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-jl,ú fi l1cl eztlon rll JLI iZ
,7t'L],\1s },.]!L E.rlL-|ri J l.rL!l\!!
ldnöke és lie.cr.lt eg,\,eínlrerl, uki aZ
1r\]},ls lnlg!,a.olsZúgi sZrkn1Bi li]ü_
g},e]eléi e]]áita yoinr, -\íive1 abban aZ
idiibcn aZ _\]pha-Vel_núL dolgozirn.
innak a fehón,ári á]lx!].órháZjt
\,cleltem. é§ !z!]:náY3l k!pcso]atban
licrestek eg\, cntberI, ne pediS
]relesLiedij!. ado1l Yo]l i 1e|clóség, Ez
]rezdelt]e! cg_\, lészm nk.lidóS áL]ás
\'oh, de eg] a\ után. lrlrfel cg 1oitJli
eiégedve e rnunkálnmat íel§iát1]olIaLi
eg,Y fóá]Iástj anri Iob-o orsZágot jelent,
Magl-arországot, Ron*iniát ]]ieli'e
Tora]<olsZágot, Innek Á ]tároIn
orSZígnak ;r SZai.n,ri kérJéSejéí!
it]el.k. FeIadJioJr 1olibbá, hogy a
ierüL.temhe2 i.rlo7ó or§Zágok a]la_
1orl'osj eglelencjl,e] a 1allsnm a ].ap.-
solatol. igúD,! és ]ehelólag sZerin1
t3mog.llá§t nriljlS]i. l kü]öiböZó Iell
dez\,ényei(heZ IZ innili ]iöSzorrhelij.
hog,v lrrr \.onalkozóilg. hog} ir

n1ánIorásl,n h07, kut\.ál.

!a!r

áLIator\'osliép2ús

táplú]á§áhoZ, ]r ierr,!észiilkc], at(ili
éllcDek a kuI_\,íkhtrZ és funtosnak
ialljáLr a he].ies 1áp]álás1, és irZo]iat a
|uL_v: _ mlcslre látbo1losoknlj akiLr
igún"vesen oJifiglel!e álu§jljá]r a ter_
méliei].el, Ieh.1l Dcnr csik klteszik n
po]crir, hanen óIlcrrek rhhoz, aml!
árusil!nák 12 l.\]is alra figle1,1rog}
ezelien a sZakembereken kclcszIü]
jnLsiL5a a tápor, iíi|el n2 cgvik fíj
csatornái áZ állitol\,osok jetent]k. á7
l.{,\1S lninaL ]rorábban szeretne Yeiúk
].a]].so]nlba kern]ili, 1ehál 11áI
nagukiiá] e hll]galólikál is :\ prograrn
.rdott, aZ IAiís üz]ctpoliljk!i,l szelint

]]]elijen, }1rgem iS itt \,égeZlem,
ltthon éick, mag,r,ar rag},olr, éS ez egy
gerancla arra, hog! nagvon jó
c§ülimijkőcés Bl:lkuLhessol lri
köZötlűnk, Ugy gondoLom, hog,V mjn-
den n,lgy cúg ].ép!jSe]ó]Ér,ek. ak;nck
1ehclósége ían, hogv l srjút
cg}clemét támogirssa, jg],nekcm is eZ

D| l]e|húr-i T:lmis
1"1]J.§ nllrl.?ró!

Az IAMS és az áIlatorvosképzés

1ru1},alá!ot fisir1o á1Il1ltartót,
il!en módon 1eh.l nlegi(öZelílen]e

cg,! tápos cégneli. aZ IA,us_nek aZ rZ
iiz]etpoL]liLlii:l. ]r og,v l sZakeJn_
bc|c]:en !rn i h!rgSill],. lehá1 SZi,
](.mberekre1, kel1 l iápol ajá11]ania,
Il]Szen eg},, Lisz.leLúsúbeD fendkj\,ü1
drágn lípló] beSZélünk, 3mjbijl
ugr,§n!L{]ror re!clií\.ü] ](evesc1 Lre]l

eIclnj l]tenf.rrnin 2 iulaidor1o§o]iat
n1cg keLl trnliini !rrr, hogy lreli e
táp!L használniu](, hisZen ncnl alról
vin s7ó, hogt odaborogariuk. !zt!n
esve !Z i]lal ]l1\,el csúcsm]nő_iécú
leímék.ó] \,an sZó. 5Z3]i€nbeLcklc
van szüliség, e]ii]r el tudiJli nondeni.
miórt lS ió ez á iji, nl]ér! fizessene].
többei, minL nás iápéíi,
Sza]<crrrberelrrleli nelezi az i.{r\lS az
á]l:rtonosokJt, a].]]r értenek á !alrar_

lz á]laLoí!o5ok és állatorr,oSi.n h.}u
g3ló]< aZ cgyi]r fó iránwonál, EZóíL az
]Ar\lS_nck a iroZponiiáb.n 1éírehoZlák
eZel(c! a ]1ai]galói programo]<rl, ,t]ni
lrri]önbijzó támogaiások!t j.lcr1t.
Nálunk külón sZe.en.se, hog) a

budapesii eg,veten1nrel sZcma]},emben
ma8},rr áL]!lon,os lBIir a kapcso]aiot.
iileile. hog\ n bal]galói olda]L.] rend-
kívu] jó a kaPcso]31llnLr, Enne](
kósZönhelijek az clran 1áivinyos
eredű1én!e\ nint pÉldául a SzIl-Á,
PeISZe aZ, hog],, lrog],an tudunk
.g_vüitmú].ödni. nngyíésZ! l §zelné-
l},es kapcsolrlOkon nrú]ilr. Az l]\i{s_
ne]. l,an egY lrőZponli ilai]gató] llap-
proglrn1ja, an1it lehetőség s7erill J
hc]],i jgénveknek mcgt|]€]ően
kibóYir,

Ez kétoId!]ú k,tpcsolat, i1l nagvon
nag_v SZerencsóik !o]t, ilog_v jó 1'oh J
lbga.iókészségJ ós lcrlnlszeteSeD én is
naglon elki]lc]cz.lt vag}.ok a haza]

Talán elgondallio7lái úár azon.
noA}Jn es mlcrl ]JlJ]l UZun1. m]n_
den .ende^én},iiúkön. bu jinkon
l.{,\,ts és EU ]a{\ t]BA ]ogókkal,' 

^{iért 
éri meg eg\.. nUmlclközi

(cgner eg1'] tíen, \']\71ln\ l. g I t5 ].aI
láínogaráSa? Erró] írt rZ llils

mJg\ Jlorv.]g] a]]irlOr\ Us3,

Dr, Berkéayi Tamás,

A kiadvány az IA/VIS támogatásával készült



KI ,'E;:'íTE5 - 2002. FEBRUÁR-MÁRctUs

"Ez nem szakma, ez hivatás"

Dr. Vonza András 1955. iírliu§ 28,án \ag_vkállóban §Zületett, l978-ban az -\1larorrostud,,manvi

Eg_vetemen szerzett á]laton,o§i diplomát. Ezután szúlővárosában, a helyi termelőszővetkezetben

dolgozott úZemi á]laton,o§ként, 1987-ben sertés egészségügyi §Zakállatorvo§i képesítést szerzett,

1995_ben kerüleri íóál]atol\.osává. 1998 ban pedig Szabolcs_Szatmár,_Bereg mcgye igazgató_fóálla_

tot"iosá\.á nevezték ki. 200l. márciu§ 26_a óta a ,\{agyar Köztársaság Földmú\,elésügyi és

ViJe] le]le.,/le,i Mini.7leriu-ldl Ve/.1i,

]\jtinisztel úr sokáig gyakolló áIlátor-
voskéíl dolgozott, hogyan került
kapcsolatba a poiitikáva1?

,' l\!mmunl.,t.1 Pil t.Jl- se t.r.rl J re

C Í.,,"p",,..,. n.m fnllJm , ,h.L

,{miko. 1989 bcn a Nlii]liai ilet
rne8é]ellku]t, a Fúgg.llcn

KisgJzda]-.írrn]]i lcllcn1 1xg]',

NJgvkállóú, aho1 h.tmaro§an
meg!áIa§7loilik Yárosi elnök]<a,

Később, rnind d/ 1990 es, ]99,1.s es

mir1d 17 199l as vjLJs7rásokon rimo-
ginanr ,l pjrt lcnLlezfónleir, sl.repel,
ten1 u]. olszágos ]j§llin. Jc olfan
hellcn. ho_9! rc:ílis.sél,íe ncm \'oLt

innak. hoc! aZ or\7:1goS poliiiliai

élcllre bck.lpcSo]ódiak, A kor
nrLn\rlirkjlátL kovetilcn meglci igaz
g1ló Lettcnr szabol.s szatln,ir Bereg
lneg]ében, AZ éI.L kéSóbb úg] hollir,
hog,v 1n\,r1,!, mírclLls el§.jén kal-,trm
eg! 1e]clonlri\,|'Lsl, hog_\ felneriilt a

i minis7lefi szék
\'1románlosa].óil. AZóLu lninisZl.rként

Mi:}t miíiszt menn}Tre érzi magát

közel vagy távol az állatoívosi
hivatáshoz?

'lilr ihbLa is kózeLineL: érzcm. jilllc
het llcnl g},akor]on nrp m1l1( ü!p, de

lrereSc]n nrindig az eliialnrkat,
amiliol n1int ál]árorYos rninisZlc. hoZ-

7íSzóL]rrfuk a rneglé\,ij gondokhoZ,
prob]énrílüoz. udéki uiiaim $rán
robbSZiir fellicreSunlr gn7daságokar.

n1eít imil nZ ember több nlint 20 é!,en

kcíesztü] nliiveLl, n7 nem núlilr cl, éS

ncm rs szubr.1, hogl elmú]ion n,!oni,r-
lanll1, Ahh07. hog}, ]nin]SZl.ri munká
mar jói tud jarn Yégc7ni, abbin nag\U]
nag], s€gjlsagei jel.nr az !i]Iatorvosi
n1illim. u7 embelek]icl \.aLó

1og]a]:ltosiiodás, AZ lnás kérdós. hogl
irI aZalr a gondok, prob]imjk nrlis ieI,
]egiiek. mint eg} beteg á]]etná].

A sza]inrr] iSn1cretelm ].il-ejeZclten

husznosak, ]-.éLdáLl] :lZ é]clnliSzerbi7-
Lonsjg 1.rin 1apisztrlható biz,lnyos
dnomá]ják megiléLésébcn. elúg, ha

cj.rL: ] Lcguróbbi, ú3!n.feZe1l kínai
ch]orimph€nicoloS c5irkére gondo,
lLlnk, Hi§Zcn a !i7§gjI.11o].rt el kellett
Yégclretni. i ]alilrsjigot 1aáiékozlatni
kei]. mi is .7 pontosan, Ih,en eselek-

ben iil, hx. miniszter jlLalor\oS,

SZjnLón has7ios a g!,akorllIi 1i!aszia-
laI, lmilio1 .tZ ú]clmisZ.r biZlon§á8i

Beszélgetós dr. Vonza Andl,ós fóldlnűz:elósiigti és cidékfejlesztési miniszten,el



"Inhrhlól mb csak uz d linleg, hos' a sikeíejet elóbb tdlóIjd fueg a úha, iní a kisnluglíjas". j'loí Dl. Ru\la! ,\1&1o, #*§*

hivatal lélállilásáIól, aZ oil végZelt
feiadatok neghatáfozásáró] van sZó,
Fonlos, amikorl lföldi mjniszlelekkc1
1áígyaloK hrszen Európábln nem n1in_
dcnho] je]lemzó az, hogy :r

Földmú\,e!éSüg]i I,1jnisZtériumot SZa_

kember vezes§e, Sok eseiben olyan
polililrLrsok állna]. az élén, akj]<,_ kar_
rierpolitikusok lévén, ez csupán egl
áljomás, En nen1 annr]i 1c]rjrLtern)
hiszen §Zakemberkénl kerüllcrn ide,
és a feLadataim iS megL(öl,e1.]!aLr a

SZakludá5t. Tava],v ilyen].or n:lr
elkezdódöt1 Európábin a száj , ó5
kórónráiás jál\.án],. ami minkel a]<kor
is elkerü]t, bár károS harásái !aprsZlal-
ruk; például a juhten,vósZtók eselében.
hi!z őlr a bárányai].A1 ;l hag}.omáil},os
piacokra, neYeZelesen O]aszoIsZá8ba,
nem tudták eLiuliarni, Tl,venkor jó, ira
aZ embel ádátja a heiyzclct. éS min,
iszt€rként és szllienbe.]rénL jS tud
.Lönteni

Ismert, hogy szívesen jár visszá az
Egyetefure, de miniszterként mil lud
teDű a hazai állatorvos_oktatásért?

,{ meg:il]rpilás lalóbrn pontoS, és
nenlcsek lzÓrtJ mert a 1ányom oria jár
ruagr,rrcIszágon aZ állliorvos ]iépzéS
spcciá]is hely7etben van, egy Alma
,\{atefunk van,,\,laid Önök iS fogiáLr
tapaszrelni ! ikol !égeznek, hog] aZ

A]ma -Nlrternek, löbb min1 ]rétszáZ
óveS múltja révén, YaD e8,Y o1,\,ln
szellemisége, irnlc],v az embert
megérinlj,
Az okletás é§ a lrépzés eng.n

njndig iS éIdelielt,lrár soha ncm akar_
!an1 tanár 1enni, \ioh éYfol),emlárSaim
a ncgmondhatói, hog] i]},en ambí.
ciLjim nem voltak, de érdekcll, hogy
hogyan is megy maga a L:épZós, AZ
öcsém ]runránoNos, négy é\§e] utá_
nam vég2e!l, ig},össze tudtam haSonlí,
1lni a kót t(épzést. Miulán 3 ]ányom
odrkcrútl, újra össze tudon hasonlí_
tanj. hogy e8"ves dolgokirr n1i hogl
ianultunk, és mosl ők hogy IanutjáLl
N_\,ilíán azok a k]asszikus iárg:r]i,
m]nl nZ anglómia. nem \,á]iozn!L _ a
lán,vom az anatónriát még ug}enebbó]
a kőn),íöó] tanuhl nin! én, AZ1 aZért
mcl]ékeSen szerelnén nlegciniíteni,
!o§,a mi évl-o]yamirnkon o]_van lríreS
cnberek lánuLiak. nrjnL Prof Dr,
Só'!on_vi Péier, de enli!hclcnl dr,

Kemény Dénest, a féífi l,izilabda vál_
]ogatott kápilányá!. rki csopoIttáI_

A fe]sőo]cBiásj leform ó!a a min-
derrL(ori földmúlelósü€l j ós vidékfe_
jLesZló§i n1iniszternek a lehetóSége]
igencsak behaiároLódtak, hjszen az
oktatási minisziériumhoz kerüh az
Eg!,etem felügye]eie, Mi a !anüZe_
nekne]<, a langaZdaságokná]< tudunk
táriog:liá5i ldni, Az eg,Yelemi kópZós!,
jlyen érte]en1ben min1 ki\,ülá]ló
figyelem, és nem 1óLt eL őrómnlel)
anikor arról hll]oLr, hogy aZ oíszág,
bin más heiren, konkré',an
KapoS\,áron is akarn3k ál]ator-
losképzóst indítani, Úg_r érzern, hogy
e rnai ma8,var hel_vze1 ezi nem
]ndokolja. 

^Z 
a Szinlona], amelyeI a

n]agyar áI]alorros o]rtetás ielenleg
e]éri, as iol_lanatosan liDn iud tar_
tani, nregie]clő, It1 arról van szó, hogy
akLrrediráit, Európíban e}lo8adott
leg,ven l ]<étzés, Az ilycn

mi]yen nagy szükség van aZ iit ianul_
taiu!, arnikor aZ enber nagála marad
a döntéseiben, TóbbsZőr \,o]len
gya].orló állarorloskénl olyan
hel},Zetben, ami szerinlcn enne]r a

hjva!ásnak a eg,vébként a ]egszebb
ró§Ze, hog}, e8] §Zan,a§marhához hir-
lek ójie]. \,agl lrainali kél óralror. és
Ineg keltett oidaDi a problémát, nert
aZt mondta a gazda, hogy "dokor úr.
segitsen laitunlr, nert enn,v]n]. \,an",
]]lenkor ez embel ntit\,ánva]óan
legjobb ludás3 szelint ig_vekszik
c]iálni, dc e szándék kevéS, 1üdás is
ke]l hoZZá, Nem ]ehe1 aZ enbernelr a

iérdére csapniA az7al, hogy "mosl ncrl
sji(e.ú]t, nla jd legkózelelrb lnenni
log". EZt a hiY3lást aZ e8yelemen iiell
nreglanu]ni. En nag},on komoiy ie]en_
ló_(égel 1ulnjdoni!ok e g],alror]ati
k"]pzéSnek, InindÁnleltei!, h(]g], a
g,,aLr.rlaii képzéSt a gyrko.Iali élel
]röIülinén_vei lrözött i§ olyan szintre
lehci éS ke]t najd enelni, ami keil a
]iésőbbi múkódéShez, Amilror a r3nu]áS
lonrosságára híl,oJn fel a figvelnet, azl
js e] ].e11 mondani, hog] amikol 3 sza
]iá1],ttoryosi liiplorrlámat szereztenr,
lnajd tíZ éllel a \,észésemei kölelóen,
a]d.ol nlég ll szaká]liiontsi fiZsgálr
során i§ eszembe iulonik o1}!n l:]ol-

goL{, a ikel még eZ egyelcrni ó\,c]r

elall lánu]ram.
Fontos, hog], Önók nyirotl.tk

1egyenek a vi]ígra, hiSZen azutjn,
hogy onöLlből állaionosoL{ letteLr,
fo]"\analosan l<épezniúL( ]<eLl

tnagukat, már csak azér1 is, lnc!,l a

tudománynak olyan leru]etei n!i]hat-
nlk meg, anil a7 egtelenl] l(épzésné]
még ncn \,ci!ck o],!rn súl]lylt]
figve]enrbe, Pó]dnkéni enr]ílheiem.
hogy a mi éVlollamunknak még nenl
keliell YiZ§gá7nj]r kóréleli.1nbó], nleri
a belg}ógyásZal éS n g,vógyszenan
kereiei köZói! oklarlák, De ez nenl
je]enli ])Zl, ]rogy megengedheinénk
magun]Qak azt r ]uxusl, ]rogy ne érl
sünlr cgy i]),cn kórdéshe2,

Ne ijedicne]i ncg az é]et kihivá-
sailól. problúmái!ól, neí azok lzért
\,annak, hogy mcgoldiuk őkei,

iniéZmén},eknek egynláSsal
\,ersen,jezniük keI], mcg lrell
ier.mlenj a lnűköd€Sükhcz szük§éges
an],rgi úS gaZda§ági feltéleIe].et,

Eg"váhr]án nen tóllött e] öíörnmei
aZ Sem, hogy az iniegía,ció Ió\,ún a
sZenl íslvtít1 Eg\.tcnlheZ került á
képZóS. Ezálta] a képZés eh.esZietle azt
! küiijn]egességét, amil az A]laiorvos_
iudomán_vi Eg_velenl cgyedülisége
bi7osilo11 neki, Ta]án mcg Iehetett
lolna o)darri úg1,, hog)- az eg],eiem aZ

iLrnrnómiáját ne !eSZitse e], líost rr
ie]enlegi felrételek közótt teil nr.g,
i!]d]ni aZokat a 1eiletó5égeket, ame_
]yek a{,jottak egy lrar sZán1ára, hogy a
kóllós §Zínfona]a ol}3n Leglen, ami-
]ye! B2 Európai Unióban és a vi]á_qon
mindcnütl c]ismernek,

]tíit üzen,\ütriszter úr áz állatoNostan
hallga!óknak?

xíit üzenhei eg_v niniszteli
\yilvánvaló!n aZ! úZenem, emit
nekünL{ iS elnondlak ánnrk idején a
l,ezelőin(i hrszná]iák ]<i azt a

leherósigcl, hogy eg,vetcmjSrák tehet_
neli. Hasznjliák ]ri, hog} Budapesten,
egy !i]ágvároSban é]nck. hiSZen a

ic]cnLcgi viszon},o]. Szerln1 vaL.ószinú-
]eg vidélren fognlk elhe],vezkedni,
Tanu]ianak meg minél töIrbet, mert
saiár 1aIl§zle]atomból tudom, hogy

Rn László Z1llán
fotó: l'Iárh],j Búlinl
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Hallgatói Fórum a Budai Campuson
ar.lagl a tündénnese foLytatódik

. huzóágazala lesz a grzdaságnak, tudva lon,os-ludományi Kaí) nelezett nleg,

_( 7. Jsziu]:L 
, 

Fe]] {eSt L"!l]T.,liii_ 
",,, rig," u, Eu'az r_rnjón be]üli EZt e megállrp od á s,len czete1 ]9,18

