messzc, Gödöllón találhaió. (2]00, Páteí Károly u, l,)
Dékáni Hivatal: A kaí irányításá! végzi, alá rarro7ik a aöbbek köZöit a
'fanulmáryi osz!ály is. A "H" épület elsó emele!én található.
Taoulmánvi oszlílv: \ep)7etU neven J 'lco-, \ hlllgálok lJnUlmJnyi d\
sZociáliS ügyeivel foglalkozik. A vizsgákkál kapcsolátos esetleges kérelmeidet
iS itt kell majd l€adni, Ez is a "H" épület első emeletén foglál helyet,
N\itDa tartása: rlétfőn, szeíllán és csútóít(ikí'n 9:00-13:00-ig.
EOL!&da: A Hallgató Iroda az "N" épület 3, €mel€lén, á 310-es szoba, Ez
az a heiyiség, ahol, többek közöt1, az ösztöndíjak meghátározása vagy éppen
a KiVETítés §zerkesztéSe folyik. Kedden éS csütörtökön. 14:00 és 18:00 köZótt
ió esóllyel lalálsZ il. valaki illetékest.

(I|ra? Na jó. Egy meleg nyári e§te sok-§ok éwel ezelótt
éppen mentem á1 az 51€§ úton...
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WWw.univet.hu
D/ J lJl hl\JlJlo\honlJpiJnJl Jclme, l,ri.,elllelulllva,lg(l1 ,Il1,1.^.í^ímJbin
L),nllnlzla l larral lrpt.oluro, le8lobb ludnl\!lolJl, l, l/ lnle,,elel lella
sait, Es ho8y honDaD tudod elórnj? Egyctemúnknek 1ermészet€sen állafldó, kábc
le§ kapc§data vln l Világhálóvál, mel,\,et a hállgatók két körponli hclyről, .l

Könyvtárbói és a Számító8ép szobálról lüdnak igénybe venDi,
A Kön}vtár Számitógépei nagyrészt e-mailezé§re ó§ kaulógusban való keresésre
vann.tk belőve, kivéve egyet, ámelye1 Vi§zont levelezasrc, szörfóZésre nem illik
igénybe venni, hiszen az á kutatómunka rószórc van icnnlartvlr,
Az "L" épiilet 3 emeletén, a liiitól baln lalá]hatí' á Bion1álematikái és
számítástechDikai l'an§zók, rmcly nrúkijdlcri ]r7 Bgyelem beisó hálóZatát és
íenntartja Internet kapcso]alál (vallminl l Devóbcn szerepió tánlárgylkar és
néhány t'ikultációt oktar. A s7ámílógóp s7obr jobbrn, a második.tjtó mógött

KoNWTAR
Telejon: (36 ]) 173 4226
Faí: (36 ]) 178-,1227
I' fr dil:lihd,a@4úíEL hu
Hanldl: hllp: / /kan ataf.|nbel,hl
Iluzpdtó: Szabónl s!íüa! Jfu]tl

rilkaságok i§ megtalálhitók, olvnsóinak 120 főS olvasólerem és l t számilógép álI

rendelkc7ésére, 
^ 

há]lgatók nyugodt, balálságos légköIe mjatt clsóSorban helybe

li tanulásr! haSználják, vaiamint tudományos kulalómuDkákhoz is napJ S€git

Séget je]enr, Eg_v hónapo§ határidőre kolcsonóZni is lehet, HozZá iartozik egy

ritkaságokban bóvclkedó múZcum is, Zoológushallgatóknak figyelnébc ,ljáflliuk

a Telmés7ettüdomálryi MúZeum Kdnyvlárát (Bp., 1088 Biross u, l3,) ,s,

A kön)^rlár - mint már volt róla §zó l Park nyugáti oldalrin, n "D" épületbcn

találh;ró, A beiáIal a Rottenbiiler utca felől nyílik, közvcrlen utáDá, balra ta]á]

hntó á ruhatár. ht elektroínos vagy kulcsos szekrényekbe hely€zheled el kabárod,

mobiltelefonod, nagytáskád, és egyób, a kónyvtáí használatához nem szükséges

t]olgokat (az olvasóterembe eZeket ncm szab.]d bevinni), A fólds,,inten találhalók
a hivaralos hclyiségek, ós néháD_v kényelmes fotel \,árakozá§ ós be§zélgetés

cóliából, A lópcsón i€iúászva \,álasztás elé kerúlünk. Balra a mosdó és néhán},,

e Áailezés lc specializá]t számítógép találharó, jobbra pedig az olvasótercm, Ide

belépve eel/ haialmas és szemel gyónyöIködrelő helyiségbe julsz, A napjlapok
szélis vá]aiztéka mcllett magyar, némel és angol Dyelvű tankónr,€k lcnyű8öZi'

arzenál'íból válogrthatsz, 'ltímész€tescn valamennyi tankijn$l é§ iegyzet me8

találháló itt. eqY részűk kölcsönöZhetó, a k!í hallgalóinak ingyene§en, A
konyvtáros kisaiszon_vok pultja mellett találhaló cgy nagy !elje§í1mónyű

§Zámirógép, el§ósorban kütgláSi l'eladatokra fennrartvn) válamilrt egy fénymásoló
góp, am;lyet §aiár kárt],áv.tl (l0 Fn/oldal) vagy á közpoDlival (15 F'/oldd) 1udsz

traiználni. Hritabb §étálva a bőség zavarávál szembesúl az ember TIaZái és

kűlföldi állltorvosi ós állattarrói folyóirltok, sz.tk]lpok soíakoznnk végtelen

választókbán r polcokon, Itt tovíbbi számilógépekel is találs7, melyek nem csak

e mailezésre, harrem tudonrányos kulalásra iS hásználhatók. Es van itt néhány

cscndes asztal a sárokban azoknak, akik magányosán szerelnek taDulni,

Vógczetúl pedig álljon itt a kanFtár nyitva tanása:

Ft]á,],só - SZ)ERD,\: 8:30 - ]L8:00

cs]UTó]KlÖK: 8:30 - 20:ü0
]P]ÉNT]E]& 9:00 - l7:0ú

talá]haró, All!láblD ntlnkáidóbcn
ván nyilvá, néhl egy kicsit lovább,
Válrozó SZámú Számítógép találh.ttó
itt, változó állapotbiD, és szintén
változó számú várakozó hillgató,
általában ide8es áltapotlran, Dz per-
sze rúlzás, de tény, ho8v erősen a
szerencsétól fűg8, hogy épp találSZ-e
szábad gépet,
A kar szeiverén keresztúl szerezhel
5z (természetesen in8yen) §a'át
elektronikus po§rafiókor, EZt
kérvényezni ke]l, mégpedi8 a
'üD§Zéken vagy a Köny\,lárbaD. IIa
kósóbb bármj prob]ómid ]cnDe
ezzel, rkkor ! n1ár emlilctl szc^,cr
szobálran tudsz (a könyvtár
épületének déli részén, a faajió
mö8ött) segítsé8et kérni, Ezt á
poStafiókot eg,vélrként TELNETlel
akár kiviilről is el leher eléíni

WINGoDS 2000

]ó szö;rtföJléstt!
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Hallsatói Onkormányzat
eve alapiá[ egy messziról jött ismereden könnyen párhuzamol vonhat a

középiskolákban múködóc) Diákönkormányzatoktal, Szerencsére a helyzet

ennyire nem lossz. Az Egyet€m hallgatóinak törvény bizto§ította, komoly szerepe

van az intéZmény irányításában, Ezt testesiti meg a Hallgatói onkormányzat. A
külónféle irányító i€stületekben (Szenátus, bizottságok) meglévó ielentős súlya

sokszor megkefulhetetlenné teszi a legfelsóbb vezelés számára a dóntések

meghozaúlakor. oktatóink is egyeníangú patnemek fogadják el a tIoK
képviselóit- Es hogy kik ók?
Minden, aZ egyetemre, illetve a kárra beiíatkozott hallgató automatiküSan tagja a

HÖK nek, Minden é\,folyam választ magának egy évfolyamfelelóst, aki ezáltal a

Hallgátói Válaszrmány tagja lesz. A HV lagia még az elnók, a Zoológusok

képviselóie a Iöllégiumi Diákbizottság, a nemzerközi diáksze €zetek (Foíeign
student A5!o(ialion\ (F5A ill. lnIernallonJl VeIerlnJry slUden!5 A$ociJlion,
(íVsA] !dlamlnl aziguL], ktub egy-ee} kepvi,eloie L7en lUvul sz(nalU. hall-
gárói részlót delegált tágiaj is tagiai a HV nák, őket köZveden választás§al szavaz-

zuk meg, rendszerint szeptemberben.

És ho€J konkrétan mit is csinál a HÓK? Nos többek között:
> cllátia hivatalos teendőit a szenátusban, aZ egyetemi és kaíi bizotiságokbán
> programokát sZervez
> hallgatói lapol ad ki (KiVETííés címmel)
> rneghatáIozza A7, öszíőndij nagyságát
> érd€kképviseleti szervkénl rnűködik
> megpróbá] megoldani minden, a haltgalókkal (akáI csak eggyel) kapcsolatos

prcblémát
> támogat (akáí anyagilag is) minden olyan hállg3tói ö etet, amely a hallgatói

élet színesedését céIozza
> támogat minden elképzethető iót, ami a hallgátókkal kapcsolátos
> igyekszik ínegtorpedózni minden ellenünk irányuló vészterhes összeeskúvést

I-Ia tehát bármilyen iellegű, a Hallgarói Ónkormányzattal illewe a hallgítói élet-

tel kapcsolalos ötleíed, megje8f zésed, gondolatod, hozzáiíiznivalód, véIeményed,

kiegé§zítésed, tanácsod, 1ipped, elképzelésed, észrevételed, kommentárod, meg-

győződésed, néZeled, útmutalásod, Siíámod, panaszod van vagy sérelem ón, akkor
a legbizlosabb, ha €zt évfolyam képviselódön kelesztül (vagy 3kármelyik HV-Sen

kere.zIüI./ ho7od a ludoma,unkra
Mi mindeni megteszünl! hogy segílsünk, de ezt cslk ákkor tudjük megtenni, hn

tudunk a píoblémáról.
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Ki hoiin hzl, en ludln, Lel e afdnJat, d! ho}t Mn AjTK:, az luli.

cursus veterinariae
A z alldlono,1 szak az pgrrI Ie8nep,/erübb a./ oíVo.|udom.]nvi szakok közoll,

.Ö.A lul|.lenlle7é, Ia\dly n)ol, e, tel.7.1., voll, e. ViIo(7lnúleg idén l\ ckorul
nlakul, tehát méltán lehelsz búszke arra, hogl, szeptembertől itt folytáthatod
tanúlmányaidat, A §zak magas követelméIryszintjél jelzi, hocJ év€nte 85 hallgató

felvótele mellett csak ó0 70 kórüIi a diplornáZók számá, ó§ a végzősóknek is csak

körülbelúl a fele kezdell 5 é\.rel korábban, Tehát ne gondold, hogy a Dehezén túl
vagy, Ez persze a kivólclesen Szigorú vizsgaszábályzatnak is köszönhetó, melyen

analómia hármas tóbbet száDlit, mint egy jeles, mondjuk Á alorvos ludomány
rörlénelembót. Igaz, az anatómiá kótelező tantárgy, vagyis a diplomához e]enged-
hetetlen, míg az "áo töri" rákultalív, azaz szábadon válásztható. A fakülrációs és

kótelezó tantár8yak jellegéíől, súlyáról, felveheróségükról, az ósztöndíiszámítás
csavaíulatairól §ikerüh kél tekintélyes méretú fiizetet meglölteni C'lrakultációs tan-
tárgyak tájékoztatóia" illetve "Tánévi Tájéko2taló"), amelyeket a beiíatkozáSkor
automatiku$n megkapsz. Ha a téma annyira i7-gát, hogy nem bírod ki addig,
ismételten utalnánk a hálulsó bo tón olvasható szövegre, A Gólyatáborig, illetve
a beiratkozá§ig aronban még rengete8 sok idő van, élvezd ki, bombaió nyarat
kívánunk Neked]

KIuEThÉs * OOLYAHIR 2001.