(7 VJmoli3 ( !: . 1' , 
.i]:::']]:"l 

"e.*iáni"g",ár*k 
csak ]cgl,eliebb s0 arán},ban clfogadle az Eg-vclemi

P,U!rJi 
K:]J: l-iJlal11lI lrel\Z!írol. li_"ir"$^."c^a.i "."n,ar 

agrárium Tanács, Só1, alra al Egyeremi
jLler\€ a Il_Lllgirlol loLunrl,n elrJnl- <ZJm.tr"i Talícsülú§re, mc]}en
Zort-rl,ío] ,lh..rl Júcfc, |' '. ,\ hállélbcn fo]"vi a h.rc Á SZelL Kcrtészcrt dományi ]ür megszün
k_cLte!zmcíndk, hJ]lg3t. .\,rglol 

J rrir,r" la"ci._ Trnícslnak otodik rclósérő] volt szó, "elfelcj!ették"
Keíte§lecudon)Jn\i\j:".' . . .,r."t" 

-- bernulatlák az nreghlvrri a KerlóS7ettudomán}'i Kar

11,,:] 
,,.*" .,"9' ll]l] ji! 1"]_ : ini;"_enur.ir",,te,i L<oncepciót, dékániál, Dl, Bernálh Jenól, AmjL(or á

roli K!lté§zctl e§ t]etm]sZ! rpJlL 
onl,b.n iLn,,ludáSkozponto]< létle_ K,u liép\.jSe]ói eZ! séleLnezlék, a relr

EgYetem rs Iig J J §Zenl "l',nn tnr,ir:i.at. ra]"mint "...cgl multicam- rorhc]},etteS ]rözóllc"'hogyha l,gyon
Egr€t€mn(l',lZalJnLta5'':'j:i.i]:].:- pusban g},ijlrerező, dc elsóSorbln ugráI1o1r nem holnrp !'asY lro]na-
li e$etemcl: ).,:i" .i' .'ll:'],']]]- 'Gi Jinlón;.i!.rj...,iő \'i,]ét(_ é§ agrárfe_ pután. hancn1 még na nlcg§ZunLctiuk
]cll''zdtol inJl a J, m§lcLrnt 3 "j'- ,t-"te, nrclLell eiköte]ezett európai a Kerlé§zeludolnánl,i IQn" AZ ug-r

hnzJndLl .l tal.r\L ]nI.1 en\ nrr]]t! m.retú LLniveLsjrrs,,,,,+ó] esett s7ó, 1riitterében az lil], hog,v bír 3 Szcnt
lJnrFuS lgyítenrl'€nt |]":" T':|,i"r {.- tua,ur. m ,, ign,,lg, lnit higg],üni. ]st!án Egyelem összessógében nuLl-
1Zota a,nnL]JF \es^]\bc l'LlUlt J .l.ilnal lncrunL<'egráira]irn, nljgnen szaldósan iölt lól.e, ennek cllenéi,c
lJrainl o\oiL: le]ünL ]IrU .hlg} ., B^-..i ,|:rnács' deccmber l9-éfe jóliola ún belsó adósságol hurco]
n\JLon (rl-eZi] eg] bUllIer, m't\ben ,,,.á,nu ultren kiboluil r tcifeL, nrgáfr], A befol,l,ó pénzekei,le]iinte1
l,.ZIiL . gödül]oj 

].,.j:"]'],,|]"c)__,: Elotte cgl nappal ]rlplák kézhez á nó]kü] i h.ér]r.7és caiiála. r
1n\trl.eZü te]i\!í l,", .],1:],:,] _,,.,] ,.,"l., ,usj"i á,s"rl i. ", okalásj lcgégetóbb hián]rr]< icdezésóre
C]l ezd!lrUnl- E/7el \eslcl\ben \.rn ] ,rll.ir".t.lr. mcgáLlapodáS_tei hasznáIle a v.7etósas, A godö]lőj
]50 eye. muLüa fr\SZJtc],lnto .\ nril

ii;;::",T"ilT ,'i::::'i:;i;,;t]: :ri*;:T,tl 
, 
?i,:;í:l:"xT1 i1'"ij.iii:i"1.x',:, i1" i;jiíiír'i

me.l<t\edcLm1 IeLu cL ]\l_]í -t]L]l
lilrs7ín élerhetó vo]! a fes7iiltség. .,"r."..r, n.- tálg},a]tak, Ezen Nezijg.Zdasjgi és (Örrr}clettudonán-\i

:§:í::fi:li;::Ji!i.,::";]i;,: ffi,iii"!".t:§;i:,j:, ií-:L,;; fi,§ji:.:|i..:iíi|:1iliT",:1§::
FcliaÉoLnljciul FleI)1Jl-]-enigte1 : óir_.lr. r-itL trcr, ltlrrmaLos ilti. ]épjalr 1úl tobbck liölölt a leLei,on,
go.joJlul t.nllrnL i\l^,e] r 1i)ZFollrL latanrlnr r r:uarlLsi ingltlinl, 20Ll2 paIir_ s!b, ]iöltSége]<el !áL\,áZali
\czelo(!,g meJrjll.rta J trnt(sIú]eltiJ- ."n,' ir, r,,n,l.;ao*l pedig a !énzckból ledeZ!ú19l HoZlí ke]1

llllrl.. hogt l,:",i,,,,.liii], l].!_,. ::i.Áo,tp,l].t itLer,. epit.énieF,nrcg_ 1enni, hog,v Tnlg a godölLói kalokon
didl.]-nJl, J do]-rUí.Lndu.20L, ,,ri"1, i.Liltlri _!'aló]ábrn az llelmisZer öSlzesen kb, 7ó00 hlr11gató \,an,

b. /(l..,,l, -' . 
' ,"] ] ]: '_l 

r. 
"J"," 

, r.,, r_ nlL le r.e-o j,,0( -,,L,_L l,]l
rneg,. h,gy. mig,,'l?l]dl ).|j'|ji, l ,,,.,,,rlol otup".i.i t lua,rrnr e]láió ségiéliléses 340 kór0l], addig aZ A]la"

ll,.k"l..). E]"l^]i::,-,,l:9:.,ll1," i.,.,,er.t,, e, 
," 

,ucZő3aZdaSági_ éS 1orfostudomán,!i l(lron 1000 haIl_
KJít i G(.Fe5Z mLInol.1 h,:, b]] U:":'] in".l irii._".g".lr..rok Nefi7eli gilóba)] ,l00, a Kcrté§zcttudornín_l,i

: I., ,:,,.],-1".;,.|,,| Kl:,^_:1 i]rlii,..e"ll.- l. nigjbl logirLó Karon 2tl00 h.Llga!óbó] _],10 a napp.lli
A]la lUdomJn\ i KJíbr lG,ltbr ."ili"", r."", insatlano]r r ]iorábbi Lio]tSóglélilases és a BudlpesL.n 13lál
o]\J.ZlJnJk he..ml1 J _lj],Ille'lt(j i.rierr.,il, tr.r".ir*.ipiri lgyeien haIa) i(lrolron össz.sen,++00,.Li ialu]-

l.:9:l.,i,:: .:j].-]::l ,Y:l ii ]i t"l"lao"er,* *,Lr,,lo, .l ioncepció az nak, an]iból 1000 a n!pr.il]i kö]l,
r\\i]]U",\\lL,Z.rL(] l!1.1.]J\3L nJZaSl- 

c]kór,eLL<czó ,,,.. tiZ éveS lejIeSzléSi ségtériléseSeli sZáma,_
n_', J7 ,,,ono, ,,n,_. , í, reJls - 

^^.: _ ,^,., _ r, jj _ ,7 \]l i,drl (,'íp,.l e,ol
r ln, ( \ cm_r!!l :,,,,r 09,_,r .J,lJl, T- :ll - ' ]t: i,,

lcJegíJdJLij]- §ldk.l ka e\ eziltJL .J7 iJ"iore*"t r.i,*,i"riében.,,,, n go2ói KijZ3LLrlLn1aZol1i Fórum.L hil,
o, 1: -/ln\-,J--l', e_ oL lenl(n.L, i']__i, i; ,_, ] l _,,, Jol]",e, \r , o : C ,lhl ,_,

\.nl ,el] \,j.,,, l"l n .b] lonbln. -,;-.:,.; 
_, 

",, 
, i]:/ rdo ] ol ,( / ,e^ .1 -/-

.ios ]c.zSeg. hog\ r_tlö]lún] .lr1; ,.olú.k ].öZölt i; 
^glárludomán,!i 

,]irmaszetesln 3Ic].tor ilr "megny 3,
c]-1 ol ínJr !§Jt .ér Lepa\í.]-cll i^.-' rr.r". az 'agrámérnoii, 

t.tio11" mindenkit l Sajtóban telL n,1'1-

megtennr, lmrrc] l-iitanuralal 
''r,'_ ,",its7.lr,.ki szaL<ot<, ltctmiszcr_ ]atkozatai\,a], idúlek: ",,, \incs l ter

DE\i-i L GüJ,,]tore \Z LU. _.rl- ;;;;;,r;.; K3r), VlLaminr ve]nkben .gJ- e$tanrpuslil eg,\'etern

,r(b.r n( l.L-"l ." n, _" ,.r,e,r,,,r r_] , ,ll ,_ !,od,o,, , <

h '-: ! l"]'' _-/ ""i:..,_i.,.,,",,l" ", l,,,lt ,- r-,<L r,r,,e, i_l e,(,, q\',],,
c]€1mi.ZeíLpJL 5.1nre ó] z to,

-



"d kúg.,noúahól Mag\julai.dgan neh a nLalhaóllDnlúhlbdn iekntk.,eít" Cse|l+i Istr,ú , haj,,6.íliJlői L.nü.teh .iiadós '.]]']l4.ia.]]

leg},en a tor.llelin] kxrn]-.us7.1.
bin,,,'". ho]oii ! li,il.r7li§; 1.r1 ig\
fog,r]n]l7:':\7 cgl.icrnl'c]lcs7lasi 1.1nr

cepci,j iél1}ege. hog\, :l íe]sinl1.1ll;ísi
inlillsrr krilrl iei]es7iési 1-orrl\okl1 á

Godi1llói C:lnlpus fejleszlésére ki\,:ín

]x]. ds§ZpoLl1o!il]rn j. ánnl]. ólLickcb!n.
hogY GodijLLijD 0l),en 1ilsűolilJlási ús
1rldon1án)Os köZpOnto]ia1 ilOZZun].
tútre, lJnel!e]i löbb é1,1iZed
lállatában [,.,l ]áljá]. c] aZ eg\elelnj
i§ Jóisldai a]dPkc!la§i, a §l"kirán!ú
1o\ ibbkú]Jlc§i. ll LudOnrín),o\ lrh])
Jrópzcsi, raianint u §l|Li((crülclj
].utnLl\j lcjlcsrlisi lill,-] l l olili,"
Iílgl,eru1 scn li. scm rli n.'m k.r|u.li
e$ á.\ a Fcl!k.l \.m ]iilcsllitle. lnin
den l-.én Z ir| F]g\clc.rf.'|ro\
]riaL.tkitá,air! iordiloLlik. kilL]n1.1.Ll
tigyeLem ei az e_rel]ese§ ]()]:-ben
rcnde7enda o]inlliiban !alo lt1-

Ilt \oh 17 i.ló. h()$, ] ]rll]gilljt is
teg,\,únk \ll!nli,L. ht ic)rl .l].:ríütli
Gixnillórc jirii. Iilr]-.cdig mi nrn
akirLrnli, ós ncrn ]s fugLtili]
ilegszerfe7lLi](, H.tl]glfur Falunro1.
ILólie .rlijrásg,\'íi;résr ]ie7.1liinl: e1,

JZ7a] ! céllll, h.g\ nc f;g),cn.I lii
nlirk.L Go.ti]]liirc. i17 :l]:lil(jli kölii11
Irn sii,]ölLlji ]t]io§ ]!,,.) '1'öbbe]r

köZöt1 lr1e8hivtuk tr saitó ké|!i§e]óiI,
Dr, PáL]n].r5 JoZse1 o]il]1áSi min-
isZtell, Béles Istrán ].olmán!b]Ztosl,
l)r Szendló Pét.l leklUlt, a \L
kelüleli r.oIgálmeStclassZoní, SJ]nos
Dem tudla nrindenj,i €]tb8id]li ]
n1e8hir.isi, igv so]. Lrérdéve ne1ll ]S

kirlrhllturlk rJ]JSZ1. ilrirz a felreit
kétdé§ekre senr 1'álasZI li,rplunk.
h3nen IGLRITCl]] ,\ le]nor lír el]ott.
h:i. .tln_Li. l.1clclijllrc \aitótJjékoZlatói
hivnt1 iis\7c l.tluliln, lrog! a

rucghi\'i]l1kJt Lréllr.l l.;l|1; , aho] a

!ajtó ke|!iselói1 LriZL.§i1olta arlól,
ho$,a Szeni Isíá! !g\cicm a tcijei
nazz§t tlnll] Kán3án, r:i:rdjsul lrulLi]i

.\ lóLumon ].L.. lj00 Lliál( \.LL ra§zt.
ahol \ égre ponlosJn jrrcgismclhcltair a
tanv.Lrei. éS iielde!elrcl inlalhcllck a
\e1rdé3elrheZ _\ hoZZá!7ljl,ttásOIr sOrán
Dr szen.lló Pelel le]i1o. i§ !Zir! kén é§

ekkol úi róJZt adoIl cl1] a már Sok
§Zálon iLrlo Lltndúnnc§úból.
Fc]slólaljljbaN 1oL]beli ]iöZirLt
c]inondl.i. a Kal,Jk:ll !.r11l11ih,en
i.\la1) nlnr 1.D!eg.tl. ' ... .lZ .tlbolé_
1um a n1ren]i...'. az úpületek
cl.dás,rlól nrl .i.nliinLr, (Ki aZ a m]:']
lI0ZZalelte] ].ésZ rJ|. a lcj]cszréSi kon,
c.Ició ].gLj airb ráLllj/.rLa. anre]!lren
nrjnJ.n lial .lk.irlllése i].n.c v.rD.

ilg;z cli n.D1 h|lLa negátrtl,,,l ,\rrri
nrinccn'§rr na91(]n m._jlc}-.clL.
nr.glri]!löDlc § L,l1.1llnxl és tr lálno
g.1lásI. ( a ]lITi]. I.dcrLi]1 n/ i§. h0g!,
,\li al Igelelek l,ir]diaú clii11k. ug\a-
.i,] J Reklor ur ncsiga.Lc. hogi a

Ka.,LiDk a hc]lrrkijn ml..L,lDak, a

s0nr]irj Lili jt]üL.li:nk.1 ncm adja]i.l.
ús ezt íláSL.a is 1orLaLi!, l). \.Jjon rni8
nrindeni par.illJ \eltrdlr, nrlt 1og mé!,
és ]rinek meglge.]ri

\clncs'il. 1Lt].lérlneséi h]11o1l i]<.
h:L.cm lanriijrlc!.let is] _\rL(j]. hog!
hogl ln cs,l]ueL bc henniLnlier (]| ]] ,71
mondiili, hog\ ú]i].liiLr J teliji a ltiunl
liilul, c]!djík .17 jngal]an]!in1..t1, n1i

ebl-.iil cs\ l]!kls glrisi scnr lálünli)
ntc.1 l.rl mitrd go.Lol]ó] i.j]cs7lúl.c
lo.di(j,i]i ]iajd ;nrikor h!ngosan
li./,]iinlr triabJLni, !]ilior ]-.l!]ig iZt.
hogy n.m lalrozili,cnlmi. n1iDden
níll!,] ,r .igibln. .sili iahín\'
h.l\7n:1l111)n kn !]j j ng.11l.r. u n lin 1

leSZ]]. |énzzé, _\Zt sen].i ne kc7]i, Jc
lálszi]., hogY Bu.lxi Cá1l1puson cbh(ii :l

Fénrt]ó] _(eJn lafie i]. fejleszlé5. ntnl
iesz i]ligíle8inás]: iDe ugllnez igaZ
a szeni ISl!án lgretem l11ás budarresl]
épnleteile isl) ]lájd néhán,! é\,múl.:a
\Jlakil1c]. al eszóbe jut, hog\, lrái ]tt
ncn1 \'oLt iiil.sztós, glclekc]i lá1o]. dől
aZ egésZ. na nlomás kj Gödö]lóre.

}iegtudluk. hog_1' a 1eilesZté!i Lct-
ve]rben iz á]apozir lálg,vak |matcn1i11_
ka. ]iér11ia. §Lb,) oL(tatá§ú1 össlclonlan
(Lii]dö]lón) lalIanák n1cg. Ellc rcagál,
\'a, aZ e,!:,íik 1inál hoZZátetle, hogj,
enn,li elólel akár a TeSrn€le]é(
Trnszékekel is nreg téne szúnteüli. é:,

heh,elie n1indenki a ir.t]eltképZiibe
]irni. lllerI 1egl]ább xnnyi a ko7os
bennuk,., Ielneruil aZ a \'éleménr,]S.
hog_lha Ciodij]lij csr3di1l n1alad. ]lre|l
nrj|,lcnl<j nrás1 .lJdnl1. i]a<]r !\!<
iinnlig:l1nl !Z...1]<cZh.l. Jlni m jnt
1udiU]i. .gaSZsagLclcn dolog...,\
IolL]n \cgúD a ].\clcló c]nöLr dlon
kérdi]sére, nisZelin1 megn},ugodtun]i-
e| .g,vbelrangzó \E]u loh a \,ála§Z]

.uárciLr§ 6 i]n lcsZ aZ EgYclcmi
'i'a á.sij]É!, 3hol ].jdeliij, 1rog! aZ

igéretek 1'alóla \'álnaFe?

il.:.l:iil...:. Píí.l. 1 i)lldal
kd óh hnlllníóilLah .I jb.n

AIpha=Vct

Lapz'rfiá urán iulott tudomá§ünkrá.
hog], máIcius 6_án kb. }00íJ diák és

tanár ré§zvérelé\,ei élőtanc voit a
Budai CamFts kóruI, egy szá1 gyer-
lyáva1 á kéZben, jelképezíe áZt,
hogv készek megvédeni a Budái
Campust.
Erdeke§, hogy az Egyelemi
Tanáesülé§t nárcius husZon-
halodikára elrápolták_

Átlatryóryaszaffi Kffit.
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Részletes D4gl4!trtc!!acz€]t!

Áptiljs 2r, (}rétíöJ:

Inlelnalion.tl l)rf
He1,1,sZini,\ul.t
Id(ip!n1: 10,00 l].()L]

Frr rló\: O!Lrc Nikoleit i IIL ért.] a!
R€he]ia S.hmilt

s7lnhizi e]óildis
H.l!§Zú,\uL.t
1dijp|nI: 1r,00 tan

LLI }r.óS: Pap| 1 ilror. dí, Toth ]lálé

Áprili; 23 (lrerlrl):

Nú !rr§!!j!-b4]r!! 1.1 g.dalliji. lt

kerlaszcli. :l jiS7be.én\'i eS a liUI sj

nai neIlán.cg] útt.§eli résZ\ ólclarcl

lJijpoD1:l9,00 nj]
|LuLosi Sipos Kildlin

?i}ti]]ii 24 (§ze]€ln)|

l-anlr di;lk 1.osillaL].ti ó\ rijDlabdl
rnúr]<ó7ós.].
Hcl!s7in TornJier!nr
IdijNiL: ]l (]().ló]

IF].F].1]s: OLlszl, I.,j\7tilin (Il,éíi ] és

Hcg],i Oísd\'a i\:ó\,i
PllLj ing
H.l!s],nr],{uLl
1.iiipon1: 21] 00,tól
F|LL]r!Js: Dá\,id Zo]ijn il,évl,]

rlpt]li§ 2: (!.tts]tök)]
\:izi]alrdl és !jli \ erél]iedű
Hellszin] B\-sC uszoda Yag} újpesli

1dijpon1: 19 [l0-ta'
Ftr.!|ús] CSllkás l)orno]ios lI\:aIl])
E§ii buli a IIll]gaLój Klubbin

Ápdh; 26 ( !étrteF.);
Fcllonlllris:
G\ülck.].ij: l] (]1]

lndülis: ]] {]0

Ili ],los: s7!bó SánJ..lRos7].ó'l

B!S ]uai0loli liofi.§nrúsor:l a li.l

]]Ltlós: r furadt, de mcg.cnr lórt
SZIE Áo'rK HOK Sltnezij
Bizoltsúg,

Légium ud\alín, A műSorok éS i kor
teshadiárat cg_lutreS éltékeLésc
]lap]án lanáL !tiá]i liiggetlen z§úri
dőnt aZ ú! tsO§ ntrior.ilnéról.

lsLbrrli u kLrl]églunban i DJ \áüdi
& Zü]c]

Ápti]]r. 27 (§?ombrlri):

Kis!]i!!! ]]!ria]l]iB,
IIeL,\,sZir1; kollógi nli sporrpál,va
Időponli ]100 1.1,()(]

F!üLosl Olnsz! Krisztiín iILé\t, ) a§

Heglj Ornnta o:,é!i
'lins7éki iíiíSo.ok:
Hc]!sZln: kolLégium
l.L(jpont] 13.r]I]_1ól

FFr,|I ós: He3,1,i Orso1_1r (\]évi

Zár(]btlli a ko]lé8iul11ban \.Ll.tnlenn},i

sZII1lir. részl,ételéfcL. (Kcl 1j iijzés?]