Cursus Zoologiae
C\ oYeíelellel köt7onlUnk Iile}cl J 7oolo8u.hJllgdldk nem (Ul nepe,. rmde dDDa l

\)lell,e,ebb raboíJbán, A/, hog] keve.en !agyunk. De }e.etll.en el5enkil, merl

egyrészt Einstein óta mindcn relati! másíészt ennek is me€ían a maga elónyc,

Mindenkit ismersz mindcn é\,folyamról (előbb vágy utóbb), teháL ha valrmi
píobtémád ak5d, az összes zoo-hatlgató zseniáli§ ötleleinek végeláthátatlan sorá,

val ámszi el Téged, Azt hiszem, a külonbség érezhetó, mennyire más ]ehet

e8Jmillió ótszáZkilencvenhatezer négyszázhetvenháíom hallgaló között egyetlen

birkának lenni, é§ békés megelégedelrséggel bel€olvadni a nagy semmibe, vaeJ
élet hrlál harcot vívíi a korlátozott mennyi§é8ben jelenlévő eróforrásokért,
'lbvábbá, bár ez egyenlóre Titeket nem érint, ha majd a szakdolgozát megirásáía

kerúl a sor, a tánárok elöntenek forró
szeretettükkel, és lépten nyomon
figyelemmel követik, mit mdvclsz már
megint, Ez elsó hallásra borzasztónak
iűnik, de enyhítő körüIményként
értékelheljük, hogy általábaí megteszi
h:tását. Tehát a lényeg: csáládias
hangular, segítókész barátok és

tanárok,
É" .gy nary hátrány: elég nehéz nem
íeltűnóen hiányozni az előadásokról.
ua niég ezek után is kórdések és kéte
lyek merülnének fel bennetek,
nézzetek be a Zoológus-klubba, ami
íends7erinr kéthetente szokolt lenni a

Kön}Már alatti K]ubhelyiségben vágy
á Zoológiai IntéZelben, de előtte miü
denképpen talállok majd plakálot,
amely tarralrnazza a Iészletes idó és helykoordinátákat, v3lamint á témá1, Ez
ulobbi elü7ele. megbe,/ele, alapi.n dol el AhalabJn meghl!un! c$r /oolo8u5l
vagy a szakmában |ártas humán egyedet, aki nagy ]elkesedéssel, eserleg diavetítés
kíSéIetében kápráztat eI minkel tudásával, ezzel is ösztókélve minkel árra, ho8}
punnyadó fantáziánka1 a tlrdomány Szolgálatába álliisuk,
Tehát á lényeg, hogy éíezzétek jól magalokal és legyetek aktívak aZ

elkövetkezendő 5+n év,átátt, ho8y ú' szirupszisok képzódhes§enek na8y jövő

elóll álló agysejtieitek kózótt,

az elmújt években a HV néhárty, Sokat

bírált könnyítést ért el (például egy
tárgyból egy félévben háromszor
lehet vizsgáZni), de ettől még nem
lettek könnyebbek a vizsgák, sól-
Nagy vita tárgyát képezi a üemrég
bevezetett un- kredi1 reDdszeíű
képzés is, Ez a képzésforma azi
jelenti, hogy a piramisszerúen
egymásra épúló lantáIgyak közül,
félévtól függetlenül, bármelyiket
felveheted, amelyik elólanulmányait
sik€rescn teliesítetted (és jndul az
adott fólóvben), A kreditponlok
Iévén aZ ösaöndíi alapjáu] szolgáló
tanulmányi átlagol nem c§ak á2 elért
osztáIvzar, hánem a vizsga nehé7sége
is befolyá§olia, Így péIdáu] egyEsy!
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Plussz !

kóv€tkezókben rövid útmutatást kapsz arra vonátkozóIag, hogyan mélyed

hetsz el a Téged éIdekló rudományágak reitelmeiben, ha áz előadások és

gyakorlatok nem elégítenek ki.

mrul,rÁcIÓrc -ui"t már említettúk, taláIkozüi fogsz jó néhány, Iqkultációs

rárggyal. Ezek közül néhányat (az e$,etem elvégzéSe alatt összesen miDimum 50

kíedit pont értékben) kötelezó felv€nni, szerenc§ére a válas7lék bőség€S, a kife

iezetten klinikai iellegúektől a kutatást segítőkig mindent megtalálsz,

Felvélelükkor céIszerú a pontérték és a vizsga nehézsége mellelt azt is megnéari,

TuDÓMÁNYos DIÁKKÖR: A tudományos kuiátás felé vonzódók számári
adott a TDK,tágság, Az intézerek, tanszékek hirdetik meg éveDle más,más

témábaí, A fogadó intézetek TDK sáikat megtanílják a kísérletezés és a kurató-
munka íbíélyaiía, egyéni gondolarok kidolgozásáIa, segítenek eligazodni á

kúlfdldi Szakirodalomban, A TDKsok számoI adnak elérr eíedményeikrőI aZ

évente megrendezésre kerülő TDK Konfelencián, ahonnan a legjobbak tovább-
jutnak az országo§ TDK Konferenciára (oTDK), míg a legkiválóbbak a

nemzetközi konf€renciákoD ismeítetik €redményeiket, Fontos motiváció, hogJ a

sikeres TDK dolgozatot elíogadják diplomámunkáDak is,
KÜFÖLDI CSEREGYAKoRIÁTj NegyedértőI felfele lesz ]ehetőSéged megpá

lyázni. Ezáltal külftrldön, elsőSorban néúct íyeh,tenileten @écs, Uúecht) tdltheted