Áp.ri]j§ (yn§ír&!]p):
'lnknrlrá§ éS Dakoltis
Hcly\].jn: kol]é8ium
ldóponl:egész nip

ljrloll kijlijs.liild,li
HeL|Szh] \u],,

-Jaéííi. kedd. szerda /,/,7int úisá8nak, a ki j _itésnek estik fetadata áz infolmációkóZlós, Bnnek

l )aetuunont .n, mindenl.ir _ //Lkeretében s,erettuk volna ielcn számunkban megielentetni a jelcn félé!1

nagy szerelette] váraz ijs,Lóndíilkkal kápcsolatos rudniválókat, Nevezetcsen azt, hogy melyik

i! !,! i i i l9 _ l í atl li . t \ l.h Jmb,rn, milyen,átlagla mekkora irszróndíj iál, Hogy ert mégsen tchetj ük
ríeq, r, glon - n, lul,,

1']::1',::_',g_]:]1',",_:::,:1':1':*i ,\z ok? prózai. Néhán,vkedves társunk jelen sorok papirra kerüléséig (nárcfus
. J.dmenvekenl \iket_, egf mced]-
;::::..:':"*i]i.'::]:,:" ''] -'"":_ l2-e ían, néhán!, órá§al nyomdába aűs - nem lapzáltal , elótr, képtelen vohcf d a.l RolnLnR

á7 1ndetér. mindcn Szempontból megfelelően kiiölt\'e, ]eadni, Hála nekik, á\(/Llö,eg(,e| dI rul, ,Uc} d
._" fuobi ótsZáZ nemtLldomhány hallgaió sem üdja, hogy ncnnyi óSztondíiat l'og

Hallgelói Klubor déIulánonkónl és"*':-'-' "',"':."''":-"i,-;', :',_ ldDnl, \.4"], ln kol ,"f,
::':l-:"] :'']]''}:i: ']ii'ii__l l E's nie]óll a7 ósztirndíjfele]ijsókel és a Hv-sokal kezdenétck szidni: ók sem

L".rnak ö§zlijndíiat addig, amíg nem éIkczik még az ósszes adit, nem fiiattuk
]1n-i bJ-alainkLal,

hogy legyen egy hei},, ahol össze

l,náí,inkkal..-. Kí lenne ha a hal1
ga!óink érdektelensége folyrán ecl, A rendslcles sZociális lámogaiásr igéDr,lajk kérvényeil r sZoclális éS Ö§Zióndij

BiZott§ág cllrírálta, Al érinteitek érdeklódjenek évfolyan1felelősüknó]idó urán be kellenc Zárnunk,,,.
E7et i balkinek balnnhcn klublen-
.lcl\ell!le fona l.olo J(]JL( fnn.
bJlr.Il iüli.í. ./olion,,, T]Nein} ji\ *; 1l] ,y'l,ern"rrv A l. gyog}á,7..i Konlerel".13: "prili. l2-13,

"eíinl ./etJ"rlen| ion _ \o§sft t l letenLl,e.;.i lapoir É" ro..1.1i iLolm3clok: Pa].e,z Lilll e.
,-,,_ I)t l í \F)lil 

]
,_/

Í,tJelentkezési lapok é§ további iníormációk: Patresz Lilla és

LJka,o. I,m,\e IIL erfo]),.m^. hJllga,otrr.l.
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HEI-YREIGÁZi1,\s
Előzó szálrulkban a 22_23, old3lon,
Lóvelseny 2001, .imnel megjelent
cikkben lgcpeló§j hibából eredően]
té\,.-Sen kc.ült nyomlarásba a
MAGYiR LoVAR§GYLET, és
Buo,rltsrr Ücltó EGYESüLET
ne.Je. valamint az alábbi bekezdós
]iim3radi,
,4 hinarudr ür,ar:d/Jr 't gal()p].

tál}án ú jdonságot jelen i .Z éle§ kan]ar
és az is, hog\ a pália Széle§ége ftie a
korábbnrak. Íg,v egv futarnban nreri
muni 1] ]ó furhal, Á tlomokpál}ál
ere.lctiie8 .§ak kisegító pálr''ának
tcr!.zlék és i800 méleré\,el nen] is
1eI1 c alkaimas a kllsszikt§
versenrck meglendezésére. milel
azok porn rZ óic§ kanyarbó] induLná_
r!*, lc\,ó!cl a7 l0ú0 m,ról ],l00
mélcrjg. 1900 tó] 2300 méterig és l
2900 riaicres 1uramok,"
A hibáhirl mind nz énnleül]kLő], mini] u

s,eftótől .1úlon 
^ 

elnézé::t ké| u

kovács Gábor
l915-2002

EGYETIMü\K Hf I-t cÁTóJl] 1996_1,UL

HoSSzrntarló betegSég utá \i é!i'o1y.]n]os diákrársunk.
Ko!ács GáboI 2002, rnárcius 8_án eliálozou, Felesógc,
g!,efn1ekc, szü]ei és baráiái g!áSzábán os7!oz nk,
TJneréséről a csa]ád á későbhiekben dirnr

*1/ Ijg_,.lellli'Ialri.\! clto3adI!lr
slll ]]!ba|lio.,/oril IIalL3aloi

Fo[(lr!l l<jiun1.1cl e]r,minlozjsát
é!.nL. ]0 hall9allj ra\.,ale, Lrte
]..lronliótl ] haligrla)r a K!íi
T:ll)lil\okon kel] rLolct,ji]!Zleni

*,,\ sZI]. ,\OTK r:r]lnLenn,vj hill
gá1l]ilnJk n.léL.eI glatuLjc]ónkl1

1e;eZlLik kl l]l. So]Li ]_á!zlo .1é].jn
Lirntrli, l]]ri ! \lrg\ trl KLJlitra Na!rián a

)iepr!i7i .\lú/tun]bJn 1) Pá]l1rkáS
Jó7sei oliLli!si jnjnis7r..1ij] szeni_
G\irg\j lil_.cr( l)]i l(iIüDlctést
!,:lrcll1l ilL li]\ijokt.1l.ísban dolgozó,
rsln)ll1c! cmtó, n.mZelki]liie8 elisner!
fi urjl(ai!nal nl.gj]clsu]úsclianr,

{,_\ SZIE ]<arun]<L,n lxlrc11! ]00_]
jlnujr ]() úr .1P]rl] .to](lotlli.i\a!ú

úlrnep!égé1, Hl iL1o]1 is \lclclnúnLr
gritLrljln; !7 llllr1(l.\o§ (udOmánl,ban
do].fuíril iirgad.tL,tknak: Bodó Gábor.
Gcric§ Bal.íZs. TLrháSZ hrdit. Ku]csii.
G:itor. Soa)s Pil
*a!i]lIrli\lr de]ulánLrn].én1

íe]emelkcdóséérf

(lo,Lotl(nr, a liol].giLlnrban ni3}
;zereIeltei \í. rnjn.tcn al.].1.1ijdot
Kirnsz1 \tíi]. 3]<i srúri. \ l nj,
hímezni 1initi! ! hrllsál.k!L. Pg],
nli.] ]{] iipos ké7rnú\,.r 1:ibol 1cr
fezele ii rncssliL].lc11, .\ki1 cl
érdelcinc. kcrcn jc]cllc a tjOK

mindenkinek!
_ 1lIi í|d|J mjt ln1-0r e sol ar-
( 't mondo ]öV]dLte§ (ilag\ il1

]\glarlilsóoktarási Túiéló TtiIa).
aZ njncs me8l€p\,e. hog_v ismét lesz,
Aki pedig n€m hállott még róla. de
\,an Mt ]ába. amii szerelne iérdig
koptalni. !á! egl kis §útni\,rlójl a

szalonnliián knu] j3 é§ éiszá1.,
térképpe} rud csák elró\,edni. é§
p€.sze ninilezr édes négyesbtn,
aliko. hnjrál
ldén gi].liillói h2]1glrók szc.Vczjk a

l,er\cn_lr, mc]r,lreI( jdóponlia ápriliS
19-]1,. közponlj3 PonáZ é§ :r

Pilisben ]<e]l csatangolni kb,.{0 ]im-l
lelrrlilokkJl í']is7ere7err--n

Az oLda]t a Hall8.]tói Ölkormányznl
ós a kiVETí!és szelkesZtóSége ál]íiot-

Lr öSSZe,

EG]lGYZÉstjK A 6. oLDáLo\
TÁl-íI.HAIó clKx}IEz AZ EGYITEiII
TANÁcsoN ToRTíNTEK ALAUÁN.

A Szent lstván Egyelen és az
oktaiáSi i{iniSrtéIium között lélre_
jon egy megá]lapodás terl,ezer a SZIE
fe jlesZiése lárgyábán,
Ez 1 iregiiihpodjs iervezet 20cl,
decembel ]9 én, cg}, i8en hosszíl
Egyeleni l]rDác§ülas keretében leii
1áígyAli,a filkavart indulatok
ki]zcpette, mive] az erró] szótó íláSos
ánva8ol .lőZii nap délután fax for_
májá-ban k!]]Llték ki a ri§Zte]r ilnác_
§i3goknak.,, én Spc.i.t Gödöllóre
rnenet úrkózben értesú]len a témálól,
Á megállapodáSban há.on ütemben
vannak felsoío1!x a lcgl'ontosabb
fejlesz!éSIc §zoru]ó terülelek éS a min-
isrtóIiunl ehhez klp.sotódó kó\,elela
sei, (Ákit éIdekeinek a részletek, nyu
godian keresse nreg aZ Eg],elemi
'l-anác§lisokaL,] Eles 1,jlák uLáD
mjndössze eg!,eden §Zlvaz3d lóbb
séggel lell elfogad\,3 a lel!e,.!. ame],!
a 'kertésreket ]gen kc]lcmetlenül
érinleLle , Jolrb kasijn, nlinr soh.l
alepon vógle összeiogottaD léptek fei
á budai karok, aminek kö§zönheróen
srépíteni tlrdtak hel!,Zetükön,

Karunk állásfoglalása a témában i
2002, janufu.]9,_én l.rloii kali _clcná
tus halározatl a]lpján §l ÁoTK
szenálusa egl lrangúan cllogadtaj
hogy ablran aZ e§elben jogosítja íel a
Dé]<ánt, illerle aZ IDP Bizotlság kari
képvlsclijjai (Dr, Balrha Tibor) az
inléZnión_rlij]€szléSj !,j.v aláiIására.
nncnn},jben a ki§á]laikti ika éS egy
okiatási tér ]éirehozá§ára, a jelenleg
Icnde]kezéSre álló állani íedezetbó1
c]különíiéSre keru1 ]r költségek egy
IésZe. EZek uián kidolgozrák (a lel_
\..t e]készító IDP Bizoitság lezelője
D. Scheiber Pál reklorhe1},eiles) !
részleres IniéZmé vleileSZtéSi T'erlet
(IFT), anrel,vet már |éi a]kalommr]
január 30_án éS l'eb ár 13_án ,ita
totl a iiSZtelr Eg\elemi TirnácS,
Végleges döliló§ pedjg a irálcius 27,_

én l,álhállj, .\ rel! al:Lpkoncepcióia
rovábbln iS a ti]bb campusú eg},etem
é§a'ludás§a]a.,,idék

Remélhetijleg a röbbszi)I árl'ormáli.
mindcDki ált31 röbbé kel,é§bé elfo-
gádoti lFT-ei az oktatási
Mini§zrérium § elf.jgadia, merl ha
ncn, akkor minden kezdódik elól.ó1,

NeYeZési dli \,álhatóan 1500
l]L:F'.'csnpál, Bővcbb in1o.lnáció:
kol1ógium 201 rl 304 rl 205 szoba,
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Az Iswán utca páros és páratlan oldalán éló kutyák parazitáinak összehasonlító vizsgálata

Gnr, Trrarrrl És Klllw Jx,2§

,\ kLll},ánaIr sZánrlalan par.Lziiáiir
\'al, mljdnem ann),i, mint g lónak

cJ}.Jllln J4 i), .sil. n1lslélék, Ezclrrij]
rZ úló§].odőklól relgcleg kön),!r
kazLeménr,és e]űirdás Lálo!l nár
n.lp\'iLágo1. \ !.xrrzilá]i nr.g]s-
jn.í1.1éSé!.l nem unlatru]r !Z
ol\rSó]ial. nrjn1 ir}rog! magunkti is
nleg]r]firúllüt( eltijl, }{egdijbbenle
t,rpasz(al1ll1( azonb!n, hos!' !Z ISl\,iiD

utcában a]ij ebe]r l-.]razilá]t§ágálar] ilo
daIn1i:ld.t nem áu lcndelliezú!í€
EZért - és lnell jobb ölleiunt( ncn
IoLt,. mjni hián},pólló fjZSgá]a1, aZ

l1!fán utca !iros ús ]rjratlan o1da]án

ú]ő l.ul,vík I'.]] ]7ilológiai StátusZánrli
összeha§oniitása lo]l fizsgáLat!nk
cjjia.

Anyag és módszer

i\ 1amr és a \izsg:lLali an,va8 a ]iblnk
e]ij(l heverl aZ I!t\,án uicán, G_l,újléSe

nen okozott gondo1, é§ ho!,r ]rrrlal:i-

sun]iai szerenclc tjsúie, g,\,ikran bele
is 1aPi.!ko]nrn]i, § YiZSgjl:lt menc!e
n1egeg_\,eZclt r liorábban lG^I is
IGN\1; 2000) le1lla]rk:Ll, Röliden, r
\'iZsgjl.rli irt,ragok]t .1 leLdo}goZás

Solán ]:örbetincolluk, rncgkopliodIű](
é_r ir bnl liLl]unk Iclelt a háLDnli möga

dobtu]i, EzI kö\elóen .t Kis]ieg]cd
lrolo\lkóF]ina]: a]án]á járóL fuggócn -

káfalr.c,, pipanocsok !!g,Y c§jl]<e-

bél,jóslís§al mo.1elleZlüli ll \'iZsg!]ái

A eredfiénvcli staliszti]rai
arlú](eléSét úIlclenlSlerúen 3Z I5i!án
ulca niros o]dJlán a]ij]iui!áIr esclÉben
pált]s t-|róbá\,r], rnig,lZ TSl!áD ulca

r.árallin olda]án éló ](ulváli csciében
púl!lliLn 1-!lóL]á!]I iógeZtiilr, \,ógii] aZ

egasZei hagvlLl]. a budoS Ilxncba
(Gr\j |s KI\\l; :002],

]King K,lng, God7i]1l. Franl(ejnStelt1
and other SLupidities Found]tion.
Belond Lhe selen !c,rs, Po, Box 3,],1

2South Parlr Rcscarch Cenlc|, South
Prlk, co]orldo. Usl\
§In nenor irn Kr\l, ]1{. "Szenr!1l]iL
}lcgüLléreLi KI\\1T]" "De a lrö!elkezó
!|i7,jdbJn \lss7aréreli. b nleg '

iK|\\f)

oJJ:._l;gjdjrlr A szerzők a világon
elsóként ha§onlitották óssze az István
utca páíos é§ pársllan oldalán éló
kutyák paíazitáit, A két csopoít
paIazita-faunája között Számos
markáns kúlönbséget észleltek, Az
eredmények alapján zseniális
hipoléziseket ölöhek ki,

l]urlr LLu, ].filJ,
r_ T.rr,]n,.. cnlbel H ,, ,I,.,l ]

]cgjobb L]aíitja. Nenr7ctkaZi hilii
biiLcsésZcli e]ő5ZeIete(lcl tartanak pit
bü]l tellicIcket. toiáSliiú eg.!iptoló
gu!ok ölijn1nrel oSZliá1( meg
orlhonuklt eg) ii]n bra§ileilo \,.tI,

](ón]\,táIosoli konierclciiin gl,alrren

bulil.an te] núhin"v Kanír] szjgelcki
haícikui!] jó!jgos p01l]ja (BL,. rs
]\laDoN l,LL, ]992,; L]LRIDjjo\.' Ls
lÍ!E]is, 1993,; Lr].'L]I-F\', 199,1,]

}a\L.\ls!! Fs Co\Do,-, ]995,i §oNG
Is,\Ll]\KlT:iRs,\l, 1999.), A lr! 1),ik
ll]apfelőc11 liét cSopor!ri oSZthaló]i:

]e]<ásbart és kcrtben tilto11 ebekre,,\
]rét po!ulá.ió ]cgcg,vsZerűbbcn egy
fi8},clcnremélió clllLógiJi ba]veg
lLlp]án L(iilonithetó c]i .t ]:lLiáSban uí
l(ltt eb nag\'on fontos l,cndégek §baJ
lncghi\,ás3 cselén aZ al]ic7óllsZtaL alá
bújjk, és eba.l ]i.Ztren ol]i§ll r neg!,on

1oni,]s \'endag gen]iális a\. f:lg,! aná]i§
lájúkira rnérr ]<iin!,o11eLcD

J)lrnzilaletéI muttrttunk kj
(Táblázat). _{ na§,néíetú pc!ék rend-
szclini naglok, mig a ]risnóreriiek
rendszelint kicsik \'oilsk, A bc nenl

Sorolhaló peiék \'ag} kics]l n.lgvolr,
Yagy nag},orl ].ics]k vagl,nem is |.Iéli
\ o1l á].

Táblázat] 
^Z 

IsI\,ín ulca ](u]ö biiZó

Iontjain 1:Lláh pall7i[ik

.\ st.rtiszlil.!i érléLrc]ós a nagr eLem-

szúm nliatt még leldolgozáS a]Bli, pub_

]iliíláS]] pcdig i'o]},rnatb.ln Yrn
(Kr\\\ És C]i\I, 2002),

_\ \,i7§gjIt niniákbó1 EboIa-!iruSi,
bubópcstrsi, száraZleplát. gór\,éIIlróIij

hrblrod0llságoi, fö]dönLií\'ü]j úrle]mes
Ién!,ckei Yelrn]iDt lilu§,líncri.
falk3scn1ber-szindrómálx és íán1IjiriZ-
muSla Lrli]ó ie]cl.et ]iinulltni ncnl
n]dI!nl.. bjl nem is ]rercsLunk.

}1eeíitatá§

,\lurl]ián]i i.étsúgleLenül rZ úi
ófe7red hálom Iegjelentóscbb ereL]

n1ér1ye 1röZé 1aírozilr (]jsd még Krr.()§
És Ii...RSKT, 2001, Sl]l óN!IKH,!. 2001 J,

SZinros n1es\'á]ilsZo]itlat kélda! és

prob]anr! izonb.ln múg .1 ]ercgijben
1óg, \i;jon ni ]ehet ! nag],árázala
anDak, hog! n nag\ éS ]iismérelií
petú]. .uán_\,n lzono§ nirrd u pílatlun,
mir1d Á pálo5 o]dalon?,\li ]chet iz oka

n páí:ltlan .]dálon a§ZieIt nig,Vszámú

be nem so.o]h3ló pele jcL€n]élaneLr,

nlig i párcs olda]on nern okozollgon-
d01 aZ ivlri plodujilunro]r idenij-

bi]l(i]déSe jik.] igleksZi]: le]hnni :r Eredmények
Lrg,.h,leI n\]L.,dzo VJjJr.r (KL r.]\,

,,,_;;..,,, "L",; 
-n nl"l r_

",o.,gr ,] 
"]ott]"t"

PáLltlan
o]da] oldal

Nig_vnréretií
1 0

1 0

tse nem solo]hlló
fúrcgpeléLr s 0



"flad. d tehéh, hinl tudjú n.}n saaroas" , Plol Dt. nútós !. n.

görvél,vkórr. ]ribarodotlSá8o1,

fi].á]ása? i,liari latáltunk Sz]gnifikáns
e]iérés! aZ Islván utca pároS és páral_
lan oldalán élő lrulyáL( p.rázjliis fer-
tózöltsóge között] AZ István !cál
miért keícsztczi a Bethlen Gábor utca
és nióít nem párhuzamos v.le !
Rolienbiller uica? Előkerü1 e,\,lLLD!R
üg_vnök húga és vajon eZ összefügg_€
scÁLLY üg)''naji( idült szüZesSégé!e]i
Turáljb_e, máIib,e?
Bár a viZsgált mintákból Ebo]a,

\.iruSt, butópes!ist, sZárizleprát,

ton1Lroló té] elóbb utóbb e]pusZtitja.
ig,.r sz élelcjlrlus k n€gsZal(ad.