év végi kóteleá, nyári €Jakorlatodat. Hasznos tápasztalatszerás mellett nvelvet is
gyako.olhatsz. A pályázatnál á tanulmányi eTedmény és a nyelvtudá§ §ZámiL
rtoolcoás, rutan rurcsán hangzik, de még eeJ, klinikát sos€ látotl elsóéves

hallgató i§ rövid idó alatt hasznos munkatárssá tud válni, akár egy rendelőbcn,
akár áz egyeEmi kórházakban, PeIsZe ehhez oda kell menni, és a munkában való
réSzvétel lehetőségét és fel.ételeit meg kell beszólni nz érintettekkel, de áltrlában
nagyon pozilívan viszonyulnák áz "öregek" a lelkcs ifjúsághoz. Ha§znos lapasz
talllokra és ismeretségekre tehe§z szert, ha elég kitanó \,áeJ,
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Kolesz
1148 Buiaresl Mogoródi , s9- 63-

Iab|o : (l) 363 1491
FN: (1) 363 1477

A kollegium ZugIo 70ld ove7eleben lek,llk, tdmeckozlekede,i e<2}ö7okkel

.f1'konnv.n mPqkó/ellIhelo !pl, 80 J. lrolibu,z,32-e. bu<7, o/ e\ VillJmn.. ,ll,
78-as éj§zakxi bus7,), A ]20 főbefogadására alkálmas, négy emeletes épülethez tal
Iozik egy vendégpaíkoló, egy ászfaltos focipálya, a fennmaradó lerüler pihenó
parkkénl funkcionát, A kaprr reggel 5 1ől este 1l-igvan nyiwa,
Az irányítást a7 igazgató és a hér fős Diák Bizoltság végzi a házirendnek
megfcl€lóen, A Diák Bizottságol a Kollégiumi KöZgyúlés választia a kollégislák
kó7iiI
A szobák három ágyásak- Minden Szobához tanozik a főhelyiségeí kivúl egJ
fürdószoba, egy erkély és e8y beépíten szekénysort táíralmazó elótór, AZ
emeletenként taláIharó tanuló, konyha (elektromos tűzhely, Ínikíohullámú §ütő)

A fóldszinten kön},Ttáí, fotólabor,
számítógépterem, kondicionálóterem,
búfé, ill, kér szórakozó-Tv terem áll a

kollégisiák rendelkezésle,
A 800 kötetes kónyvtárban a szakmái
kön},veken kívül, a szépiíodalom ill,
egyéb ludománylerülerek kóterei is
megtaláIhatók. A számító8épes terem
bcn 24 órás Internet hozzáféíés biz-
tosíton. A konditerem m€Ilett g diákok
jó erőIétéról it helente kétszer tartou
aerobic edzés gondo§kodik, A focipálya
használata á félévenként megrendezett
bajnokságban csúcsosodik ki. Vég€zetűl,
de nem utol§ó sorban, minden taus§zal
a kollégium szolgál helyszinéü] az
E{]tlus-n3pok rende^ényeinek,

vöíös Felhó íéEálma



Mulhlcadelen: a dolÉOzónu]. nr bgyln h ho§ai,lóró fuszei.

énzbeszél, kutya ug
A réSzletek előft két gondola1:
A Neked iutó pónzt az állrm bjrrosil'a számodru hlllgalój noímativa néven,
Bnnek felosztásáról l HV dönt. EZen felúl rant mállyi eredményedre, klinikai
Inunkádra vagy ehhez hasonlóra hivatkoz\.a pályázatokon lehet elindulni, m€lyek
e§etleges me8nyerése jótékoni, hatású lehet a bankszámládra.
Fizetned bizonyos szolgáitatá§okért (menza, kollégium, íénymáSolás §tb.) i]ietve
egyes ü8ye§ bajlr5 dol8aid intézé§éért kej] (Uvcsckk, egycs kéiúónyck slb.),

Juttatá§ok - ösztöndíiak
Rendszercs szocűLn aLabfuimogad^| mfuden, a félévre beiralkozoll az elsó államilag

KIwTfus * GOLYAHIR 2001.
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finan§zírozott képzésbeli.részn evó hallga tó[!k jár, Iűtéte], hog} á kredj trendszcríi

6ólya-táborba
au1alzhu 21 27 it1

tóhbiek kö7iil a nem k, os§z€ge pesri hillgatókrrak hávi 3000 F't,
képzéSben

vidéki halIslióknak hlvi

évről 20 kredit poDttat ke]] rendelkerriük. a

ális óeD a kali IIV áIlapítja
ó.Zcd, scgil sóg lchc(, ámi1mcg, FIGYELF]MI NI KH

xdni ludunk, nc haboz, p c.rc \,án linDhnvn, ós
lehetóség szerinl mi bál ián1ogllás1 nyilitáni

§ jgen}elhero. íendkl\ uli
?r.t5ran

'0 etíl/uli l ráat z o l. ú l ízt tL

Q urLanb. 0u tliu,l ó t 1Jkkk

/|tlei uiuilil
l;ilzaLli. paxttúNt
quli, h,lli. llli..

l.ent e]tero, Jni\eL

cnDYi (hol lijbb, ho1

ú áI a ki'Vclke7ó óvre,
inlk á hl]lgálók

Fizetendő díjak
Kllliliumi díi: a 2000/200l cs hnóvíc 3500 íoriD1 voh hnvonla, A Kollógium
I8azgatója határozza meg, l Ifullégfumi Diákbizonság eg]-eténésével,
Tanítólizsgddíj:800 Ft,ért rosszul Sikerúlt vizsgádat (mely legalább keties,)
kijavílh.1.od. vig}ázz, a korábbi vizs8a eredménye torlódik, tehát.kár me8 is
bukhatszl
Uró!E§gadír: §ikel1€Ien viz§8a ismétlése esetén keil kivállani az "Lry-csekket, Ez
is 800 forinr, de az érZé§, amit e8J sikertelenvizsga kijavítása okoz, megfizelhetetlen,
EZen feliil a kúlönfó]c beadvánvokó is áiu]ábaD lj7chi kcll, fólcg, ha lckóscd á

.J,ló
l7atlL .,4uila , )0 2:16 11-01

| /2m3q i',/Jluln.. 7o 1i-,l()2 .l knha.

'znJ?tiah!úl. 
]loti ,l1zl poht

!Z óvlblyamátla$i'
"KaráL Ni haz": 6in
kevesebb) á tervc7c
.rirc jchan KJll.\nnJ cloti



Eh"s nakful .]^znóhnl dlto,isz

Túlélőkészlet
l,íinldrramarldhnlaiLjllel,a,,olU.t!JtJk07Jsone.\zenlal,arJlonkl\ulme8
,lVl.gr ,...s aoroe," ,/ül, n g(d lc.z d7 EgyeIemen - a lJnevtezde,he/ mindjJrl
egy jó fényképészre (i hozzá taítozó fodráSszal és sminkessei). Ha elég idód van
á nyár hátralévó íészében (és miért ne t€nne?), jó €lóre beszerezbeted a fon.o§abb

Elóször kezd el a folyószámládat intézni, mert a kárryára legalább kéI hetet kell
várnod, Amennyiben ez idáig nem találkoztál aZ adókárryáddál, be kell ugranod
érte a lakóhely€d §zerint illetékes APEH bá, ós ott az. igényeined, AZ óSztöndíiak

KIWTfus .. c Ó tyaa Í a zo o t.

Homo universitas
Ált a l á n o§ l eírá§: MindeD e] lenkezó h iíesZte] és§el szemben aZ embelszjtbásúak

ko7e laIIo/ll, AllJIdhxn s el lg el, Je e8] e, falai enoel lo\Jbb i, elIcbecolnhk, flel

Inódjr Szívogató, Báíínilyen táplálékot hajlandó má8ához venni, de a folyádékok

alkoholtaltálmáIa kényes,

§ubspeciesei:
Halno Uni! eíi.tas L I NK-escens :

színe változó
Termószetes éIetközege: ágyban, párnák között vagy alkoholos kóZegben

oktatói rezisztenciával lendelkezil! a ió §Zó és a klórszármazékok hatáslálanok rá,

Rajzásá az e§ti órákra esik.
- Kocsm3fényre pozitív rolotaxis.
- Gyakran repül, felszállási valószínűSége megnó vizsgák ütán,

- Stresszhelyzelekben djrúzióra i§ képes.
- Ánelel, de nyaranta sok elpu§zlul, főleg a II. n},áron,

- teíme,7ere, ellen\e8e, Phyle. u, lhandl l. u.,

- A húv€lyesek fogyasziáSál,ái gyakran kán okoz,

Hono Uni"e8ia: S?REBER escens:

Teste kisebb, t'eie nagyobb, nyelve megnyúI!, száiSzen,e nyaló,

Betsó vázgerinccel bít dc legtöbbször anélkül is elég iól megvan,

KüISó, 1,askos bőíváZ iellcmzi, fóleg arctájékon,
- SzinergiStáia: Phytecus rhanaricüs,
- ErótelÉs nivekedése tóbbszóri vedlé§t tesz szüksógessé, a Vedlés után gyakran

má§fajt. kültakarót öl1 magára,
A}náZó életmódot folytal, a tóbbi H,U, alfaj táplálék konkurense,

utalásához ugyanis az adószámod faltétlenül
szükséges,
A gyakorlatokrn mindenképpen szúksógcd
le§z gumikeSztyűIe, szikenyélre, pengére,
ollóra, legalább egy c§ipeszre és szondára
(anatómii). Ha tudsZ ismeróslól szerezíti, ne
ké§lekedj, mert igcn drágák, ó§ á7 clső bonc
lermi gyakoílalon (3, hét) szükséged lesz rá,
Ha mindenképpen a vásáílás mellett dóntesz,
akkorviszonl váíni érdemes, mert a beiáíattal
szemben lévó patika elég olcsó egységcso-
magokat Szokott készíteni áZ elsósök számára,
Az anátómia előadásokhoz pedig Színes
ceruzák Széles válaszlékára le§z szükséged, ha
késóbb is szeretnél kiigazodni a je8Jzeteide[,
A kémia e],akoflatokla e8y íehér köpenyt
javasolunk, mivel sem a kénsav Sem a nátron-
lúg nem mutat iúl előnyö§en, sem 2 nadrá,

gon, §em a bórön, Ezenfelül nindeníéle füzetekre és kón}\ ekre is Szükséged lesz.
A füZetek nilyen§óge a Te választá§od íüg8lén}.e, kön}Yek tekintctében viszont
meghatározotr tánkönyvek illclve jegyzelek állnlk rendclkcZósrc_ Fel§óbb évcsek
tól vlgy a Zoológiai Inlézei mögött lévó Jegyzetbohból szerezheted be őkel, Ha
p€di8 valami nág],on nincs, vagy nágyon drága, á kon},Vlárbót érdeme§ kikólc
sónöZni vagy ugyanitt le lehet fénymásolni őket, Megvásárlásukat á tankon}.r'i
támogatás se8íti (bónok folmájában, az év elején kapod meg, vigyázz, he elveszt,
ed nem pó1olható|),

Kfin tE&.!lE§ tsEsztsR-z óKóRTJT,ÁT!

-Me8 kéae ie8yezDüak aá a
pontot,..



Infuibb leE eh sófhüan, húL bízf.jen

Energy input
MoLló: "Az embemek hót állapoía Dan,

ldq! éhei, Dag] eszih..."

we?diu! 5 men.,a!il, Mdgd J,zo. llaldkula.al lcpinl\e, egÉ,7cn d,, o.koí|g
l\e/elhel^ \l,,,,d, 

^4eg 
J neanoervolg\lck idPjehrn J ki. lJb^íól lö,,elPben

miudig létesíleltek egy meddőhányót, ámelyre á mindenféle, már párszor
hásznált holmika1 és a marádékot hajigálták. I-Ia egy vándor arra iévedl és némi
márádékért kuncsorgott, roviden elküldték, mutatva az iíányti
_Meniaz,.,,
Hát innen maradt ránk mái §zavunk, a menza, amelv i:unkcióját fiáig is
kifogásts]aDül elláli.t,
A Kar meDzája a "G" épületben, a tornaterem mellett talá]ható, egy kisebb
ónkiszolgáló étteremre hasonlít, Az ebédet elóreis bc lehetfizetni (350 Fvtbéd), de
lchetóségván "a la cháne" élkezésre is, A választék elég széles, még egy \.egetáriánus
is rnegtalálhati! a nekivalór, A r€ndelésben segít, hogya pult fötött, izlésesenelren
dezvc, mindegyik menüponl cgy díszpéldányr szemrevélclezhetó, Egy komplett
ebéd (ieve§, húsíóle, körel, saványúság, dc§szert, údiró) €llbgadhrtó áron
kihozharó, Sót, a rninóségével scnr szokot különóSebb probléma lenni, Ami a
menn},iséget illeti, Mike tson valószínűles clóétetnek is kevesellné. dc arra
bllalJbJn Fllts. hog} ecV JeluIanig\!l ,rlalol l,ihur/ 