2. F ol donkílulE h bea,O nthozásn
tr'iár hoSS2ú ideje ismeri, hogy a2

lslván utca párat]a! oldalán
löldönkiyu]i zarándokhel,v lélczjk
(FrRK{Sz, 2000.). Á kulljl(us, barbár
jslen!jszlc]ctek he],vóül sZo]gáló báZisr
a Zolba bo]r,gó lakói irozlák léire és

!iszic]ctúkle a keltetőheLyük.ói
neleZlék cl azt. A rilágűr rendkivűl
váLtoZatos a! rissZ!tls7ító vándorai
(KI\N\: nem pL]b]iliáli mcgriglelés)
SZámos úi plIezitát be nem sorolható
féregpe!ék|L]| hurcolhaüak be cSi]-
]agköZi lepü]önceiken és eZel(nek !
paraZjtáknak a palogenitásái c sZeüók
igazán nern sZereinék ijnfeItózésse1
rlátám!SZlani (lásd Ir1ég ATcs!SZE\lcsl
199s,, HÍV]AD MÁN, ME
MEG|m]VACclIl), \iá]ószínűleg aZ

istván utca páreilan o]calril aZ ide_
genek pozilronág]"úkka] ]ö\,i]<, emel},
sZer!.eZeiekíé]he!ően megSz§ldliáIi aZ

oIl é]ő paíaZitáL: fei]ódésmenelúi.

j. Eg!éb
Egy ]ehetséges _ de izgalmas fei-

velésekre iehe!óségei nem adó -

mngyaíázr! az általLlnk tapaSZtal!
jelcnségre _ miszer]n1a páros o1da]on
nen1 trlá]runk paíazirapeiéket - az a
tén,v. hogy aZ István ulctl páíos otdalán
nen él L<u§,a, De ezt okozhalja az is,
hogy a ]remén,\, tél és a pozilronágyúk
miatt ltt már á ku§a S€m é] meg?

Kószönehyilváűtás

Ez a munka nem jöheletl volnA ]éuc
'A Kljkk és ez LfI{ Club llókusz: A
Puri!án ús sZenzáciúhrjháSZ_menres
Tudonrán_v Alapín,án.v" (láSd még
FTRkÁsZ, 2000,;,\itRSKl És K]LósT,
2000.] K]Lósl is ihRsKi,200];
sÁJTóNYlKlÁ], 2 i]01 ,). vaiarrinl á Sorös
A]apítván,v támogatáSe nélL(ú].
Köszönet SzERcrJ,{TcsrszEllcsNlK a

"Life fore|er@" éleleljx]r-kep
sZuLákóri

06_06_060ó_(]ó(]ó, HÍ\iD I,roST]|L
(.q.Tcs.sZr\'ics.-EK. 1 993,),
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Elsr\,aragosodáS, nonsZun, óZonlYul(
és száZrótúaszá]y eZ Islvát1 ulca pálat-
]an oldálán]LL LTR club Hókusz.
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S.ITarNYIKHA], B, 200] Amiíe cSAk a
NASA Szjvsebészei képesekl kLr!!,ák
sZivférgessagénck terápiája és
l,uCHAEL JACKsoN autoljZá]1
sZag]ószcr\,ének megmenlése]l]
Klikk, i1, Április 31,2-3.
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i., §'ooD, tt, E. 1999. A comparison ol
bilcnalk iniulies bc§lccn fruI \yolf
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ftlldónkivuli érlelmcs ]ényelre1,
velanrint \iiiUS_táncra, frlrka§ember,
Szjndlón1ári és vámpirizmusla uta]ó
ieLeket kimutarnj nen1 tLrdlur r) ez a
!ún,v nem szabad, hogy elaltassa aZ

óbené8iinLre:, trli ludi1rk a mego]dá§t
aZoknaI(, ákik nem §zeretnéi. ap.ó
lészletekben kiLröpni a tüdeirll(el.
kivize]nj a veséjüket éS aZ utolsó
-riádiumban a be]€iive fe]akasZiani
magulrat: ha szlxcl] Árcseszlr,Ics
"Life foreverd" úlctelixír-Irap-
sZulájából napi kéi Sreme! ólcthoSsZon
á! §zednelr, aL{kor nem ]esZ okuk
íéIclemre:

0ó-06-0ó06 0606 _ HÍlD MosT|ll
(ÁTcsEszEvlcs, 199t,),

Hipotézisek az István utca páros és
páíatlaü oldilán éló kutyák paíazirás

fertózötlsé8€ közötti §ziglifikfus
eltérésr6l

A hipotéziSe].ben ]ejri okol( ]<üión_
külön ós eg_vüt1 is okozheliáii aZ
í]tBlunk 1apasztalt szignililráns
e]!éÉSi a I(él csoport palazilás fer_
1Őzöttsége kóZört,

j. Globáhs ícktLegedós
Ujabb megfig,ve]ések beszámoltak a

globá]is fe]melegedós hatásáIól áZ
]stván utc. páral]ln (déii) oldA]áD
(}IARS(] És Kn-ósI, 2000.). Á
fetne]egedés hatására új, elcddig
iSmeieden, egzoti](us parazjiák üthet_
ték fe] e íeiüket éS ülhelre]< Szörn,,-ú
to.t mindcnbeD, amj é1 (1ásd n1ég
Á,rcslszpvics. 199s,, }IÍVJAD
MOSTAN||l), Á nagyszánú sem nenl
lúl n3gy, sen ncm lúl liicsi, be nenr
sorolha!ó parazitapete jelen]éle is "aZ
eleddig ismeretlen, egzotlkuS palaZitá]r_
hipolézjsa' látszi]< megerósit.ni, A
páros 1észaH) oLda]on senyvcdó paraz_
itáka! azonban a ]<ónyörlc]cnüI
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_lKLLpulzinli( ;"l Mu\ e]ide§i
mcghívására kéi 1élcilhetetlen napot

töliirrfunk a \hjdaságban,
szombat reggel indulrunk, remek
hangulatban uiaztunk egé§z nap.
Baiín, Iráté szülóvárosában meg-
néZtúk a nevezete§§ógeket (Fijiskola,
sugovica, Nágymani háZa,,,), Busszal
utaztunk iovább, A határ kéi oldala
nem nagyon külöDlrózótr eg,!máStól. A
sikság u8r,ánaz, a nipsrjté§ ugyanaz, a

porták egyfofmán rendezeiiek min
dcnhol, a három évvcl ezeiőúi háború_

nak 1átszólag semmi n},oma, ],Iéhán_v

ktllönbség azéri \'an: az autók fóteg
kcleliek, sok Sár8a iéglábó1 épített
lrázat látni. az ulcatáblák két-
nyelvűek), Zomborba elénk ja)llek a

\,endéglátóink, nélkúluk bajoSán

iuihattunk voha el a Zombofiól liz
kn-re lévó Bácskerlesre, I!án fJlujába,
BácSkerte§ á vaidasági mag_var SZellen1i

ótet egyik központja, Tórok alapitották
a XVIIL sz,-ban (az északi szálmazá§
Ia utal a palóc nyelvjárás, amir
vajdaságban csak itt beszélnek), azóta

telje§en elma$,aroSodott, Ma 2500-an
lakiák, á 200l, n!,1 neln magyar ájkú
1akosság zómc 95-96-ban 1elelepedell
nrenckuli. ,{ hág!,ományokat é§ a láf_
gyi emlékeket gondosan és szcretettel

ápo]ia a kulrurális eg!,esület, ami na8y-

on nkiívi néPdalkör, színiát§zótársulal,
Dyolc néptánccsoport múkódik, (A
n1űvelódé§i háZ falai t€lis lele vannak
oklevelekke1, , , ),
Bácskerres hi\.atllos neve ma

KúpuSZina, ami SZerbül káposZtát
jcleni, A ülu valóiában hagynater
mesztésérő] híre§, á 80 as élekben

lugoszláviá 1,13-át ók látták el hagymá-
val. Ezze1 mag!,arázhaló, hog} r falu
sZerkezeie matriaIchális voit. Mivei
kicsi voll a harát a megélhetóst az

iprólékos munkÁi é§ kel,és li]ldel
igén},iő Zö]dség rermesztéSe biztosi!ot-
ti, Ehhez inkább a nóknek volr
türelmük, ők jáfiak a piacra i§ árulni,
ígr, ók kercsték a pénzt,

A hosszú ulazás uián nag.von kedves

1'ogadlalá§ban voli részünk, Nem
hiába híres a magrrr vendégszeretet,
elhalmozrak bennünket mindcn lbldi
ió\'al. c§irkepapdkáSsal és menralik6r-
rel \,ártak benniinket, NehéZ Inegfo-

galmazn], nilyen jól eseti
\,endé8iátóink törődése, úgy bániak
velunk, miniha családiágok lennénk,
\iácsola uián megismerkedlúnk
há,lgazdáiDkkal, és a súrű programba

belcfért még á helylórténet1 múzcrrm

i§.
Este kezdódijtt a műsor, Elóbb hclyi

:, ',| §
r;. ^.

tánccsoportok, népdalénekesek léptek
fel nagyon színvonaias elóadáSsal,
Majd mi muiatkoztunk b€ mezóSé8i
páro§sal, ]egényessel, és a Szatmári
tánccal, A bácskertesiek nagr, órom
me] nézték az ó\,éktől lelie§en eltérő
ritmusú, hangulatú iáncunkal.
Somogyi ián.házzal é§ körjátékokkal
folyta!ódott a, e§te, amil mindenki
nagyon élvcleit (a büdós iojás volt a

kedvenc), Kicsik, nagYok cgyúri ún-
coliak, és a nagymamák is lészt vettck

a mularságon,
A szófakozás nem ért végei á iánchi-
zal, Áthir,tak bennünket eg! búcsúbL1-

liba. áhot mindenki megtaláhá a neki
tetsző Zenét, és abba sem háglruk a

mulaiáSt leggel négr, óráig,
Hajnalban méc beszólgeltüDk
vendégláróinkkal, majd rövid pihené§

ulán máris útrá kel!ünk (gazdag

elemózsláva1). A buszL kis hiján
1eké§tük, lmi a2i jel€nlelt€ volna,
hog} c§ak másnap tudunk hazajönni,
(Azt hiszem, ezt §enki Scm bánra volna
o1yan nágyon,,,), Ivántól Zomborban
e1 kelleli búc§ílznunk, ó Uilidéken
fo1!,latja az állalorvosit, Baián
megszáiltunk eg] kávézót, ahol MArci,
Allis és zsíro§ pisln szórakoztaloll
hcnnúnket,,.. A hazáúton i§ végig tar-

Ki]szönjük a bác§kerle§iekbek, hogv
lehetővé tenék számunkra ezr á

csodálato§ hétvégéi, reméliük miné1

hamarabb újre láthariuk óket, és vi§

zonozhatirü kcdve§ségüket,
Köszöniük Ivánnak á szervezé§t,
Máténák a csopofi vezetését és

karának a §ok munkát,

§

EgyeSúlet

sh],'ltéb }lolnLi
Veesei Luca

A clKK EL(ÉsZi1,!siBE\ Á FRlsstsN

NYiIJ KLLIB NYú] foTT s!](]iTsi]GHT
,|,HAilEGl jivÁsÁvAl,,
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ffi Kedves Lakótársunk! ffi
1,1 ,,,r ,,.,.,.,,._ *_^,n l]. k leaelj .,h,n " k l glrí.".,r. 1ho, ol.el i., ,e.enme.n.llg"ll_., "ll

r) iitt,,..]o,.c ,n.i nell.iter.. . ,,\, le o ho.,/d,h,ló!:Jeob .\ler, -emf]ii l,. nehar.".,,l .e,_-
L{\ U]d3úln El§osorbJn id,isrJk akalod, l,agy s§n1 ielentós szését el fogja nyerni ez apár oldal, mi

Neked Szól el ez öSszeállílás, A Tése,l réSZé! !ölieni fosod, ig_vekeziük a 1ehető legjobban elétek

érinló kérdésck és eseménvck keil]_ Ha élzel magadban annvit, meg is lámi, és ha pozití! vi§sajelzésekcl
nek t€rrLcLr!. a Te eS^c\llele1.1eí. ]1halod ezt ebben a nellékletben. kapunk, az o1dalszám bó\,íiésére is

mesl.ILd§aldJr fosrLlL 66"1,n,' ,\íiné1 többen írják, annál jobban igéretünk van, szóVal keressetek ben

_\zonb.ú !7 csat uir r.r,.l,*"._ n, teprezentália n kol1égi§ták életéi éS n ünk€t, \.árjuk ö !]etejreket I ES há bár

ebben a nrunkaban i" ;_,^,i,**l pn,btómált, semmilvcn ja\,íló nlilót §zí\,esen írnátok iri, ami ilyen
lesalabb ánn\lb,rn, ho"rIn.,t",","l ,r.indókú hozZászólású] nem olyan mó don á kollógiumhoz kölődik,
lnint...., a_"naoa o'ia.,.-.", ".l", 

zjrkóZunk el, Ig!,is sokan lesznek, annak Inég jobban óIülnénk]

""r,unr. 
ln, n., "_, ".; "a_,i,;; 

J}rk ncm fognak eg,veterteii a megie. Üdvözleliel:
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Kicsih, undorítóah, g,orsak, és sohan aannak
EZen knli] 17 iil iilékiik b]zonyilotlan
a]lergén, é\ csZtéti].li]xg is k.d_
lezórlen r7 cscll.ges jelenLénik,

-Van-e olyan szer vagy arryag, ami
speciálisan voDzza, és amely riasztja a
csótányokat?

-\'an eg\, Dirclloid ne\,ú s/cL ami1
irlliskoí :ilra lrasznjlnnli. i()gy J rések_
bő] liiii7rak a csóiányol(lt, \:onzásr]
|eLljg lerolnono]raI, é§ spéci l'iL]Ioniles
c_(alér].el(cl hdszDá]na].. e2 u 1ólrlr j! ke l
c§apdi7ástloZ haSzná] jáli,

_Végez€tül: igaz,e, hogy ahoYa egy§zer
a csótány betette a lábát, onnan már
nem úzhetó ki?
\en]. lcrn1észelesen nenl, A, \,is7.n1
igaz. h.g! cg\ minden hel),ragrc kilcr_
iedii, :Ll;t!os iltás] mrrn].jri \in sziik_
ség ! si]icrhez.

Í| b,o/l" nll.,ln n._,leoo _.tn i lenle lc..m(g bben l"gJ,(llli,,P _

I ri, e. J ]eg obben el ,, r tsj"l nl\,l,rl

l]]"

Vendégeink

§an Szó,Is noh! már minden
lisZL€sséges kol1ógisíá 1ított

legJlább e$,ct. nem biztos. hogy
mindeDi 1udLrnk .óluk, I{ólu]r l'ag
gallafu á minsp Dr, Faíkas Rób€í
plolisszor ura!, a }}arazilológiai és

Hol teriedrck eI a világon, és hány faj

7 ,__r\etrl].g ] +1r l0 i., l ,Jn
/{ ]Ii,zllLonoll l r.n. r
l.i]rhol megéln.li. \lrol az e bcl jcien
\Jn. o11 i cv]l!in! is, Ig\,]-.il.]3LI] a
sl!j]i\,]déLien re]cnlcg neln e] lncg. rnefi
:tz ncnr elég nre]úg. az oIrani eDbcli
lélcsi{]Ianlekben riszont ig.t1
Lg\alrlian1 a íellc1l. sötéI n!J\cs
hel},cLi.1 ].edreli, liirdiiszObik!1. kon\'_
hi]iaI, A Ierjeslli.désle meg 1öbLrn)ile
a ]iulonbalij lútó_. éS s7el]l]Zlctórend
sZeleliet nl§Zná]ijt

hlsrnáL. SZ]nrén g!xk..i n1ér i 2 3
.cnljmeleres Lclcli .slnín! iB, ori.n
1lli§]. ez a l'lj sz:lrnyiLll. |Zen i(i\L]]
bt,hUlco]lák még :lz irln..ikai csótrn\l
(P arnelicltnn). c7lb, + cm, éS sz]ili.
jl',l lijle11 s7jrn),a \:Ln.

:\1l3ttani'ünszik vcZeró'ét,

-Mi jellemző a "sajátunk" ázaz a
német c§óiánv §zaporodására?

lIat \'edlé\ uL.'ln !i]nak ].]i-e]lcrl

-Ebbol d 4000 faibol hanr eI tll ,l n ", ll] n]l r \
,. '., ,, , r'l e

" 
l.Jil*i"-,"il-. " l, , l', ,

- l,, l L,n:,-. í ,, , l |l ,l ,lf ].],r ,

l.g.]LcIjedlebb ! ncm.1 \tr!v ].on|ilj
c§óL!n\: n]á§ na"" 

"lr.r.n!l. |Birtt, ,MÍbeo tupaszialható a károsítá§uk?
gcrm]rnica], E7 u lii é] J ko]lósium "LlSó hel\.. clnlilcn,ll;, hog,v ba].lóri
lrtrn, Kb, egj c..1j!. ]ól l'eileli s/j.. Lrmo].ii icr]csllcn.k. J\ h08,r mjndcn
.],3l lendelkeziL, 1mil lepiiLésre n.nr úlclmiSZen rncgcs7ieli. ú\ belelióZnr,l..

ffiw
áFLw

petetokok

Attls 
^ 

Báh t

Te.mósZelesen a csólánvok],ól



'A jeglzdbül ídllilhdtnúk rr! úerjelJzat, aui .g is Pr..hclneA" 14al. Dt 
'efu]h 

Gabú .1§,

Inter jú

Igazgató úr, ha jól tudom, katonai
pályáról keíült ide a kollégiumba.

/ ,JlohJtr. l l b,b.ln \e,!ezlCm
'( /Sz.ntcn,lL.r,, J K,\.úIh T..l,,]
Kllon!i Fijin()lfir, t]7 a]. ]sL.l!
eglébliénl 1rtnjri fégzelt§égeI is .L1oIl,
xlaid 1937_ben !égezlenl el a Zlrn!]
}1ikli]§ KatoDai,\kaJanliít, llrnelr
Kap0\\irr.i ]<cíüllern, !]ro] 7 ó\ig s7ol
gáham har.i(o.sizókén1, Kiizben
\,agclicnr cl a Kii]kctc§ke.]etü]
!óisblát, Mn;d iljl.t,l,\kidamiltlL
kerL]]ten1 ] évjg EZuijn rt Hidiarténelj
I!1tézet MúZeumántrk malketin3igaZ_
ggta)ja ]eilenr 1|]98_ig. I].]iol a szol_
gálali ti]r\,an_v a|1.1nrr'L-.cn n]i!.l a

kalon]ri pil!]n nenl Láltin Lijabb
].lrelósé3elieC sZoLsálalj n},usdi]ba
ro.ull,]m, ]g] a kafur,ri ]-.iil\!n hu§
Zonhi1 e}.1 lt]lri)lt. e], Ebbe l kol
léslLrrnLra !ilellenuL ]r.ruhem. addig
scnrnriti]c kap.soL.lt0nr n.nr \'olt aZ

es]clcnrnr.l. \ \i1-.s7.tb.t.ls,ig hil.]c
tesére ie].nlli.,.1rl]l. és iz én
pá]!rzit0nr rrerl, .\Zota dol8ozom itl,

Mesélne nekünk a családjáIól?

\ó5 \.1g\.]L, l fu].iégenr ]i.nonllj_rzt. és
a Honledsé_qneL IJ./üg\'eki.el
log],tl]iOliL Eg1 ijBn] \.1n. .ilii ili§|'Lgiró.
és iclcn].g jog()n .i;oéles há]lg:rló.
szinlén ll Hon\e.];egijL dolgozik, Eg!
két éS féL Szntrir§ ]i]iijL.irn ú]unk Pesie ,

Mik azok a gondok, amikkel jelenleg
foglglkoZik?

]\z eleLrtlolrr0! lcnJ.z.r laglon tógi.
.l.Llul1. ó! n.rn lu,ljJ xz eg\re nficli\ij
lijg\l\7L!\L li.lli]]i.n|eri ledezni, ezér1
egfre gllll$ribl.]k JZ !rankinaladá_
§oLr EZ mindenke|pen nr.go]djlla \,ár
a jo!óben, ]\ ]Ércsok i§ k)|oll!li, lajtu].