^vi,7()llála 
91o.., , ,,-,,,

kultúrált ebódlóteremben elég hel]r vgn ahhoz, hogy mindenkj lc 1udion ülni, A
m,,n/J heIko7ll.p ll orr,"l le] haromlg ljll nyil\a,
AZ eg}et€mi büró a "H" épület ala8sorábán .\.an, itt mjncienléle íZletcs szendvics,
csoki, üdíló, dess7-crt, §tb, várja á, éhes vendégeket Minr miDden büfé, eZ sem kife,
j€zetten olcsó, de á láplálék_utánpótlá§ biztosírásánnk legegyszerúlrb, leggyorsabb
módját jelcnti, A legnagyobb hátránya az, ho$,s7ünetekben álta]ában hosszú sorok
áiilrak, és néhá kissé nehézkes az érel elfbgyas7iására ülóhe]yel .alálni, Ugyníakkor
a Büfé ü cg_Yelemi tár§adalmi élc! egyik központi helye,
Ill keu megemlítenünk a "Z-tanszékcf', vagyis a Zorbát. EZ á \,endéglátó ipari
egység az Istvál utcai be'árattál Szemben találhutó. é§ immár hosszú évtjze{]ek
ótá iárnak ide a kar (egyelem) hallgárói és dolgozói, hogy az egyszcrű, de hanAu
lJló. lleIy\egh(,n e8\ malllJ\ lrot(\ mcllcll meg!ll3,,al a,. eIeI n r5 kerde.eir,

"-rr^r"r-^r'^rr- q
Idegen nyelv
This ist muy haraso...

A menn!b.n ,ikeíe\ lel\clelidben ee} ,neldn lobh allami nlelllrz.ga i,
.f\"."u.,,. minden bl/onn\J1 meAnyugvJ\,rl \c,/rJ ludoma,ul. llog. J/ J

továbbiakban is hrsznos segítségedleSZ, Haviszont még ncnt rendelkeze] ilyen jel-

legú papirr,rl, aklor i leheló leghamarabb célszerú megszerezni (n€m bcszerezni|)

mivel a diploma feltételc cgy állámi, köZópfold, "C" típusú nvelwizsg;L, mégpedig

élő nyehóól (teháinem cszperantóból), Az Egyetem persze nem csak követel, §egit

i§, eríe a cél|a iött lélre ]9,19-ben az ldegennyeh,i I-cklorátus,
AmennyibeD nincs meg a 1énl emlitett papírod, aZ első 6léló\,ben 360 nyelvórán
kell részt \€nned, Ez: hitalmás mennyisé8 heli 2i2 órát je]cn1, Ez a köte]csséged

abban a pillanatban megszűnik, hogy lenyelwizsgázo], viszont nem jelenti azt,

hogy telje§itése esetén n,\,el,a,izsga né]kül álllmvizsgázhafi^l.
AZok, akiknek van nyelvvizsgájuk, seln i:ogiák m€gús7ni a Lektolálus nélkü],

mir.el az elsó lét íélévben á látin kót€lező tantárgy. lgaz, amennyibcn tinultál
középjsko]ában legalább 2 éven kere§rtül vágy más felsóoktatásj intózményben

legalább 2 féléven áL l€nényezh€ted a felmentésed,
rla eZ is megvan, nkkormárvalóban csák Rajtad múlilq hogy megjsmered-e a t.tl1

szék oktatóit, Ezen p|pírok megléle ugylni§ llem iclenti azt, hogy szigorúan lilos
Ienne az (egyébként az órarendbe beiktatott) nyehórák láto8atása.

Főzőcske
TütNölt rutlli - m0,8)ar étel

Hozzávalók:
> Másfól kiló nyers raryli.
> Egl iókora p€se.
> 2 csobolyó gónyézde (ha lehet pócöIgóSi)
> ] csipel ciháta,

Elkós2ítóse:

A nyers Iatylit fertályórát po§\,ásztiuk, míg c§urmoi nem €nged. szépen höl]yén

kipicskázzuk, a nyesedékből pedig apró csuimákl1 gyúrunK ezek kerűlnck a

koshádtba, Közbcn a pocadékor megpeccsenljnk, a ratylit pedig h3gyjuk
slottyanni. Tütlyölni csak akkor kezdjuk, ha fitár ió vatyá]ós- A pesét lesol},-

vasztjuk, aztán már csak tótyengetjük, mert hamal odakaphat. ahova n€m

szer eíftnk. HaLmánjosan Lálaljuh.