J liozle].edés eglre ].e!ésbé bizlonsá_
gos, Lzen].irul szererlrém aZ Int€rDer
ús Irábehú\,ó h(,ll.'Ltcrósl bi7l()siLJni
nind.n lzobrinlL rzonbrn erre nenl
L<ótelezhetek mindenliit, hiszcn .lcü |l

Iriil(]D slolgál!al]ísa.! ii7clni kellene,
'lilvíbb.! is céion] lr lro]1égium onJ1,
lós.igrinJli biZloSilási aZ eg!,.tcnlcn
belu1, Jelenleg minden hullga1l; clhc
l_vezésre kclül, ha iganr]i, Cle \rilhlró l
$lllornoki hell-ek bóvítése is. i3! a

ldhasZnáltSig fol,vamaloSan 100!i .1.
A Dékán úüal, as a s7cnúl ss:rl jli
kaIcSolal01 §ikcrúlL ki.l1lkiiánonl.
.nn.k kinzönhcró. hog,v a l$Lléglum
rnosunru ieljesen át.llkuLt: a l-estés.l]
llpétjzis és a kázáncsere megtőrtént.
eze]. 50 nilliós beruhizások \dtak,
nalkiilül. n..r l.LL loln, lchcLsúgcs
sZponZori szerzódést katatlúnk aZ

I]\tts caggc], mclyn.k ó.1(,ln]cber1
cg] rnillió l1 oL kóllhenini( kühurilis
és s|ort.élolirl !Z fedezle a lánccso-
poll ruharásár]áSát, a pj]_l'akljIsZ
erúsjlést, i ].erjles ii]újilá!út. a\ il Dúi
tltlncs§ sZoba lij.LlakiláslL. Kisebb
lii]]LsógkanL cn1litheIo n1eg l 13b-
dirlisárlá§ és a ]0_20 uSzodaicgt
megíélele,,{ fén},má§o]á§ mego]doIl.
es úg! láton, igén}, i§ \,at1 ri. F]7úlon
kélenr a koLlégi§iákaI. üg\clicn.k .d.t
a slámjIóqúDlcrlnr .cnd jót., nc szeme
tclicnck. ós nc 1..]rclia]i 1ú] l gép€ket.
mcr1 Lofrlbbj fe]]esZiésre nin.s
]ehetóSég, Is to]eráLják a dols(]zni,
1anu]ni szándúLo7a)ka1, nrcrl lok l.-1.1-

Jut ctak íg\ !ncgolClh.11(') \z.imukrn,

Végezetül, mii üzen íekiint?
_1Z i hin-]l]áSonl, ho§ e§, hu§7onales
fianlr is lehet jora, tiszl.S!úgrc ó! bccsillúüt
nc\c]ni, L$ hj§zcnr, si]<crül1 i(j \is7onlt
kir]n]<jlin.m n kollégistáliLral, továbbra
js ]egrenek óSZ]nléLr, n}itotla], hozzám.
én Segiten] fogonr ő],el mlndcnben,
i].ár kén!es ügYe]iben i!, 1(ülön
órijm sZámonla. hog},dlnja)le il1
\'aglok, ]fumo]},Jbb rongálás nen]
linrúnl, ús llLl(rn trZ n1 l:rk(jkon, hog,!
ig]elreznelr negórjzni es betartani a

kollégi!m lendiót ó§ 1is7usiisli1, ]ó
l.ílni, h.gl iis\].c1:lrlj1 1'rn ir LioZossé8
l:rgilj kozatI, és l prog.rmok, mel_!.]i
jr1 lielL]]nek me3lendeZé§re. ]cg],cn s7(j

disznó\,ásáSról, \'ag_l' F]qUU§ nápot(íó].
mindenké|pen tilc jlhclcllci emtékeLi

IúsnÁ ALLiLu
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Gyilkosság
le,, \,,.e|en"d.,í!.:

, lqi11]]_"',,__ *] ,,-,,ii'i]' t,,Jl" elhun,,i ,:,,rl]llo ,lk.
( a ]llatu§csu lako!.l!U- LeDluar -J, lollldll nb . 1hol \lbe b"l\;n}
an x resselr Urxl.bdn. a )!F merete -njlnl 1 . .po,o nod, e,e .l a,9-
1'""'l :9: 1'fi_ ]::]1i-i'" peí/.el ]. .lJ.rib, ,,,eldoltso,.",,,
tajggf31 sebellr€ltc rneg nZ a]cu /JrLrt J , 

j

ni"l,,n",."-" .,*"'.i"lt .\ !.-_ ,ld d " ,lkol,,e l,a ,l-eoi,r-
mJ_l1:1l,", l.íííe,/. e,en J lobb,l ,

"1' ,- "l ,_run , l, "., Jd, -l",'.

\^rra5 e\ az eU/clc\ f,]oltJ§ n€m klelel]Lto
l urn."mlz,,l ,,r.

" ';',"-' - -,-;; , e. n.eB,,"l .l(Líu,eio'oI. l".i n\a|l .jtr!,"\.L-. ti(ll nel\c, - ,, ll,.l .,.,, l, me! rg§ Ul <fo.t .
B!n\lt a nesJlr\ tLmU].Lol: meg!alt a

me8SZületett: TE*ro- kocsiskosárlab
daI
Nlindent ósSzevet!e: mlndenki iól
éreztc nagái éS mindenki jóltakott,

Külön kószonei i]]eli Albefiei a bö1-

lérkedéséft. éS Rosco,t a SzervezéséIl
A Sors fintora, hog.v n nag!, mu]alozás-
ban ponl áZ ő késcikei bugáZt.l meg
valaki, Szóval ha valaki rud két késrő1,

aZ i€gyen mán'l'aiamiiI

Mbhus Bálitt

Lopások
L"7\,ll 3lLlon roiem, h,,gy en iil aZ

a/ ö]eg i^l:.] §Zele|ebLn tct\Zcleglel ,

hlSZ a]ig kól éS fél éve koptaiom a 4,

emeietle lczeló lépcsók.!, De áZt

hiszem. anikor idekerüll.Di, még nent
toriéntek illen furcsa do]gok iii, Merr
mostanábán ielentósen megszaporod-
iák a szalkák ,r koliégiuln ki]m},ékén.
De ez még csak eg},1aiia Zoo1ógiai
órdekesség lcnne, Á na_gíobb bej az,

hog! c2 megiöItén! benn az épü].!ben
i§, \:alaki, vagr, íalakik olthatat}aD
Yág,var ó.cznek arra, lrogr leltáriák az

eleddig úúnieden vadáslmeZőket. lIo]

1/a\al| aM ul \culgat egv
Á. :nt}zzh:n. Bec.bcn .. ulrlkozik

régi rariít,á!1;á\,:al, i{órickára1,
-Hár lé. MóIická, mit c§inálsz,eireíelél,
-ruaj",] 

'"nei 
úl enj-anl ez az,áluház

meg e Szemben lÉvó ii: ' '

_Ne ílitieij .lelcnr. ' Móricka|
Háromszqr Briktattálak,peg irratem

,iritából, Fo§slmad siúcs a §zínloiáS-
,'.]'róL hog_liir tttdnái ie tg}, árúázl!

'|. 
Egyszerű ez ratii úr - ieleli Móricka]
"_ veszek 'ya]amil. mondjti( ,l0

schil]ingért é§ eladóíi'háiómizázér r,

Ná. hál cr'á I4D/o aZ ón hasznom,

cgy pénziárca, hol egy mobiite]efon
lijnjk e1, hol Albefi (IlI) késének két
tába, EgySZól,a]i LOPNAK a kolléglu,

Ncril aZ én tiszlem negíra]ni máSok
t.ttcil. é§ iermé§zetesen
lcgh,rlván],,abb §,anú §eri meru1 fel
benn.m senki iránl. De bizonyos ielek
arla cngednek lrin,etkeztetni hog}, aZ

illeió nrglon is iól rudja. ki hol 1áklk
és mikor ]csl kedvcró alkálom rei!óre,
\tgvi§ in é1 kóZöitiLnk, mindennap
!álálkozhatunk lele Es hogr,*i lehc!
az, kideríteni szinle lchetetlen. Ugl hogl,

mindenkit lokoloit óvatos§ágra kérünk.
Amikof elh3gyiá szobáját, Zárja be aZ

nitói. é§ lehclóleg ne hag},jon Semlnir
o1},an hel_ven, aho1 bárki holláférheiI
slo!l1oú, hog! ez a kózös§ég néhány
deliklens 1r1iarl ilven etőviglrato§Ságra
Lénvszeiill d§ máS megoldás nem nagy
on kínálkozik csilk remé]hctjtlk, hog],,

a dolog abbam3Iad, Nem his^m, hog},

elijnr,ére válna a kollégiunnrk, ha
eltericdne róia, hogv itt ilyenck is
megtörrénnek, Szóva1 1,ig,vázZon é§

ftg},elien n1indenki]
Attis

ia=b; 1.Iépés

Rejtvény
a=b i*l

a2 =al, l-b2

a2,U2:aL,12
(a b)(a+b)=br(a b) r:(a,b)

2b=b

2=t

ThnulságI Melltartó nélkül
soha ne bungee-|umpingolj!

várjiik ápiiIii i:ig,. a,hel}€serr

--:



loh: uLunlil ndg)ún g}ú^d h.l!et.ére.nj'' - Plol. Dt R!l!d! Pill|

merthogl i$eneh is xannah - szetnelxények a KIYSZ-bőI
13,§

1,Á}.l]rh,]]]8aúia a7. alij a ioEs7lbá]\i
ke.ete]< liilzötr. a I(al. áli;l

leh,él.]i
k.]Yetelll1ényclüek l])eglc]eh

2,,{ hal]gaiók aZ |gfel.mmel h.rll
galói iogliszonrbir11 á]lnak, A lra]l
garói 

'og\iSz()D! 
!k]ioí iól ]élre.

:tmjkor beiíálkozik, aza7. anl;lo. :
fclvélciI Lijzió. i]lerf c a rirnullnánYoi(
lot},latá_rá1 engcdél!ezij hlrt1lozJl
io8elajle enle]]i.djk. A hll]gató jo!.1j1
általjbln enijl az iJóoonitól
k.zdó,lóen. c8r,e\ iogiil pedi;ir7 c]sij
bcira1l(oZjsló] ].eldve g} aí$rolh:l1il

3,A hallgatói jogvi§zony szünetel. h, n
h.1ugiló

ér,hu]asrlásr,r !ag) évkihag\!§rr
kap engcdé1,!L. fagy t'élé\ i;nrillésrc
kalcleZtak:
a tanu]minrlr lb]\ tali\áról'
meghatlirozo11 1dijre clrilljálil

_.t lan lmjnlai n]cgt(czdésl. elirll.
e fel\,élel1 liinlOrrLll] h:llá.o/lt
ulán SorLaionii s7o]g!lJ(o1 1c1_

Arnen]l,v]bcn a h!]1gil(ji iog\'isll)n!
több, mint két éve szúnetel, a hall_
gató1 töíölni kell a névsorból. 1rirc\!k
a h,ru3.1ló irá"be]] ].érelmélc i
DékiD neln engcdéhczle d ni|iés
nreIlijZéSét

4.,{ ha]]grló, r hr]]gllói i.gfislon,\
sZüneielt.léSe alalt, ir Ia]]gatói
jogfiszonron Jl.lpuló .g:es iog.lit ir

]ogSzilrá1}.i kor1.1lo]i s1.Iin1 8!J].o_
ro]hatj.r,

5. Á hallg.lój iog1,]szon}, nrtgszíinili
a7 olilcvé] kiállirá§ána]., .r doliror]
t(ap7ó§be. ] áZ , alrszoluta.iun]
negszerzúsénék, á. I(arrl]] l.irléíli
e]bocsálá\ná.k, lágí, a Karrói \'J]ó
kizjrás kinjóndáiának. il].l\ e l
hallgarói nél'solbó] vall' tó.]óse..k
nlipiá\'.l]

14,§ -ién,Jéghlltrirl(j leg]cn nlri\ hl]lai é\
].Li] ölLli 1e]§(j0].i,rl!i§i inlé7ürén!b.n:

],AbdllgJloiogd n, i;,,',li'.' ,| ,l ,, rl",,,, l ,. __ln, n\ll,]l,

A hallgatók iogai
1chelij\égé\.]: -l jogszlbálvok rendlllreza*r s7clxrl_el Hg!e1.lr]i rend.lkelcSelriek ir 1anrtlmán\i ].ó\,clelnlanrek te]
,,,:,l, ,,, ,,j\,,,.,_ ,i ,,,,,, -,'l.

..,lo7.,:l c l,c,en_ l Ll- . jogorvollal,al elien adezé§cil; ,, '..:]. :;?é;éiyé;'éIt;;";ffi.ik"ii';;;_érdeklijdesónei( nreglelelajefl :],§;bibrq
\'íiaSZi]rasson a nreghjrdelctl 2:i\ hliilgaló a iosszrtbá]ío]<. illel\c az
fu donránlj\ diákkóri és sziki1olgo_,. egi,c;;]ii.""iljiá,"i;;,rdk;;;
"lilemJl h|,i(| ]i ,o ,),, '7.,," ,.,, .,, .,_,,-'./l]'.r,e ,,,rrna' l,,l,, krr ,.l
_n ^., , igeEyelie é, meckapia;

_a"ionalko/ó iogszabállok éS Karj 3.1hrllgaló l hirllgatój iorljsllrn,lb(j], siábjl\Zr1o]i .llapián i$l1égiLll]ri sz:lrmrzó jogaii 
"g.,]l,ilr.g 

.:"g.
el|elr,vúsI]ú]1. sro.iális Lánr03Jt:l§_ rirr-." k;p-,,i*rO;i*,.r'g,"i;
b,r , r" 

"ln,,ll"lul,,, ' t t,r, 4. A ha]l8alo köIeles.egf, ],r,
,-,.;,.. ,,,',,r' ,nLr-tagia 1.g}en a Kllron b€]U]i es ].jvri]i koielczó logi!]liozisok.n:

'Jl n,l, ," ,i,, ,-l "; 
* ,; 

, 
"e§v€sülerekneli. szlktöld.nelr ls t<otclezelrsegeilrek;

k]uboknili. lésrL vegycn hasiln]ó e]óScgltse il illr áitl]llltrs cJliJinlk és.i, .,. , |,l_,ihJ,, ,, ," l,,.,, ".,, , 
"",li" ,, - ,l ,,l -. oir: K,, | , , | ,_ , r,, __.-velemen}r nülranrrson,RJ, o|,Jlo_ _"r,ri.oo, .ri.i, rl"g"lonlt" 

', 
l:,n]uil.ájliró] ,rl oktatói.. ]ié|ZéSi nr.g !Z 1r3,!elcm polglla]la)]

tel,cken\ §e! érijl. éc javaslatot tegy€n cr,,;rlarl t,lveierlrenlcdJ;
. Kal rigve]bcni tansa dszteletben az ig..,.. a"lg"a unlcllben bi7lositori iéiicte]ek zólnek és hlllgatrii-n"r, ..rrri.ikólöri \tih!szo a páriL,rzanos.rn néhósJgát ós jogiLi1,
megi]iI.1cleti lZirlo]i, fa]<ultalji irir 5, II: a lrallglLil krlrclessógejt !al]ieseng].]1r .5 g\ako|la|] íogialkozások is súIy,osln megszeg]. ;;.,,;.cáik , l|, , .', , .,,,,. ,, i,,l(e,el!, lr , ,,r] ,l, ) ,-, ,\, l( ,l _ , , jll., ,,n,nlb., lel'l ,, l\;/\l ' : ,,,-, L.-vá€s40esVála§7.haló.J,er,r l]_ ]er, o l ,lr"o l.r ,ljgrlói ré§7\alellel fiúködij Kiri. Klrlcr]tesr sznb.illz!1 és ennek kal]r".,l.n,, 1,1 ,] h-, Fl/, ,_ i, L, 1_1 \l\l\/ ,.._.. |_l,n]L,r n,l lF,l. ] 1, 1, 1lg"ol "rlszcnekbei m] a§ lárrérjlóS] §]rabálYzat leíi],' ,\Flj(r , : ]e|,l -',, j l,
rúszt vegyen az érdekeit édntő dön_ 6. i\ tr:Lugaió ! }ialnak E8r,elcmrl.]i
lések úeghozatalábán. ir7 |grctenr (jkozolL en}!gr kárerr iárrérir..sihallgalói irn].ollnán}Zaii i'clctossi8gei""-ir.,"*",it.,,l
f.ll'l(lp, jr| , ju|lt,,,, ,, |, ", ,:-;,, ,,|" e , ]"" '

-a. rJnu]m.in]rsi egril1j trnutJnin,!] i) t.].1ór.eg'' cirnii szall]rrzer iarlí rir ,"J-ij.

iti az id€ber€ 1ó lábvég7ódáének

-Pszibopara
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NVEc-v!
Nv^el A

,,,makro §zl11lű hiányos§ágoL{

,,,náplakész eserdéDyek...
,,,optimá]is igén!,,,
. ,, optimáli§abbá tét€l...

,,,ha telje§ftik a negfele]ó iiien1ieí,

,.,opiimá]isrbb az an"vagéll ú](esű]és.. . speciális csiptelőfogóYal ., ,,,20oo hlzó tártá§a folyik itt bagy_
...a lehetó legjobb, legoptimálisább ,,.ez telüIel szempontjából tóbb ományos módoD, kézi eróvel.,,

körúlmétryek. . . ki§ebb teúletre tagolódik, . , , , . egl re inkább va] ó e]váIosiasodá§, , ,

, ,, 
'Z 

cel,edi t3riás eg_vedi á]]ásokb3n ,,,eZI aZ jdőin!crlal]umot egy for_ ...takamányozásük komplelt, mint
torlénil(, és ennek az etjáráSn3lr... ráshiánnya] kiiszködő vállalkozás ahogy az tórtéDik a telepel mindeu

...a roppaltott indítótáp tálcákon képte]en fiDln§zírozni,,, részlegen és minden id6ben,..
,,a neZógazdaSág hely,]cte rom]ik,
mer! hiúnyozn3k a megl'elelő és
egyéb clőíráSok,,,

...azüemrőlelmonaüató a folyamato§,,,sén'es herélés.,,

,,.olyan mód§zeí, lDely eliárás...
,.bcIürdés rüín álöltozés..,

...píoblémás tehen€k..,
..alapveló problénija,,.

,.,§zoptatósmalac..,

...mindemellett előfolculhat, hogy pl,
a fiaztatóbaú herélés lörténik,,,

,,fé] mi]lió ]iter tejet adnak cl napon_
ta, a7 állami 1ámogalás ]ilerenkénr
egy korona lenne, de ezt nen _

kap;ák meg,..
,., a húsiípu§ú piDzgBu§zi faitát

tanják,,.
...a kanok hosszú törzsúelr. szi]árd

. , ,fel kell kelteni, Eeg kell íézni, van_ . , ,magssabb számr1 alom, , ,

e valamilyeE problémáia.,, ,,,nregrs §perm aháSználat.. .

,,.n \'ógiagplobléna fonios a holstein_ ,..a kény§zevágások is maga§ak,,,

És szaswA! l!,É-tl,EuÉavgre a
Il- I!, At í É N v É, s z t É- s ! G V A B @,8]!-e\ í

BEszAü^ouÓwótL

problémákat teí€míve,,.
,,,aZ krotáliá1 a lúlükbe csíplelik bele

friz szarvasmarháná],,. ,,,mages szintű mode.nizá]ás,,,
...nemegysze, kikü§zóbölhetetlen ...az elvárás is magasabb lett...

.,,személy szerint inspirá]ó vctt az a ...a dolgozó stelilitására is ügyelni
hozzáál]ás, ami1 aZ állatoldral szem_ ketl_._

...eg}más utád lemennek az i§táttók a ben rlnusltottrk, ,,,c nrigzatbufkokál kjzáló]aE e célra
íejóbjzba; Iegveeén úeDoek je a ,,,steicbmaDE ketíec,,.(belyeseni n,',7r"r \odo-ber .", ,.t ,..
tógybetegek.,, szabadléd borúketrec, ami nem misílenr 1eiegemi, elr.ni]

,,,i tehenéSze1 eg,v ljpilrusan á]lamilag azonos a stejman-ketreccel)

dotáll szeleplóje volt a grzdaság_ ",llalos lrorJú",

amortizacid e§ elszegéDyedes, , , ,,,hasítoti ádags(lly,.,
,,,a ]aktáciÓS állag 1,3CV%l aZ össz]él- .,elctelt trkermány,,,

szám 7ódb, slandard 1ektáció 62db.,, ...a kapoit eredményeket,..
,,.mivel itt egy id6betr csak egy bikát ,,,aZ állomán]r álhg egéSz§égugyi stá_

tartalak, az apa kiléte mitrden eset- tLrszd,,,
beD bizonyítható, feiesl€gessé_téve , , , rekonstrukciós felúiltás,,. \le]kezelúe]<, tenyé§z].ondíció;uLr az
egy kóltséges és bonyolult inszeú- ,.,no\ekvo rnel\Jlm.S !e!hnUiolia,,, cIo]Lásnak negfe]elóei(,,,
iDálási eliárá§t, . . 

. . 

" 
,r"r*ro..ioJ*. _.r;r;;.;"..;__. , , , a fiatal bikák nincsenek letesztelve,

,,,i(]en e b l, " J, l3ol oo,, ] , ,:.llole,i ,z .zr."rr 
- de.a íiatal geneúká misdi8 <okal

n\! l en 0 7l.rL fe]cmln\e rról fuo,,.
r n, toalt , r,g] " zul.,.tri "'Inmlmál lellelelek"' ,,:,,",ogL,,el,1,1 l.ío,. i,,,,
neket nélküIözve is mcggyOzódésscl | fr,||]llielo let(ZJma ..9t.|.lÖ ....hh." tlozzáiúruIt a tavalyi évben
tudják hangsirlyozni a nápjainlrban s2JmrL,,, vásárolt üszók is. his' kiváló
,l l(aln,J_o|| n|uder| ,iJ(; ,J-l ,. ,,,monrlonng PÍogÍaD.,. geneükával rendelkezö iószá8okóIeon\(lj.,, ,logi,zti) .l .:ntr.m,, ,oo"ro..,

...ió1 kibiztosított munkaeró szem- ...napi teeDdók szeívezés, iláE'ltás, ,..az istá]]ó hírom olda].ó] és felijlpontjábót.,, büntetés,,. ledctt...
,,moslanla a vérhányad rúln_vomó ,,,he!j általában4-j alka]ommal,,, ,..az istálló négy oldalrót fedett lar_tobbsógeaHF,,, ,..a főállattenyésztó, aki a vezéíigaz- tozik hozzá egy fedet ete6karám és

gatólő, íeg8el 8 kö il éIke?ik.,,
.,,1apáj kanolr,,,

kiosztva löfiénik... ,,.új piacokat kell me8hóűtania, mar-
,,,kélszer termó]<en},ilik mcg mesteí ketingr€ és termékmeDedz§elésre

sógcsen, . péDzt foídltgnia.,,

egy nyitott karám,,.
,,,és itt meg lesznck lelmékenvítve, , ,
, , . az ágazat évek óta nullszabados. , ,

,,,3z állalcgészségüg},i helyzete e

le]epnck jó sZínvon!tú,_.