í/é ft z /rt taz- rí tt é 1azí nunb 1
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Sport
Fsv lílatorvo. vJc\ esy,,oologU\ munkJiJ ,,aI a legrilkJbbe.elben n.vezheló,
l_Jll\7l3. €8\\/eru, ., Ionnyú mUnIanak. l_cl kell kes,,Ulnl arra, hogy 5ok.,,or
nálunk ióvál nagyobb állatokkal kell lclvenni a küzdelm€t a szeDt cél érdekében.
ami ellen azok a leheló legerősebben tiltakoznak, Es bár mirrdenféle ligyes
§zerkeze1, múszer és gyógyszel áll a rendelkezésünkrej a szakma űzése ezek
hasznátata mellell is megkóveteli a megfele]ó kondíciól,
Ennet szellemében a karhallgalóinak a testnevelés tanrár8y felvétele és teljesitése
(vagy valamely sportág rendszeres, igazolt úZése) kótelezó, mé8pedig á]larorvostan
hall8atóknak az elsó 6 aktív félé.i.ből ötben, zoológusoknáI( 4 ben. Erre l célra eey
nagy méI€tű, ió] felszerelt .estnevelő terem, éS egy kondicionáló terem aszintén
nag] e\ jol feI\7eltlII alIá hJllgaloI, rendPlke,,é\ere, a ho.,,,j lrrr^7o dlIo,,o1.1,el el
Zuhanyzókkal együtt, Maga a tnszék a "G'' épületben van, a Dí§zte.men
keresaü] haládva, annak gálériáián talá]juk Ineg a beiáratát, Nem árt tudni, hogy
a tanszékvezetó asszony (bár féIiezett nevét haszná]ia) Németh Angéla, olirnpiai
bainok gerelyhájitó, Magá á'ürnaterem aZ ebédló mell€tt, az óhözók és a kon-
diterem áz alagsorbán találhátó. A tan§zék meglehetősen rugalmas, így, ha nem jól nekeo 1,1ül idoponr ra5 hJla,7IhdlJllJn Jol8od !rJndj, mozi ,,b,/ mla|| nem
ludV meglclenni. ecr,, ma. idoponlban. !Jcy ákdr ecyent lundud.\Jl l. problemá
nélkül pótolhatod a mulasztást.
EzeDkivül, lehetóséged van csatlákozni valáme]yik egyetemi csapathoz, ha úgy
érzed, elég ió vagy hozzá (Vigyázz, nagyon profik vagyunk! o ), sót. a
Kolleglumban mlnden helcn derobic lU8ldlko7a, lan, illelve d neplJn,on !Jlo
részvétel. js elfogadják. Úgyhog], kósd fot á nyúlcipót és Hájrá]

K]WTffis .: GOLYAHIR 200].

Burykos néptánccsoport
A Kdron nd8} hagromJny3 van a nepldncnak, erek ota minden Coltabalon

l l'lehel.,,l l3lni e§r egy o"./ealllla.l. el50 olban ! !olyak elóadd.dbdn, \
2000/200t,es tanév októberében azonbln egy állandó néptánccsoport alak[lt
Sipos Kata és Tóth Máté vezeté§é\.ei,
Felléptünk a GóIyabálon egyszékelyöldi koreográfiával, hatalmas voh n sikeí, Az
egyeiemi fellépéseken kivúl egész évben voltak meghívásaink. Igy voltunk
Héregen a Magyar Lovas Kör rendezvényén, Na8y szeretettel, meleg élelekkel éS

finom borrai vártak bcnnünkei. A helyi iskola tantermeiben aludrunk, és remek
han8ulatban töllötlük a hétvégét, voltunk még Debrcccnben, az A8IáI
köZínúvelódési Napokon, Gödóllón és Cegtédbercelen is. Nehéz elmondani, mitói
olyan jó egy ilyen fellépés. AZ utolsó hetek inlenziv próbái már ráhangolD3k,
Ilyenkoí elófoldul, hogy ha1 napoD át mindeD náp próbálunk, a Szokásos kedd és

csütórtök helyet1, Rendsze nt különbussza] utazunk, arnin mindig jó a b,lngullt,
vizsgaidőSzakbal ugyan ninc§enek próbák, de szeptemberben úiult erővcl kezd
júk a munká1, é§ máS táje8]ségekról va]ó táncokat fogunk betanutni, hogy a nópi
hagyományok órzését €lósegi!sük.
\iárjuk mindenki jelentkezéséi, legyen akár kezdó vagy haladó, A próbák alart
igen jó hangutat alakuli ki, sok ismeróst, barátot lehet §zerezni más
évfolyamokról i§,
Ha táncolni nem is akarsz, a Gó]ylbálon éS az Equus-napokon bizlos élvezni
fogod, ahoey Málóók húzzák a i'óíáí.

\l
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nifulehhi pdfulJ:?.]údih a rósz iüúfdía, de íhhl nm lesz sennit "*r-r-"r,,-r'"rr- q
"Azt mondtaó hogy u, az élet. . ."

"neft iüe hífilfunkinú ana ?an,
anire szeretnó, hog! leg]en"

íTi r'aIJl ll m.A|,ernrj).,L, llIon l(.!,) ,Ilago, (ts\elemi hJlIg,llo, 3l kol a

l-t,,"".," .rlJel alralaban mald,, \cl,^ny, ollúnlhen e, dl lJlJ lJ\dl IJt"
mrgabiZtoS fiarálemberre gondolnának, mig hínrncmúek, mages, karcsú,

kos7túmós és irntudatos hölgyekről b€szóinének, Nemról fúggetlenú1 emlílenék
meg a va§tag s7emúvegetj nlni mtigött egy pár kariká§, vórósre láTlsztott §zcmpár

néz meglcjrtcn kifelé, meg hogy lz illetó minden kerdé$e éíthetetlen hlin Sz]rka8]rylsáB,

gal válaszol, é§ által]ibl,t pu§ztán idóme8takaritás cé]jából mé3 a szom§zéd

háZbá is bus§zal mc$, (mivel kocsjri nincs pónze), amiérl is i kondícióia 1egiel
jebb ]00 }50 mólcr kozepes 1empójú futáSt lcsz számára ]chetóvé,
-féDyleg ezt ieszj velünk aZ egyctern? Il,Yennó válik mindcnki, aki iü tólt néhány

évcl? Nos, eZ c§ak r.tilad múlik, sokan, n.lglon sokan vannlk, akik egyetem ulán
ná8ukra ós magukbá néZvc
megkérde7ik, hovi ]cti ll gin1is
ónmagam? Hova lell á fiatalságom, á

karcsú a]lkorn, aZ cnergikus 1er

méSzetcm, iz akrdályokat nem
ismeró makacsságoín, hová lcltek az

állnlim? Azért, hog} Neked ne kell
icn szembcsrilnód e7ekkel r
kérdésekkcl, csak 'lt 1udsz tenni
valamit.
Az eg!,etemen leímészelcsen
ren8etegc! ke1l ianlrlni, De ncm
szibad hagyni, hogy csák erre ius
son idó, Felnőí vag!,, ós életedbcn
lalán utoliára szabad. senki nem
fog kinevcrni, ha úgy dónte§z. cZ a