",.-kétíele !ün, elíg, hd frúlll ú heííőí eLrLondad." - t)r Jídkfai I.ás.L1 :l::lis]l:]']

,..a csikók igényeik szerint íelvehel-
nek szénál...

,,, aZ állafuk.lt]niko. ! szabadbJn\'an
nak, 1crma§rcresen LeseLés Lj 1jj n

ve§Znek llr.tgukhoz fú\'el,,,
...2500 tehén vaí, amelyek átlagos

éves lermelése 16 782 244liter tej,,,
...czck a !|cínák megle].]d 1iIill bi7

,,,az ivarzóka1, ami! azután az á[atoI-
vos temékeayít be...

,,,ezek meglcLclij k]in1át bizlosit ]r

megfeleló n1jnó§égú sZellóZleló
rendszerlel.g_\íi1|..,

...az ü§zőkre j€ll€mzó, ho8y koraéíő
típusúak, könnyú ellésre való
hajlammal rcndelkeznek, tejter_
melésük 1200 kg/nap,,,

,,,,1() fős c§oporto]. \'aDnak ]iill:l]<i1\.1,

lidell iStjllóban c§ iá§lol1rrn !in
n!L ukirlnánvOZáSuk ki]llijclcli'u
li\ r.ídr7errel e]l]in]i1

,..lucerna vivése a legelőre, pék-
sütemény vivése a legelóre...

,,, a kullem a ]i!ai]jllLil orok]és-
menetú lulaidoD§:ígn]< kóZé tartozik
(magaSlábúsás, kcskenység sib,),.,

...tenyésziésbe vonják a fiatalabb
méneket i§, u8íanis az ugrókép€sség
adűriv módon öróklódik,,,

,,,eg,! r daroS beLl.n\ó§lLa§j c]i:'tíist
!égc7neLi e],,,

,,.meg kell tisztítániuk a csecsbim-
bókat és rászerelni a f€jógépet...

...llrnir rnjr aZ :il1.lgos hoZZáeltésú
l&,al foslal]$Zl] cmberek már €gire
l(e\,é§bé tolelállák,,

tömén}takalmán}.t az
Agrokomplex Rt.-tóI veszi...

...a lrullJk :írlxlmatlirnná Iale]c §ol!n
x1 clILts7tLr]t á]latoli a L]on.olóiril
kc.ii]nek. i3\ koln1lsá]laIilá\
1ö.lónik, amcLlné] cLcngcd
hcicttcüu] linroS rudni, hOg\' n1e1,1,ik

épúlelbóL szárnr17ili x hu]li. ig,l,a
lnég életben lé\,ij íil.rlljlxt meg 1eher

\'iZSgálni,,,
, , , összességében véve a megfeleló

akalmányozás rendkívüI foúos és

el€ngedheteden elem...
,,,i l'ricánok veZelasi sZcr\c7ete...
...a vezetés íizikai munkairány1,,,
,,,ll leLepre re8ge] ; ó.nkkor éIke7rem.

akár ll robbi dolgozó.,.

,\,t \:l]lrnJi.1'í,i..)]ll Lú,|nl L

/7 )ecl,e -r nJ+j JL J_l-Jíi]h_],,Tc_9] t
L-l L le]et J .on\Ulure. nrrntnJ e8]

ki§brbál akarna cumj7tátni,
Gugr,ög]ön biziaróan .t n1lcskánik]
,Jlri de jo kis macska vael ,,,

Ejtse ! tabletitjt a nlacsLir Szájába,
\tr],€ l€ a ma.\kál rZ állólllnpíró1,

é§ keresse n}eg a lab]ettát a diván},
rl3tt, Isnételje meg n7 ], sz, ]rhtiit,
:tzzal a külónbséggc], hog}, n]osr
s7óíil§r ]e t m,.sk! c]sii láb!]l i bnl
kezével. a háisók,t meg á jobb
konr,akéle]. Pö.liijlie a tabiettát a

iobb nurari]ujjáv!] .r !nacSka 5zá]ába,
HúzZa 1ri a m.].\kar aZ á3v aló].

\j€g]en ki es} úi lableitál az u!egbő],
Á]]ion el]en a kisal!ésneL<, hogY egY
úi ma.slúr hozzon. ]smél€]ie nreg az
l, s7, alarrii. azza1 a kú]onbséqgel-
nogy mikol ! mac§kdl a cumizó
Iel!7etbe hozta, ülia)11 lli leljesen a

52ak s7élére, Ha]o]ion a fc]§ótesté\,el

lgó§Zcn a rnl.ska 1öli, lurtsa u jobb

kezól a bat könloke lötó, rrlissa ki u

nacska szájá1 ú$,, hog! a lelsij állka
pc§át felemeii, ó§ dobja lre a rableriát
- nagyon 8\,0r§an,,\tilel a l-eje a

térdé \.an, 11cl1l ]átia. lrlit cs1l1á]. dc

Hig\:ja a m3cskíi a lil8gón,\,on
logni, Hác,lj. a iablettát i ha]álran,

Hn nő. siíja ki magáL, Ha férfi. Siria
l<i nr.]gá1,

Mosr szedie óSsZc rnngáil Fogiá
li.giir: mácskát é5 ! rabLeriár, Az 1,

§Z. lozicj(ihán nond j! lrJlalo7ortln:
,1'ul,tjdonképpen ki iZ úl r Ii7ni1?
N),isse ki ! illcska szájái, lo_qia i

rablctl|i1. ó§... hoppl Lls}., c7 jg!
nem nrcs!? Roskadi0t1 nl!gál,;l. és

.,\hál Eze]. i fényes li]rmök nlin,
den baj olo7ó]]

ltlJszon á lzck.én,vhez, \tgycn c]ii
eg,Y nagy lüldólcpediil, Telitse ki ]
padlóla, Ye$,c lc l má.r].ár a ke
dencról. ós ! 1rb]eliál i virágcscrap
bó], Fcktesse 1e i m,icskát .l

riijdólepedóre. lnindiárt l ur]<ihoz,
h.gv ir leje lelógjon .i ]r(§s7iblrik
rógórij], H,ritogassa i]s\]ll |1 nllcrka
nc]lsó ó1 hát§ó ]ábaiL n hi\i elóri,
;\l1jon cl]en ll kisérlésncli, h|g!.1
lnac5kii1 is óss7ehaitlr8assa. l.kcrie
be ] m.tcskrit a lürdijl.Il..1óbe.
Dolgo2zon g,rolsaD, ,\Z j.]ij és r
m3.skák ntnl fárnaL<,

\€3_ve bl nrcgjnt i7 1. Sz, Foziciól,
Háiljlsa a lra] L(.lúl :l n1l.d.i fe]éhcz.

G,veni]éden n}omil ii!t!7e i na.ska
íllk,rpc§ár ú8\,. 111inlha .g!, mérge§

kig}(] \71iát nrittli ]ri, Hilse bele ]r

lnb]etlál a nacsku sziijib.t, és fino
n1.ti nvoí]jon ldjlJ tg\,el, Tessekl
|]rrn!j volt .tZ e!ész,

lror§ri\,ózza ossze ] \Ziirs7ílnklr 1a

ln.]csliiról], Teg,ven cg! kijtési a
Sebór! ír ágiéíJ),

vegrcn Lrc cgy xszpi|int. as iikúd,
jön lc.



il! \ - 2002, l-/ a/(l ]R,,!l.JRf ll,\

Exkirrzív riport Dr. §íladár Sándor úszó
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lJlljli,,;]:.]1.t J].;1rli,lr ]J]riJlÁr]r .l:"il..,

i]!. .]lilinll.i|l ,,l,i, ll,: ,!].]ij:l 1,)

l],l1. ],l. irJl: i.Jl,j ]|i i ,! ri ..i,l Il.i],],i ], .r-:

.,i].,l/ln,., i.lr| ilr rl.rll,;u rg, il.:: l,, .i.

l!.l,,J i:,,i.Jl]l iJ,,,,,lt l|_-l.,i.,]i,]i,",]lIll,

,]lll .,r,J.] /,i]l].l irlirrJ,iili lri],]. l] ,l:

.!!.rlJl] .,1ii r]lJl]]il,jrii, .ltiii.r J

.] |ll]:.l.j l)ll!]1.1 lrl"j /.Ji.l, !J/Jr ],! |

_1li ],!.i!.ii,]i ]jlll,i t..,,]|ii,l.; it 1,1rlil

I.ii,ij nJl]i,]l: rgL]x.'l l]r|.l,lli./!,,,.l,

jIldJ,]| l,rl,r'1,1 1!,!l] iJ.lrl .r]"J:li:,;i/,.;,]

] .];.,J,,{ :'1]/j,.LIJ|..'1,1.1i!:;lli].l1l iij.l'
lilJ,iri]ri J,i l1.]r,ll.i .. ]';i/ !] |Jn

lii.l :,l)]..]l]].,. t.ltll;,;'. .,ll.,,,,,,:,]
i").l:]. ,].jl ,, i J ii'i. ]li!]],.lj iti;]jl.1l
)]],l,ij,j]jl .. l'|., ) l. |,i }| |: |l |' !ji! ! ] ):.- l

DL Mlnczur Ferenc,: \\:l:díl
\ándoll.ll bíl eg\, gjrnnáZi!!irbJ i!ir,
funli, iic igazáD i BljgjO3rái7]li 1.ri1'

,llíl.! J: ,ii ]:ri] \tl]lrr/,il ji],ai ].- . ],],

jrrj,,] irrlJ:lkJJ,'Jint rrjl,tLl r];li.r .l:,lll

lgi ilii1.1rr.,]jil 1.1JjJ, .1lll/ljl ,,: .,
j"i.,1liil .rli,!li Nltl.r/rl/ii{l ,l.] . .ri:,

1.1/, ilrlr l:;l.,,r ll_-I .]nlji lJi{lil .', :".

i!ié.1 aZ Áilalon,osi Eg:Jeiemet

!.alAsziotláJ

1.]s],l_..i é|.ilsL]ri7l. \1]iJ]g ij
1li]:o]| \,Lgr_]ln loil. hOg\ !7 ,\]lJtil-
!.s1 l:g\Érclnre li]r.!c]j7Z.nr. de

li.liL]rii,ln o]],in foL1 l til§lJ.inri
lésLi\l tú]cg il aii|.] 1l]1.,].n.ll , iLog,

r].nr iirlog!triL( i 1.fíbL]lrrlul!§,
si.iild.1.1ljn]i!1, 1._1i.g !/ 1)L!.si \.niil,i
nen1, .\tt,]l aeLl.k, \! .jLic7.tünL

.g,\,el.]nre ]ilnri rklor clhrnr:goliT I:,l

,Io11,.]l.isl e!.rÉt].g rbl,! is ]]!g]:]uk

.l], Lr!ljn, EZ.111it!,]iblIl Lr,luLter -,
|ij!.1!ljr:texl. n'cj'L rrijs ío]l .l

g,]rúLrl, \.g\ nenr 1ínolaLni]i Ll !er-

l.i]rr.L. \ l3t.Lirnán\!inl:tL }9!+ ben

.i.Lll.n] ]nc!. |íI_\ xfjLir!7LásiJmnjl 3

t7ij1l.j] in 1l]]LLló l.jLLlim és lli.gita!
1,Jlj. irI|llorI iá].j !7intén hjre!
Llj.].,,,]i',r]lL Ield.lké]]Lraúr €Lijlr.,n,

i]i1l.|] i.n:.. h!!:\ iuJ1l)rloslé t
l,.ll tt".lItl;Iülr.r1l is ug], elezlcn],

l,,g\ e|.lr!i hri\l is 1l:.toji !,rid illni
s/!!nomli _,Z 1()]1 ir k.\,.len.t,i i,alL],r,

\ lssl3g.n.lon] e!\jliilián r]eln birl-
riír nr.g. !.g| kjllrtDilli1l \'á]li;tj-
Mnr N,i]et1. sói D!c!on óhez.m.nii
.Sjn3lok, Lgr 3on.1oIonr -<errrrrilrcn
rnjs sZriinritL]tn lerr1 ilLdnjm lncg

i.lhl]ii eZt .l lioleti..sig!1, siii
.re] in\,1 e! nlöfiirt,

1ínpia1

szjnár!, L7 1n.gmuúd.olorl abb!n
jS, hog,!, i I-|,b0l elijll ]0|b9n á]lók

róbbse_ge j1o]s:,fo]t, (!]iit ne* ljs iri
s],régsc] ii$cllü!1]{) ]\li.!1mH]n !o1!

lLcgl'ig,rclni :rrokal az il"ro kcdves

mcg]egt]csekcl, 3melrcli](el szinte
pj]I]n5tol( ]rtali iz nsgó.ló 3ardikrl
Lc\etle a ]ábu]i!aJ1.:1kik c7t kó\tloen
irnr rsüngle]( á dclil.,l úl n-,iídln iza-

!án,
D!, Bíró Feíencj ,\mjiior éi a i:ln-

§zckre jijlle1l1 ó mjt. jl1 dnlí]o/oí,
Tr|isZ13li ko]]é_qakér]t, fil]arnjnt
lii\-rLló sl"ori§nlbcr].én1'.e1r]r,m
jri]oLloS ard€kli]daSi Yálrott ki.

}agy.,n kcLteneS "csilód:i§" \ oit,

hOg! hjrcs erni]el létói,c ked\e§,

§egiliikész és lrö^,ellen, So]iai §€gjleit

trcLiIln kclcéS.rnk.l Be!n.hettcú1
1jnilr!r üg!.ier.s roli é! n]indig
c]mJginrázL.l aü!il lr§n1 éltetien
Állilúlfoskóir io .ti.r _gno srrj ]r a]i

ilrr1eícnl n1.g, 3]ii a t!liidOrosoktdl
is ].]\,i]ó]n k(lmnrunilil:il1. \ag],
cs!,énisag, iktf e] s7efi Lrtn .s\§Ze1.í;c,

ncrn Lehcl Ló7ambijsnl]i ]eDnj.

Dr. Pa9p László: F.glik l(rd\enc hl1l]

gl1lnlll loit, l'Vlár ii nel,c 1jit11 Se§
leb.letl n.Irl od]tig!,elni rx. dc nem

eZ foh iZ, i]mi n1i]lt iglz|il1 i'eltúnó\t

\,ii]t s/ii!r1oúrl, _\ r€gge]j kljíházi
kczelósck ,tr! liilűnr ! tilbbi hallgirió

kj7úl, nlákii. hog,v élé[ken érdck-

lódoti ! ieth:lsznált gyógrzerek
i djliác]ój.l irán1, kélióscke1 1.it tl i
lrezcléseLrtLj] t a|.soia!b:l11 cs alktl

ln];lkéni htr n|rn éficll €g,r.1.,ijil]b!
j§ bo.sált07otl, iriindcnró1 hl1tároZoll
."él.nién). !oh. anritek hangol is

adol1. !Z cglben megl.po, s7olral],}n

ej s7jrnpalil(us is \o]r j7imomra,

Késijbh n n1ú§Z..eS !i7s3álal iljnt
liezdcli érdclilódni é§ ezt'l Szak

reiiilelel kjtünóen ti_qaiáriiolta.
Krl,ála) elóa{llisokal, §Zakkdlilkci tar

rotr a§ a hal]g!rók i§ sZ.|.iték
lao!]úgrkénl is nJg\o11 ]ic.1,:e]li]l(, erlc
uiii a7 iS, il!g'l,a tselg),óg1,1iszn1 tnD-

szé!:en ó az r:gtetLen rkinck bunoros
".lrlékr:íbláf' á]ii1o!!unk, i], r tJbla
mag 1!1! is iú \,nn a nliiszc.es L.tbol
ga]óriáiál,
ir!i],elLcn embcri "§en8ó'at'' tu.iom

negefi]íteni ,t §']a,lri. d{,].iolnlrli, dc

.7 rliái ndn]"aillnk g]ci8éicnek i\

\|Linl.alalr\].én1 ]99+-1(j1'96 \'é!aig

dolgo7nrnk .g] un l _1iii§7elcs

Lab(,rhin. Ig! \,egtc]c,ii1 ll!ugodl,
Liieg},elsúlJ,ozolL és r11ondlltk jrj

bálrxn lll! li.klntirk jsmel(l11 ficg,
Ll r hllSá_j it]Leni7re rlselke!]a§j

s1llltsá1 Ji Ljllijllió,:ia:,.l;s. !nli r lra]

g\ko]lég.'Lk !röl1 soks7.r sZó'nerZéJrc

:d,]1l oLioi, ]isrilr elnlakczetls
e]mai],eln re]e k.tp.so]alban, Iog]"

.g\,' olilnáü!irn.láb.in -nli].o. an ]l
óik l}ti í1l1inn sl]ll-..rn- üe]iid.nr a

sl.].ás|s l5z3 slílus;lbln 1]gl ül-eg ilai-
I:ll i lr.léheD, BeJaiilr.t,l üllinlézlj
iro.]áiaL..l és nehinv p,rl,: nlúlr,a

.1égcderl!n. \.l(i§Zíríilei] fiin!]cit

_].l1.ü7. 1,c1! ri. h|g,l,k]ill:'tSjr]L i§
srono]()i n1úlljá\,:] n|g\ 0l1!!]r7ó 1,o]1

slillt. nilr.ien l<n.o§ll1]\,! hols]-

nr.jndhnt. -a i{oránl(elúllij] mindig js

slcnled.ir- ú§ Lléha etó1o.dult. hog,!,l

rcggeIj tizirról elké§t1l, ]:7l a

boliisál. rni\,.] 1ied\,:11íik. e]néztüli

ntki és sol(sznr mo§ol,rogvfi lirsadttrk, 
l
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Fol}1at!a-e az ú§zást az egyetemle
való sikeres felvételi utáD?

Még egy é\,ig fo]ylatlam, lztán Iá kel-
tel! iönnönl, hog}- nem tudom a tan_
uIás mel]ett csinálni. Eg_vszeíúen nem
ieheletl a kcttót ósSZeegyeztetni,
r\,lindehheZ hoZzátaItozik, hog,Y áZ
egletem e]ótt spol1oszlálróa jártam a
Rákóczi Gimnáziumba, ami ulán
hihelerlen sZe]lemi mcgterhe]ést
jclenlett az eg,\,etem elsó évc, Példáu]
már rögtön aZ e]cién anatómiából a
te§riájéliok belnuralása okozta e ]ege]_
Ső megráZkódralá§t, Egr,ébként is
egyrc inkálrb kczdett elegem ]enni !Z
úszásból, eZé hamal mcghozlam n
döfllést, hog}, abbrhrg_vom aZ
élspoltot, Urólag \.isSzagondolva eZ
eg,v nagyon jó diDtés voll, Az úSZás
után Yi2i]abdiizni kczdrem. kél óve. rjl
aZ Újpcsti Dózsában játszot1.}m. AZ
cdzőin szerint e]rhcZ is nagyon jó
órzékern l,oh,

Milyetr volt az egyetemi társasá8i élet
abbaD az idóben?

Ancnn!,ire ón em]ékszcm l1 nri
évlol_vanunkon nenl na§on voh 1áI
sasá8i éle!, Negyedé\,le már ].e7dett
összeliovtjcSolódni az évfol,vln1. de
l11ég ekliol is e]ég sok ]iisebb érdckcso_
port a]akuh ld, ilosl is úsy úlzelrl.
hog1 Ákkoriban \'alai.g\. hián}7o1t aZ
cgyetemból ez éieI,
Szerintem a rengeteg renulás kióltc az
emberckből aZ egvéniséget. és s€m
kedvúk, sem eneígiáitrk nem !o]t arra,
hogy bármi nríssel fog]l1koZZanrk,
Ráadásui l l]rnálok senl iarlolták elég
gé i lrapcsolaio! e diákságga]. Azoli 3
§Zoros.Lbb barálj Iársaságok uzonben,
3me],vek ötödé! Yégóle ldniul.u]tak
mind a mai Dapig meg aladlák,

Annak ellenére lzonbln, hogy nem
vo]i tú] nagY iársasági élet, a
gó]}.abálo]. néhánr, ]clkcs tanáI segí!_
ségével nrg,von ió hangulatúra sik
erüheI(,

A tanárok hogyan vi§zoq},ultak abioz)
hogy ön oliEPiai bajnok volt?

Ugy érzen lóbb e]ónyöm származorl
belőle, mini há!rán],on, l\Z biz1os,
hog] jobban elnéZték a lóg:iseinat.Ás r
lermú5zetemból l-akrdó leZserségcmct)
de cz ternrészetesen Yá]lozó vol1,
Egycs ianszé].eken azonben ez a
lcZserség kjfejeZellcn iílrányos vo1!.
de eZ nem á]11 öS§zeiüggésbel i baino,
]i.ínenrnlcl, ol_van Sohi nen 1oldu]r
clő, hosy a hílneíen miarI ]<aplam
yo]na 'kegyelcn] kctLesl'. A belgyó_
gl.isZalra 1,a]ó be](erü]ésenrtlú] íisZonl
eZ:L hílné! 1ril'eieZelten elónyös \'oh,

Hogyan kerülr a Bel8Tógyá§zat
Tanszékre?

ruindig is scbésZ szereiiem volna
lenn]. dc a ]ehelóSé3ek nem Yoltali
o]yano]<, hogY a sebészeire bckclü]jek,
A belgyógyászatra ekkor óg nern js
gondol1am, \eq\,eclé\cs \'oltanr.
anri]ior aZ egtelcn1 udvarán éppen
szenbe jó11 \,e]cnl IQrsai professzor,
Ekkor sz]nte pillana!írk aLatt dijnLö!-
tenl el, hog} a bclgró8"váSZaríá
szerclnék beL:erLi]ni, Odl:1lltam elé, és
1rö7aIlem vele lz elLiép7cléseimel,
Lálszolt, hog!, nrcg]cpódött, de nen
tü]dóti el, ]rrnenr azt mondrrj hogy
még á1 ke]l gondolnia n doigot,
Másnap 1elhívorl 1 t!n§Zékre és
kőZol1c, hosy ha 1is7la jelesSel
á1l|,nlvi7sgáZom,.kkor bekclúlhetek !
belgvógyászatra, Ugl gondolon, ha
ncn én leLlcm l,olna, hailem csak e8,v

E8yetem után hogyan alakult az élete?

Bekelülien a be]gyógvászai
Diagno§Zlikai Laborjib:t és nag},
sZercncSén1re VoIös professZor (aLri

ákkoljban még docens volo melleft
tölthettem pályám e]sij hálon él.ét,
akitól rengeteget tanu]ram. Lttána már
önál]óan tevék€nykedhellcn a diag_
nosztikai e8"vségben, 1997_ig doigoz_
lam iilj és eZ idő alaII példriul Dríl
munkalálsaim voltak Manczur Ferenc
és Helyc} Csaba i§, akik mind a nrlj
napig is a MúSZeres Eg],súget
iIányitják,
Már nég,v éYc a bályámnra] egluIl do]
gozo]nj egy ].is]il]alrendelől lczctünlr
c lIL kerületben, áúi clég jó1
múködjk.

Milyen állatai vaDnak ofthon?

Jelenleg ]ré1 rnacskán van, egy h,rin
nevú varös, n kcdvcncem. éS egv
oli\'ér neYii fekclcj a]ril aZ eg,vele ról
hoZiam §l az cutaDáZia eló] n1e_E

menlvc, ]uil,el 1ársaShliZb!n 1.1koln
n.igyobb ó§ fóieg tóbb állalol ncr gen
lrllhatok, De h. eg]§Zcl csa]údj hizba
köllöZnék brziosrn ]cnrre ]or,am,
nadarajn és kulr,ájm iS, A kedlen.
tiitám a Bordcr co]]ie.

Mit tanácsolM aDnak, aki ma állalol_
vos szeretne lelrai?

Há ian:1l 1cnnék aZ er].olc§i é§ s7i]i_
mni mlgalaltáSi erősílenan r ha]]_
galó].ban, Min! á]Lelolvos azt t3nác,
Solnánl, ]rory töllsön eI egy,kél óvcl aZ
eg},elcm k]inikáián (Sebészclcn rag,v
belg),óg,vá§zalon). hog! ibból ].ésőbb
tudjon épjtkezn], A7 cl§ó hálom év
igen nregiratározó ,r7 á]lalollos
éLetébenj clősen ntegszrbh,rLii a jö\,ó,

belj n1ürkájá1, Úgy gondo]om cz a

sZakmr iZ átmenet] megbic!aIi]ás
után úi1.1 YisSZa fogia nycrüj lógi
fénta1, Fontos, hogy soha nc bccsűlje
,r]ul magá1 az ember, nlindig tudja nrit
lett 1. ,1Zór1. hogy áLI.llo.vo§ lehessen.
és eh]rcZ )Iind hoZZáá]lisb!n, nind
magatar!ásban) muD].afeg"lelembcn as
hiíaláSludaibrn is próbál]on n1eg lel

Gol}lb1s Lálzló

_'l? pJ;e-,lt, Ir.9 ^,,: 
/;'[;át

L %l".t!lt, z!ág..!l1rt,l 
.

9>r o' n,eau1iég-' 7e'"'rf ^, ' ' -,zutá,

',-:-,\ 

;}"o 6c-(, t"<l,,la"

k>.
/&, fl;l,_"_

diák 3 sok
kijzu]. a]rkor

hog"! lromo]},an

Ilven clőn_veim
ug!,in,Zlrl11az,

mindig !.rlami_

\,en feitétcl]rc,
kölötté].,
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Az állomás

,'-}]dn mlndcn n]J!lepp Jl_Ltul, hr
:/ n(m joi]le],3 L,} J c n!3 hU\os

IaILLsri esók, éS ncm dölrtili áglnak a
fé] l!]ut, KriszlináYal esyúi!, la]án,
Dc úg],hozia 3Z é]ct, hog_./ nz t'.nbc|ek
egrik nap.ó] r másikra lebetcgcdtek
és m.g1olioiiék e fr]ssen jdc]ierüiI
dolitol rendelőjat, eZe. n,Yr!a]},áiukra
hi\,aI]roZIr, neln kis ftii:ijást okozvr
nc]ri, Eg!s7ó\,a] jár\,án,v ülólie fel r
lciét. éS KIiSztina, iaián e!ősZöl
életében. lromolvan belcg ]ett, 11ár
eli'Zij !ap délu!árl érezte, nincs va]anri
rendbcn, }lxid leragadtak ! s:remei, és
lrrrinit rninlhJ nalonrköl.k ].ö7é
présctték l,olnn, Iijeinle csatr mú]ó
rO§szulléire g\,rDakodotrJ de má§
ná!la még sira]mrslbb áli2pclha
kcrü]t, Belc]tfonátl rZ á]]omáSra, hogv

'1.m 
fud nra do]gozlli nenni (]lelx

iirült€k túl5ágosrn). lózijli egv !eát éS
,ig}.bi búil De eZ nril semnil scm
haSZnj]i, LázJ fe]sZökdti, a Lori.a
be8,vullldr, Nenr !oll lnit tenni, c] Lrel_
]ett nenrric od,r.3tro1'a n1éA cIeje
teliétjci sem n].nt\-olnn nrinden
félclcrn nél]Qi]: cDne]. á kis mitugrá_qz
r1o]:toIocs]<ilak a kez§i köZé, AzZa1
p.óbá]ta vigesZIalnj magát. hogv
]cgalább gyors vége lcsl: Tairris lre!d
!dlanli lé\,es szuri1, aZtán ő n]cg szép
csenJe§cu iilctobia a tálpál (neve
alapján ezt n.ishog}.nen] js iehetie
l'olna), AZ elsóg\,anúS jel€k, Dclyekaírn
eng.dlc]r ]iővelLie^ctni. hog} |úZnj ío_gjr
n1ég p,lr napig,.t váróban úldögé]ó
nan]kék csc\,egéséné] iclcDtkeneL I log]
e7 a firtrl ol1os m]ke! lud] IS nrjh,cn
g_rorsrn nrcgg},ógít rrrindenL:itL ilái a
Sí.bij1 hozza ljssza aZ embeítI r\ran!,
kezc Ian] KrisztinJ e7ekcl a kjie]cn_
tóseket bizon1,os lcnDtarlásokka]
1igádla, lLc tnindenesclre lií\,áncsiYá
1cIté]. ó1,,\likor Slólitották. "jjgy
atelen, eg! 1ra]á]onl]" bc]épetI á.c]1
detóL]e, i)l Dél,ai Tanril§, maku]álinn
i'ehér ki]]_.cn_!ében, fris§.n boroivá]Yl.
en,vhe alcsZesZ jlL3io1 íia§ztla. ].i§sa
rnesrokiin)ödi e néZc1l rái
-K.7óL csóko1o , kisasszon}|
Ilitucnza. ugye? Sajnálorn, hogy Ón ls
elkrIla.

III. l,ész ,Két út ó§zejut
Ez1 Kr]sztin3 j§ sajnálta. Bág],adlan

lcleltetetl a kérdése]rre, lrl.t;d hag},la,
hog,v az orvos ió llaposan úegvizsgál_
ia, Tamás hűvö§ keze, megnyugtlló
haD3;a, óv§los, gondoSiiodó n1ozdu-
]atai egészen ellródítoilák, Mint es.v

Nr,:h!, n.le8 ta].lló, úg}, ölelte körii] a
je]enlélc, anin nenl lud álhr!oLni
Senlm j rossz, tlióg gyefe]rkorában
ohAsOtt g!ó$.jló sálnán.jkój, önkén_
Ielcnlil is cz iulott eszébc a fiit
la|},]redése közben Ki goLtdolta voln1
eI.ó] aZ elnbcüij]7

'1-Jnrás nenl kc.lc]1l rnegn1Olldtaj
ho§,, nr§, a bltj, Nemcs.lk influenz:l,
sokfé]c l1,v]\,alyri jraszlo1ta e], lnrj
gi,elekkorában valáhogy c]k€rülte, s
m.sl ezek cgyszeíl. 1ámldlák
In'ckciót ndolt netrj, nrrjd hazal,irte,
ig,!ba feklcllc, rendelt pár gr,óg},Szert,
!ót e] js lillc hoZZá, Naponr§ c]iáli l
1akú§ára, sZ;lá\.á ]yuggait! fenckét éS
púposra tölnlc 1ab]ettákkal rlcg lei_
\al. Terle ]njndezt e fél fr]u keze]ése
köZbelr, F]osSZú ]enne ieiíni, lnik is
lijiléntek e betegsige alell. Itjsztina
hol rosszabbul ]elt, hoL nróg roSSZab-
bu], Dc a fiú mindig ot! Vo]t \,ele, he
I.-hclle, éS eZ soki! je]enlctt nei<i, Fé]1
mitlden beregségló] ós tartott mindcD
oNostó], TamáS folt aZ elsó, a]dben
negbízoti, o majdnem ilgv ápo]la és
gondoz!a, nint rég e]hun"!l §Zülci,

Sz('), mj sZó, hosszú küZdc]en ulán,
1óbbhelcs kimerjró tefápiá\rl, Sok_So].
beadoii csodaszerre] !égu] is sikclúh
kigyó8yílxnir cseDdes KrjSzlina 2j
évcs forgllonirán_\.'ítól Dél,ai ümás
ki]rzeli o.!osnai(, Enne]. óíön1ére
nomeg pcrsze hálábó], a lánv
ejhalálozla, l,endúgúl ]álja ót, Eg},
s7ép iúl]us; napon, ;nikol a n,vár ercje
te]iúben hjnli mclegúl a világra,
lio|ogtafiak rs !j!aián, Eppen YégZe11
i lerilósse], Tan1ás oli á]l! l Irü§zóbón,
].opoll lckete ötlónyében, n.lgy csokor
v]Iágg:Ll keZélren, ]tátrifésii]r heija].
fé]Szeg inosoil}al }loSt ugvánol},aD
loll. nint anikor }.risztini e]ijszijr
llillr] lurcsa, ]dssé b]Zonyra]an, de

A fiú vacsola aLan kelesel bcszélt,

ann!ii mon,ic:I. i.!\ !á]uk otihon.
iegaiábbis Jn1is 3 sZ!;.n 3l j]l. a !asil_
napi élkezeSekn.ii k|ilrr.].g:s iÉ]en_
lésc voh: a pihenés, az e.,-.rii]:l. aj a
t!Dícskozás kúlónós kelereke j!rü.i
hozzá,

vacsola urán boú ittak, és beszélgct_
nj kezdlek, s.k m in.leníii]

csiládIól, baIáto]<íó], rnuD].áró1
(eüő] eg_vjkőjük senr §zjvesen) xzl]in
az egyetemi és fóiskolás éveikró1..t so]i
buliról, rég ellctedelt slágelckről,
iiinetrró]. A kOzdelben óvrlos
lapogatóZó társalgás pár érdekes
lörléneI, és poó]r után eg,vfe oIJoltabb
lctt, Fé]óri nlúltán mál h.lrsán}.
neveléselr és hcles \'ilák Színesilcliú]r
aZ esiet, ezc].be egészen belc tudlák
feledkcznj, csendben bcsötétedell, és
KriSztina szífében sorra nYihak nlcg
.trok a lrapuk, nclycklő] azi hjlLe,
sohaslm n),íln3]. ]ii ló'obé, Ann},i f:ij
dá]nlaS é\, utiD, a1lnyi i(eSefvesen
Ll1.]grba l'oitoli érZéssc] ós rito].lral élYe
sol<álg, nrost SZinIc ki§Zakadt be]óle
nrinden, Elmondu .cngcteg bánltút, c
róg elíelejleí! irlómök ulriDi
só\,á13ásál, beszúh szülei eh,eszréSórói
és a magáDyban elrölloti jdijkrijij a
hibí](ról. amjlie1 elkóíelett, Es'lj]nrás
meghailgatta ezekel, néha i(olr]ol},an,
néhe !iccelódve, eg"vii!t érzőn, é§
móg§en1 tolako.ión, lzlán ó is beszél!
mxgáról, i iévedóscjlől és csálódá
sitilói, ió és lossz napotrról, amikel
!égigéil. nlár késó éjicl Yo]I. amilror,

öSsZelcgcZód\,e_ búcSúzkodDj ]rezdte].,
E]hriáIozták, hosy lmikol csak ]eher.
mcgkeresik eg,vnrást, éS Segíienet
eg}másna](, ainibelr csak lehel. UgyiS
olyan ]iicsj ez a f.iu, ncm nelréZ
mego]dani czt. Majd eln1enDck soli_
l'€le, k] aZ erdóbe éS be a várcsbe.
1'!más a kapub.n nrosol,logYa búcsíli
]nie1l ó5 l3ssú ]éplekke] hazajnduh,
KJi§Ziinr, mig a íiú ehúnó l1ekjál
bánrr]!a, eg.vle aZoD töprengeit, mi
tÖnén|elei1 !e]ei soi.an jg,veke7lck 

.1

kedvében járDi, de edd]g senkjl sc]I
engede!! közel magához, Hogy lehcl
az, hog\ cZ a kis oll,os, e7 a csóppet
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AZ oNO§i rendelóbi'l ordítr.a
Szal3dr ]ri eg], apáca,
Kérem á ]rijl,etkezót| _ Dügta ki a G,/ök eLJfJJ kiszaggaiiita

- Csak rzl inondiam neki. hog},tel_

\e mOn.ti!l TéNleg relhes-:

Tó nápo1] _ foglall he]Vc1 J
lroretke7i; höi§. s kivánc§i.]i1

- iiiérr ordjlott iZ aZ a|ri..li

Aju]lán li]rLi..]i lengeriSolol.
Kinlór! lóptekke] átkolrat mnIOg
l g!.is7aló1 1rlár rílni nem kúpe5
íariú. Az aszotl fij]d esijre úhe§,
ingc hál!ri sZililil]ro1 izzad.
ustijkóbó] lót forgós7él b.rlad
il \,jlilg lúi ördogsz€].erére,
Á pol]-.an a,\leg\:álla \,érc

C} a].cí.fi1 ]iisZaggatt3 nl.
\iiíágJin1 e]he§idr.rn,
G]i]mólcSeirn bút ll)l]n,\,a.itan.

'\'lindenr, mindcnt oda]]lgvtam

,\ \,ál],úbJ bcl€szédrilt birkálr
imájuli.ll á g!!|.iukrd ílják,
sZen1L]k 1i§zla. tenge15Zenl tr!,rbói
á \,il.rg cg_\ emléket n,v!]ábo]
a sznarc, ilos! ne fag}ion l,érc
.1 kj\]cdDek. l iászol lnéI,l,rc
n].lcg 1ómjénj]lalOr leheltek,
re.csenó téldde] me]léheveIl.k.

Gi,tlkclc jm kiszagg:rrinnr,
Virág!im clhervadtan,
G,vinnai]cseil11 búS fonnyádlar1,
ili rrrl,;nt, nrinLlent orlatragy,Lam,

,\Z óZek riíásra gijrbúlt szájjál
per}ekednck a lekedr asZá1l,v!].
de 1szonvodla jai.tul]tak nláris.
ha k.rójük bijg a \.icíná]is,
A si5ról cuppogó gódór.rli.il]
döl.Viösen. mintha aZ ls!cD balján
ütnc. §ZúnrogolirJ ollinl n),-ellTe]
Zsónbcs béke háZsá.losat1 l1}€h-el

Honnán !L]dj!nl én :)Zr?] Áltandó
cSuk]á§ra pin.szko.1o1r. ablró}

b j7los3n kj3,\,óg,\'irollan1.,,

-llll

§cln ftLtúnii ligUll e]jon ho77i, cs
bliirkózjlr ].gl.jtclleblr 1iliiejLra.
,uiafi fe.lie lcl .l.]..1. hiszen lnr.l
scn].ineli sefi b.\lalr róluk? Kj .l J
fiú7 ]i]én l_.irj]i nrcg Lrcnne ein\il.]
]ujén ijrli icl .cki nirgJi: D. nla
ncm ál:lrl cz.ll tépe]iidn] ]lilid
kideru], nri l,]§l ].el|ijiiiLiLie1, Eg\ ]-.clcre
Inegj]h :lZ :lila)bln \lrlazs]irll)\ 11\i]l]
aisZakir \',]l1, ,\, cg nlillió .LPló
g\úmjnld]rrbkíll 1clesZór!i 1ck]n
Ielt le lá. S ]r Le\'eqilb.n ohan fe]lii\ ili)
iLlltok teriengtek. hogr L.e]creneg.1l n
szn,c, Hrlk 1L].ioliciIir]eléS ],]llj]t J
](cllbóL, s á raL iInrod\'a s7!rnnradt
I l0ld_ái\ j! .lü!ltakirijJ alatI,
Kin|xíg(] lildUla]r kí8\,o7uli .t hirt3!_
Lran. ln.s m.g.Si]]]nilL J dclengii
tén|bcn. icjszlnra lznap, i'urcsa. reg
c]i.lcdc(l de nJg|s7.rij .l/as\e1 lérL
n!!go!óla, oh,s.]< ]d('j u1.1n eló5zor
ér.Zle. nincS pt;rltlt,L elt,e,r ,r

g\ i]n1'ijlú \,]1jgbrn,

A i..ts7!ik i!én élcesei.sariil1
i bódL]]L naptin,\,, E.en m!g p]]lla]t.
konn],ciL nletYe né7i :) lQ]á§7,
liicsin_vke I1€r és ki.§in_íke gi,úsz,
'Djlakos szjiú n.r]_.],.i 1ok e,,ck,
feszcs€k áZ inak, ha r kelck
m.ss§hoglarjik a l(!szák §Zárn,\,jt
Á Nap fctiilla a sájú1 á.n}ál,

G!oiiereim ]dSzaggatlam,
\ij.ág:lim cihe§adlan.
(ir.rlrnii].seim bir§ lonn],adlan,
Mi.dcn1, minder11 odahisyram,

cvókcrci.1 k j5zágg!liim.
\-irágr]n .]hcrvadraD,
(]"vúmölc\cim bús fonn.vi,lrrn,
ililciclt, rairrdent odah:rgviam,

Ald\,a ílkozoLl ájlatos iájimI
Kón,\,órgasl n1orzsol porr3l vcrr sZá

Fáridr lcslcdbó] keYeset kérck.
hih€led nókem. kis heiren l.lek.
(]i ]epós hosszú, kér ]épús sZé]eS.
s ól!, legven. mi]r1 nl álom. ha

aZ úg r]ja életem a1]< ,ván.
ü] .Jak ak]ior sóh.ljl]r.tlom talán:

{i,vőkereirn i7n1osodnai.,
\riráqa]n1 i]l;lbznak,
Grumólcscin1 lllegduZZadt!n,
Es én mit1.]elt odra.ltnm.

199r. ai. l].