LegJobb idö,rrrJ. hUg! megleIo\ltsd
-Teúsd€@Vóffid<eüifirntaz ag]'a_.. ö;;aAid. Itt tényi;g semmi, de

semmi nem lehetellen, Tlinc, ze,rckní. Színház, film, új§ág slb, Kipríüálhatod
magadgi mint §zcrvezd éS vezetó, de ne várd jrzl, ho8y felkóíjenek, Mondd el Te,

ho8iy mit szeretnél tenni azért, hogy visszarekin1\,e elmondhaSd, ezt a7 öl évet is

végigéttem, ncm pedi8 túléltcm, Mefi ez natsJ- kúlonbség, Hogy milyen iszonyúan

nlrgy, a/l c\Jl 5^kk|rI k(.ibh Iogiul, m(gclleni.

:íl; - ?i!--" - _n!4.\fF.,,)h-,>.lrrlé l,:;;ii!í) - +;;
,1'.', _ -,/'" a}'.9,

aa_ :
oB,,!ás§r§§§
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Mert a ló a lqszebb állat aviláson
Ezt a mondatot mind unáraidtól, mind haligatótársaidtól 8yakran fogod méghal_
lani, Nyilvánvaló igázságiartalmát, gondolom, Te sern akalod negkórdói€Iezni,
E§ üivel a ló latin neve tsquus caballüs, mifelénk a hivatalos hallgalói ren_
de7r,lények á kere§ztségben rcnd§zerina az equus nevel kapiák, EZek közül
Jll3nJoaI a,, FqUU, bulil( e, J7 F,quu=napok,
Az Equus buiik a §zorgalmi idószakban (\.agy;s akkör, amikor elóadások és
gyakorlalok folynak) csütörlókönkénr kelülnek mcgrendeZésre, A helyszin a máí
(mLlen k]uhhch§e8. \dgvi, J Kön}Mdrepu1.1rne|, pinff|e, { bulüon hrgvnman}o,an jn J
hangulat, sok .t kűlföldi hal]gató, az ár!k alac§onyak, igaz a tömeg néha nagy, A
hallgátótáfsaidból átló renLlezőgárd3 pedi8 szivesen logad mindcnkit. aki
szivesen ]enne DJ vagy lővilágosí!ó va8], vallmi ityesmi,
Az Equu§ napokra ápritisvégén, Yagyis a tavász legszebb iLlószakában szokott sor
kerülni_ AZ oktatás nem szünerel, de délután szinvonalas programok kóZül válo_

ga.harsz, Már hagyomány a taná!-diák
i,íálabdameccs, amely az idei éltól
vándorkupáérr zailik, A Pudin8 nevú
€sti beszéIgetó - showbán tanáraink úi
oldatukról ínutaikoznák be, és minden
évben sor keíül egy szini elóadásra is,
Idén a külkereskedelmi Fóiskola szín
játs7ó csolorrja lartott nagy sikerú
előadást orkény Is§lín Kulcskere§ők
című múvétól. A progínmot éi{olynmok
köátti sporrvcNen},eh veléIkedők szi_
nesítik, A7 egósz kózpontjában pedig a
Bo§ Maior választás ál]. Bos Mljor
szabad fordílásban annyil tesz, bogy a
Legnas7obb Marha, Eríc a kitúntető

kWTffis * GoLyAtItR 2u0l. _d.,
l

FIGYELJ, GOLYA!
E$elemúnkon ugvan t'.,rln,s\ nln.\ rend,lere, veíroJ., .iF nJI mlnl nJl el
Liop5/ idnnl J lelerfö 5Jnd^l 1,olhaZ mellell, ahol allandoan l,rrill ,r

véradók|t, Ha még nem adtál véít, akkor mo§l itt a nagy lehetóség. Hidd el, Te js

túl fogod ólnil A nóvérek oly idméleresen szúrnak, hogy aZ még a legszelidebb
szúnyoguk is bec§ületére válna.
A bálorságodon túI, it1 arról van s7ó, ho§, a véIre igázán nag] szúkség ván_ E7
nem llclJI u.]|dnem kel,,,er xnn(i lcnc, mlnl dmennyi \Jn, f, baí e7l mln.ll n
évben minden évfolyamnak elmondiuk, négis szégye etesen kevesen Szániák Iá
magukat eírc a ]eeDdó egészségugyi dolgozóktót minimálisan elvárható áldozatrá.
Teljesen alapralan félelem, hogy á véradás után az ember napoldg széde]eg, \,agy
nem képes megleleló fizikái (pl, spoí ) tevékenységre, Valóiáb;tn elég i(eve§en
vannak ázok, akik obiektív okok mil1l ncm adhat(ná)nak vén,
A társadalom az egészségúgy minden gktív éS l€endó dolgozójától, igy Tőled is
példamutatá§t vár,

így hát kérünk, gyere Te is és segíts!

Eló.e is köszöniük minden rás7o.uló nevéb€nI

cíínre minden óvfolyam állíthat egy jelöltet. akj az Equus Dapok idci€ alatt a
legkulöníélébb kampány keretében próbálja meg (ermészetesen aZ óVlblyarn
aktív scgítségéYel) a válns7lókat maga mögé állilani, A válásztáSi koncshadjárár
csúcsa a feh,onllás, mikor (rendóri díszkísére el, a népránccsoport.á] aZ élen)
et\onU]unk a,, L8\eIem|^| e8e\,,en lolIe8iUmlg, lll ,r 1.1JIlel ml,glJrliak
1.1ölomU,^ruk"l, m.l!he7 m.ts d .egkon7eI!dllvlhb lanarnl. ,, nagy ntömmel
csadakoznák. Természetesen áZ egészre á koronát egy hajnalig tartó ereszdelaha,
jiínrt buli teszi iel, Ne hábozz hár, a 1élkészülést nem Ichet etég korán elkezdenil

Húzd ki, Gerzson! H!ízd kil Nem láto4 ho8y artériát §ztlítÁP!
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