Dear SLudent,

^n 
bih ]1.1th. I.\\l\ a1 nf ]r , I

\J,r.L . ll c h] \e]!L n( \!Ll i! the
SZl lriIan Lnrlerslt! in.] inlroduce
,!ou io .ür .ompnll! |,nd 1ie eJuc:]
1]on1] prosrims r\,e rnlinllin i, ].Llr

1,\]uS t]|oducc§ l.L\iS and ]jukanLrtra
dor ind .]t 1'ood, is n,e]l e§ the
Iukanub] Scjen.e D;er lbod, L$iS S

researchers are1ro|king in u ivelsliieS
alL l)\,el ihe l\,orLJ, s.eking out
adlallce§ in lhe fieLd of Jni i] nuiri_

l]Lus beliere§ il is rel,jmPorlant lh;1
\ludenls a11 over thc rt,orld bc kept
in1'ormed lbouI rlre ialc!l innoYaljOn§
in the l1e].:j ol food preiralalion,'Ln 1Lrr-

lher thiS !jn, n,e !uIpol1 1he
LiniferSiLv §tLrcienls in Iheir educalion
in i r.r]et\ ol rflv! such a§ ieclules,
Iulrlicaiions, inil bcolis, ]I] 3d!ijlion to
these meúods. 1\,e !}-\rn!or lhe
Un]!erslLv ; l]bl!í,\,. dormilo§,. stu-
dent prudu.li.ns, 3nd the
K;\c!ilct 1,]\lral \.1 studenI rnlgazine,
l.L\ls also pro\,ides ]ssistnnce i() lhc
PhD proglanr. and as§isli \oüng \e1

cl]rllr,v lesearchers riilh lhci. pLlb]i.it
1ion§ \\t Iounded tb. Besl.1a]!§§ in
.\ni!1]al \ütrLlion' Pri7e nr pro\'ille
incentiles 1t' prom]§ing loung sLLl

,v%ffi

denls, I_{trls a]so \l,olks Viih Ihe slu_
tlcn1 golernmenl (II0K) 10 L]r]ng },ou
Ihe Fleshnan s catn!, Flclhma!§
Ba]L and lhc S/IN§ co]rfujcnc. lr job

iaú],
I hope l,ou §i]l find oür progratns use-
tLl] and interestjng. If 1,ou ha\,e an_!

qucslrn§ l.galJjng our 1jln or our
suppo|t ol tlre L!irclsjt_f ! sludcnl!,
piease ree onl Uni\,.lsiLv Litrison,
,\lirk Hedberg,

Dl,. Zttld, BahüL}i
I.t í. luld],),i ínnd g. i

IAMS EUROPE
b. l, hcl1) i. t ( l, f,|,.on t

This publication was made possible with
IAMS Europe's generous suppoít.

:l.c Nol'§o]d on lhcse three del,s nor
!rD rou 'bring !oL]l .§n bolllc
iBYoB), \.ou can le],r}, |arc a cup of
tea, coffee .:rpp ucc]no 'csple\soj ol dl1

outslln.ling lni1].Shalic (I rccomriend
the lasr - I §lrs on 1h. laslc lonnnic
tee ] S]n.ltiches. cand\| rnd !§s0llcd
cnnch]es ale there li]l 1}c bur,]ng
snolie.s are 1:]nd]Y lcnlinJcd 1h!1
§n]0].ing is nol permitlcd in the iiont
roon. t]c|]nd 1l1. hll is difielen1- úe
Lri.Lcn.icl úalics his 01\n ru]es,,. lrah,

so slop b]] Eni.! rhc it[lospherel
Ilccl)!)ur fr]endsl Re]a\ - Ialk I0 lhc

gu\ in lhe biac]. ]rclier ]exning on the

I f :lt]l .l.'00] l]l ].J 3] nn,,]_
lVl,.", .l., _ trhr r lhF ]-nr |( ( |rl r

elpinded it'S holizons io §erl,e more
Students. L|. üntjL noí the Equus lras
r Th !rrsda,\, n]ghl derl - pafi! froln
Jusli ünli] du\,n, SrLrdenls cin1e. pi.
1r.d, dlnn]i, ]ricl luí, I]Ll1 i1 ]tii l]1e

lc§t oI lhc n cc]i cinp1l nol]rjngl(jdoI
s0 no§,the Dquus j§ !t\o 0pclr
itonda!,s, Tuesda] s. \\tdn.!daf s ircnl
.lrrm-l()pm Reftenrmells are 0ltircd
at a mojeSl |lic.. _\]coho]ic bcreragcs



"N*e.-ü aE e fulth uninií- Tn.\ jlr: j)i|, i.: l i tl.,j i jl 1 o, ú-ih lxr!mc.."

:rj:: :, r...i: Or naybe it §Bs 3 da!
ii]i jüil nlnde lou feel .c;Lu\! reJLl,l,
o].1:

.\n]1!)! il §,as ]bnur 
' 

}c!.\ ago,,\lv
lillle b:lb} sisler |11 al lhe lime) had ]r

üiencl (.rlso 11) orer on r |]i} dalc, ]uL
1ras \rcll in n1_v nork1. 1 \,l\ plrlL.ring
uround 1lr. hous., ].eepins h:rll'Jn .\'e
on the gj.l§, slllel and ii;cnd \ere
doing \lrrlc\,cr 11 },erl, o]d gir]! do
l)olls- r,iclcrl gunrcs.lhalel,er _1D]t,n\,.
jl .ornes tinc s,hc| Ilre 1i]end is sL!r]
po§ed to gil ]]on]c. so §lre as].s fu Lls.
ltle phone. inlcndjtlg to as]. 1,]eí |il
enls fu §l!\ lllcl. s0 ial §o fun. rislrli
'fhais niJt I lhouglrl,
Let mc lrkc ! quic]i deiour huc ilnd
gi|e r()u ! lough ta,\,our nl ln} housc.
Enler 1I. iionl ,loor. §ee lh. li,)nt
fuom. behjn.t 1hil1 is 11re k]lc]rc.,
behind lh!l 1hc '1'\J roon]. s]§lels
liiend.onrl.§ i. Lo lhe 1ront rool11 lo as].
me if \hc ciln use dre phl'llc. l !a\
'sUIc', and poirrl to 1lre |hone thafs,ill
lhe 1ionI roonl, slrc go.! |fer rheí..
lilts Ihe leceil cr. :rnd ploceeds to Slar§
,tt the phone, comi:]llleh conlised,
',\lalk. s]r. s.)\§. ias I am kno\1,n) 'h.w
does tlri§ 1hing rto!k?' she asks, I §xn
der o\,.i J.d ioo]r. ll S a iairl,v olctilaq,
ph(]nc. ol1c §e!e h]\'e lor sclcrd]
vea§. lte.eile| bodr. corcl In la.l lis
J Ij1llc oLd 1ol iin.! tricks ]]li. memo_
.! bülL(].J anJ ledia]ers ind D]ll doo_
dads li].c 1lr!l Its a Ihone, I jLl the
lecer|eí, d]e1.1!lk, hln8 ul, No1 cxacI_
L\, ,r rockcl §ci.n.e kir]d .i |none. ii

a telephone, m! sister\ freind, and old, dge

l'ou lirlo\\,m\' illift
Ti.l s ill]oLtt 1\haI I te]l her s]r(. l0o]is
el 1hc ]rhone. and snnet]ring § oblious_
l1 not connectlng bcl§een lho\e §,o
bluin hemi§pheres,
] linon lrhai !(rure lhjnkins, 1'oule
üinking. \\:hirs the poifi niil]] 1hili
§'h:rl is ]lar]. s.ing on iboll? No
k]d.]ins. 1 ifas ihin].]ng drc §arrre
Ihing. so I cle.ide l| hunror hcL. i !i1:,
\uD1 lne to.1iil?
'Plc!\c7 She said, so 1gel lrcl nümL]er,
alrd Ltirl, §n]kirZZZ7Zl. snik b7i, §nrk_
bzzz7ll,/ l/llzz1, sn|r.-bzzzzi7L;. E.cs
the dii], án,l lhen il hiLs l11e

it's r rol:rl\ i]hon€.
It's the Lind o1 ]rhone I g!c1\,up §;llr
The onc \]lh t]1e dill on thé íloril ]1'hc

one lhclc }ou puI,\,,orir 1ingÉí in lhc
nrtrnbci llvisl the numlrer to'1hú §top
isni]<]..lbc]1 iel Ihe dii] coirsI blc]i 1o

rha sllrlíng posir]on (bZZZZZ7r], ]']rc
].ind Lh.rl has preft] nlllch been .ul d

"st}']r fol the prsI 15 !erís. o] \1a\
beür:c Sisteri lriencl rrrs e\,.r B()]a)i
Shc lrnd nó ]de:l ]r.n 1,l usc ! r.l3l!
phone, Aird l had no .luc lhat she did_

Not much I cen Jdd 10 1h11,

NLlt much ] l\lnt 10,

I .en go on lol abo t ]_i pr8es ltb.ul
if]r.n I uas ]oung, l hJd io n:rl].
throush 1: mile_( oi L.]inding sBn.i
s1.|n1s. u|hi]] lrol| n,r!s. 10 usc lhe
rj]rone." elcept th.lt ih]S is !b!o]ulet1'
nol lrue, ]\lv finli]! hirs iL\!!,l\ cillrer
hid a plrone ]n the house nr \1:rs quic].
L\,:rLrlc 10 3o irnd use sonleon. .lsc's,
or i cln go on lhoul 'Ihesc ]1.1r lin_

8Led .e]l p]rOnc§ ind how th.},l.
intludjngin1o.\cl\ sacredpirtof 1ili,
Incl Lli]rg churclr on sun.la,l,S (l'e usu
!Ll,Y n.t\. ,r l§n lalls) ol ln,\, scolli\h
ind sqLLrr. ,- ddncin3 SesSjon§ oi
iíondirl a\ cD,'ai!]ilr.rd 1rhen \!ltrc
Iryirrg l; ]rjl 0rr §oneone:), This onc
,r!ould.b,] ít,lLl B.\iijes. 1'or lhe ],!l lI)
of nrili]lrcurs,.1 ]n,ej rrithout .r ccll
phónc, !rnd ] don l remenber hi\ ing J
dep'iivcd chilithood,
50 !cli5 holn,.*. m,v grlidkjds uil]
li].e]\ .o.rc LlI to llle ln.l a§]..
'Gr]rndpi]. r.]l u§ \,hr1 jr nJS ljlic lo
]i\'c befo.e lhe inlelnc(L" ]\nd Lfjll
lccl e,ery momcn1 ol m} íbl Ihen] 

'1vcars ot age, AnL1 1hln l can 8o on
llrout ho§ n.e ]r;ld 1. \cDd le]eglans.
ol ]ettelS.(]r srnokc sigDJls. depend]ng
L]n ho1! n]n\ lics I i.] ]ilre lell]ng,
}iaYlre I1l le]l lhcnr lhc '1] nriles l)f
blinding snol\st.)rrns nor!! aL]3!tcd 1i]

dcs.libe §heí. irnd qüat the nei.e§i
|osI oílice §,!\ (bc.uu§. ]et s 1']ce ]i. in
j0 \,earq.lhe llr\L c]asS letter1!i]lpr.h
:lb]! b! c],1jDc1).

Bul lhcrcs nothin3li].e i lirs1 1inrc lo
lljll\ dli\'c Somel]t]ng home §nd ]or
nrt, lnJl (ould be this sto ,,'1'he linr.
nr], lill]c sislels liiend didn'r ha\c r
aI-LIE aboul how to üse l rliaJ phonc,
\\'hich in i nur§heLl clinchc\ 1hi! s10l\
!o\ I'ln ()F|IaIAT-Y ái old F'dLt
suppose I d berlcr g0 blrv a l1ree]chair

I'm too young to die
oLi .1::, :::,\. lll. \hen,!oLl iu\l
. ii}] l._J \l.\.d in bed? orcljnb
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KL, -L ITEs- FEBRUAR-jl.IARCIL|S

"This Could Be a Nice Adventure"

. Hajos.rcs born in Budapest in !936. FIe §raduated iroar
Depaítmelr! oíAnatomy atMD_ ln 1987 he bccame Head ofLhe

a position he 1reld undl mid-2001.

can you tell us á little bit about your
background?

Th \e.,Jn,.rl, llt u.trLc., {ltcr
lllJdU.11 n i L. LJ r \01] ]n J
hospjll], ]h, inlerl1.lriP
g.on. in ihe \nlll] Lll,jlrl.I ho§prill ol'
])oszto, oL]llille .,i Bud.rtresl, 1 spen1
!l)]ne lhree J,eirIs 1hc]!. jnciu.ljns
s.nr. 1i]lage |r..1]ct, ]'n.n I decided
lo \pccialize a_r a s ígco]l \o\ all the
cljnicLus 1\i]L knn\ ih.li d suigeon
\hOuld Seneíll]! do JOne rr3th.lilg|
lrelore Ihe srrrgeri,t\,ttl SoIn,en1 i.
lhc Un]!Érsi (]í l)ic!,11hcle I\r,rnIc.i
Lo iOin 1he plllr(rlog\ de|afime!t, ll
sccmed lhit efer_\li]in!. \rl .rk. I gol
lhc iob , I arlired lnc|. \iti rn\,_cuil
.l\es lnli;l lu.ncd 0ut 1hjt lhj§ iob
11a§ al Iie l]LnLo]11\ dep]ltnent ind
noI nl l]r. FJlh,)]oqv de|Jnficni,

so thath how you goa into anatoniy?

\i§. b..|u!e I har] rto choiir I h.iJ
to i.cclrl Lhc iol] and I1ioLtgl]1 lhJl il
\(juld L-.c.! tempor]í: soluliolr Lr.tlrle
l go ]ullh.r nilh rl! l_.lürs, I ioxred
rhc un,rtom\ de|rlln.nl nnd l ib nd
thal the ]reir.1 ol üc e.afum\' depi!,i-
mcnt !raS lt ]ex.Ling lig!ic 0í ]nlerii
ljonl] in.lfuü] (Plof, Jirros

An Intertieu zuith Professor Dr. Ferenc Hajos, Professclr of'Anatonty

SZenlrigollrxi] Jnd lhc \or]. il\hich
1\irS prirn!ljl\ blain lcscarch] (]l
c!ulse in.lLld.d lhc 1cn.hjng oí an.to
lllr: Th. .irndald o1' both [leseirr.h
dnd Iei.hingl imirrc§scd nte fu,rI
eltenI lirt l dec]d.d to sla,! it bil
linger:.\li.r so1ne \ears mr pi.fcss.l
lfirs iil|.jnleLl a5 hea.1 oI 1hc
l)epllün.n1 l)1 .\nalo1rl!
scn]menfeir en,l in\;1..] nre ro io]n
lr]nr,,{nd 1,1jJ jl, I \|cn{ more lhin
!1]ent! !eir\ rl scnrlnc]\ci! 1ea.hing
lrLtman in!1l].]]l l)uring lhal rime 1

also s1lcn1 lorie lc.t.§ abloird. ul
!nglxnd. aicrmln],. ]iussia, Greecc.
an.i aulrr, sorking .. inie|nalrorrli
research .oi]!horaljon\.

Llier 1hlcarIc alr !r\_.OciJte plnfes
lol !r s.mn]c]1\,.i!, l\t ihe \'er]
nromc11l oim\ ap!oinlment as plolis
sl]r l gol alr jlrfil,Iii.n lo join ttrc r e1_

.Iinary S.ho.1, lhe in\iluli0l1 !.,,as

c)ilenJed fir§t hc.luse ol j \lcln.r
lnd lelond th:li rJr! pre\inu. jnL.lesi
$,r§ in conparlliv. aná n1\, iI h3ve
§c!er]l .1.gl.cs il,brrin rcscaLcir anc
c|m|irl!ii\e .}nal0lr]}.,) S. l thoughi
"\\ hv nori'll1ls cou]dbc., nicc:dlen
tule," _{nd lhatila\ i&celr venrs Jgo,

So I \,:Ls a|}-1jnict] Hcad 0í 1]re

]\naioln,\ Deplrllrr.nl !] Lhis Ieteri,'
nafi §.ho01 I l:r. lhe H.rd ultil lhe
mjddle ol1:lsi \.al sIcl1 il.colding fu
tlre H]gLer E(]u.al]|ü :\.t I ieache.t
dre ltge s,lrct1 ttle Dill.tor§hil nlusl
lle pusscd on io §Dtleone elsc. liY
pr.\|.1 slarus is Ihe |.ot'essolshi1-. ol a

I)el.rrlLlerrt I dilected ii. ]j rc,]I§,
1ln i]j cx.c]lenI co1l3bolarion § j1I m!
rLLc.t]!§or iljlofesSor Dr Solon! i
Ih0\.oniindjng lhe jnb ] sl.rllcJ,
]nl9E3 I rla§ one ol ihe orgln]lcr! o1

lh. lst inlemiliOn:ll degrc. Prog|dl1r
ifiro.1 ced hy S,].rlncl\1.j§. I §as
a]lead! iclj\cb\ 1lrcn in iIlclnalion:t]
educ.l1i.n ]n |.ngli5h 5nd in (icllnan,

(ln. olbcl reason of nl! inl,ill]ljl)n 10

Ihr...]r )l \rs th3r Ih€ recror at t]r.rt
1ilic ]-.innncii on introducing ll inLcr
n!llonn] degree |Iogr:lln lo the
\.l.|inar! Schoo1,

'watching your lectur€§ it's plain you
enjoy teaching aad do i1 very wel1, Is
t*ching naturaj for you or is it bard

\\re1l both. bccause one doesn\ fLlll1,
Li...1! .ne§ell !Lnless a studenr knows
wh]l he or si. snorlLd do irnd §,hat he
oí s|c cii.]! dolng, The reicrion ol
rhe .n\ ilonnct1( sho\\s tl,hál ,you 'rclexl]\ good jn So SLlc.es§es ánd ],.i1
l-a]]S.i]recl .L carcer and I1\JS !]§i\5
§u.c.(\i'ul in l eachin8, 1r afing ihe ncc
ess.l)y cxllü,ersion lir ihlrj s. i1 \,|t!
n. qLreslion ihal prn ol]n\ l]LiwjLlbc
1caclrin8, Bui nf clju.sc lcsealch
renrained lie.thc. h elt]

so are you cuIr€ntly doing any
reSearch?

FOr ln ac]d€nr]c cirreer bolh uíc
rcquired Yoü cant ger.1 prorncli0ll .f
J jolr ifvou ire nol !'er§áli]c cnough jn
1lrc lese,rlch 0l,!(lur li.ld, s0l am slil]
ifolkjng in b.á;i l.§c.]rch lbui of
cour_§e in ihe an]rl(lrliI 01 lhe brlnr,'in
the fi]le siiu.nLrc ollhc blain.I'ln no§
ifnlLi]ng on lhc .lcclror1 microsco|.v..f
nerve.el]§. (0nnc.tiilrrs lren|een nerle
ce]ls. sl .]ying dift'elenl bla]n irrels.
Jnd all rhC nedrods §hich are n(r\í lL!
lo date il1 L]rair reiexr.!.

Has the avelage student hele changed
du.ing your ti&a a1 lhe Uíiversity?

\ts. thev !.tvc churlgcd ,t Lot, \\'hen 1

can]e he.e n tls \cl lrlu.h a n1ale
_ro.iet\. 9|'i| ol' lhc studcnt! ifere
nalc So it rlas qurte an e]icitemen1 to
sec .L gjlL going 1hrouglr l]re coultrard,
'I'hc .ecl)n.1 ihll1g lrJs Lha1 mo§l 01'the
sludL'nls cj.r. l1,onr 1}c cl)unlnsid.



"Th. tfuth ls fulelr naft, dnll n...l sihpb-'

(Srnal] tou,ns and villages), Thcir
choice leflected the structure of ani-
mal breeding and agriculture of that
time, Remember thrt this was iust
plior to the polilical changc in rhc
counlry Nhen the main aglicu]lural
seclor \l,as lhe big cooperatite frrm
(stlle relm) w]rjch was huge, Even by
American standards they!!ere Very big
units, The veterin3ry pIofes§ion (át

that lime) had to focu§ on herd health
aud prelention, Less carc rras ta]<cn of
snraLl animal Placticc, spor! 3nima1
píacticej nol to ]icnlion con,]panion

However, rhe population of Sfudent§
changed fapidL,v ás the Socieiy
ch5nged, Today n1ore people come
from Ihe cjries - lvhere smx1l anima]
pracrice is donlinating - and less from
the countryi I fcc1 lhBi it rs n heá]thy

mixlure and il belter mirrols ihe soci-
et}., The o1her developmeni is thai $,e

have more and more girls, This i§ lhe
obYious changc we have had and
lvhich I cxpcrienced,

Anolhcr change in ihe univcrsi!y| I
feeL there is an impíovement in the
iniellectual slandard of our present
sludenls. I dont §,ant to offend the
sludcils of lhe past, but I see an
incícase in prestige of the vet€rinár_v
pfofessjon, I feel that ihe competition
to get a place io stud,v here 15 increas-
ing. lnd iha1 means siudents §Iith a

better preliminary kno$,1edge come to
our School, The}, have more §ide-
Spread cu]tural inleresis, The,v com-
municate better - by í,hjch I dont
§Iant io say tha1 ihese ale moíe vaju-
able populations than üe onesWe had
befole - bur the,\, ale mole co]orful

populations, which I thin]< gires nore
pteasule in teaching as lt,e]l.

Is ther€ any special me§sag€ yoü'd like
to seüd to the §tudetrts here? some
ádvice, oí some wisdom thals helped
you álon8 the way?

I dont tlink l have any spccial
magic fornula lvlich can help anyonc
in compleling his oI hcí Siudjes, or
any panaceawhich iS good for all1ypes
ofpíoblen1s, I would like ro sa,v 1hat if
it is not too lale, thcn líy to read and
wljle as much as you can. Al§o, if},otl
havent ]earned it in school, then try !o
learn to mak€ sens,b]e notes in 1hc

rirsr fe§, semester§ oI l]re unrvefiit,!,
lb,to 1crín ro §umnrarize, i! crn heLp
you it1 lecalling things tha1 _vou have
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