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Vendégünk volt Prof. Dr. Richard C. Nap
ADrilis ]7,én Prot Dr. Richard C.
Nap, ,z Utrechri Egyerem AllatoI
vosi KáIának tanára térlott angoj
nyelvú e]őldáSt á náiunk, sebészeti

Előadóban, á ráplá]kozásnalr a
na$,testú kutyák csontjaira kifeitett hatásairó1, Mivel ő nencsak
cg! nag\Épa§ztalatú, l(iváló állaloívos, hlnem aZ lAils Európai
tá.sigrzgatója, így hát kértünk tőie

irlterjúi,

kerúLteln krpcsolalb.t a7

ll}ls

Úgl órczrcn, hogy aZ üZteti

Vc],

élet

ic]cnlhcti a7 új kjhivá§t,

§7

IÁI,1S

ismcr

1 már régebbről úgv

tcm, nint e8},

megbizható.

minó§égi cégel, íg], néhán,v egyeztetéS

utaD úgy .]önróttem,

\,ál1o]..

Eh,égeztem eg! sor úZlcrias marl<cting

Professzoí úI, mielőt1 az L{Nls-hez
került mivel foglalkozott?

, / / ..ILh.n \ege7tenl 1a;q_ben,
'1{t,,n,, |h.g\ lur]{idlt. nl tsv

hosSZú mesél) sok hcll,cl dolgozLlm,
csa]. lZ Eg!elemcn öSszescn 13 a\'ct.
AZ anlbulancián kezdten, azlán 4 óvig
!eg\e§píaxisban dolgozlam, eZ urán
tértem vissza aZ E8,veletn
Nlg]"á1]erLiórháZának SebésZerére,
§mikor pcdig felnjánlottak eg] álláSt a

li!áu.tlkólná7 sebésZeii

r,olna az Eg!,ctcnen, ahol lriztos á]lá§om íoh, de got1do]tlm, tr]án \,a]lmi
egészen máSl lrén€ csiná]nonl, Ekkor

osZrá]},ána].

ofiopédiájáD, c]logadlam, o11 nyolc

iS]dát, Ebben a munliában aZ

a

csodálarosá, hogy Sokal tatálkozom

a

barálxjmml1 és isnlcró§cinmcl i1lás
egyetemelüó1, éS §Ok új cmbcrl is
megismerek, EZ egl na§on érdckes.
új s7a]<Asz,] .i7 é]elemnelr.

A kutátá$it t€Ij€sen

En

abbahag]ta?

n1.tgám rnár nelrr \,égzek lQtató-

nrunká1. brir neg,Yon közel vag},ok
ho77á. A7 cgi,eremekket \.'ató kapcso-

laltarlás solán erre a

ierűletre
kiemelten ]re]l 1lg!,elnen. ho_g}, hol
!innak olyin teriilclc]i, rho] a cóg

é\,ig !égezrem lilini].ai munká1, érde].ei osszhingban !annak az
|árhllzamosan i PhD-mel. ami a F]gyclcrnóiVc], I'erSZe aZ Eg"vetem tetje,
1á!]á]kozil§nak ! csonl!áZ feilődésére §en rnris. min1 e_gr Yállalat, r\tás cél
jallk vanlak, De vannak olyan
gyakololl 1rátá§:tjró1 sZólr, Miután
199_]-ban lncg\7crczlen a sebéSzeti a

nag},doktoriInat |EC\rs) ]99.1ben
beléplem aZ IA}ls-heZ, 1999 bcn
rakarmán\:ozásból is SZereZtcm
okle\.elet,

Ponbsan miért keíült az IÁMS-heZ?

No§, ncm §7ciclck

unádlo7ni,

i{egszerezlen a PhD iokozalol. 3mj
kutaióként a legtöbb, MegSZereZtem
x7 ECVS r. ámi ]dinik s].ént x
lcglóbb,,,E7 neg\nn gondollam - nlit
lehet lnég csinálni7". I{Brndh:lnám

1clűlctc]i, úrdci<einIr e_sYbevágna].,
1ilajánliuk
eg]űl1mííködésr. E7érr $k enberrel
lá]álkozunk a kú]önbiiló cg]-clc
Ii},enkor

nekró1,

ho_gy

megismcljlik eg_\,nást,j§

bereldntést nverjunlr a kutatásai]rba.

Tanír!n] vjszont most is 1anítok
Ulrechlben, AZ l.{-\,ts támo8itáSá§al a
lápLálkolás hará\ait okt.ljuk r navéSben lévó lrutr,ákon. Eilre7 1rlson]órn
az IA_MS Bécsben as Zcnlcc]ibcil i5

\,áltozatlanul nagyon köZcl \,eg},ok*.
kutl1láSolüoZ,

Régóta tartanak ezek

az

együt1úútödések?

AZ L$,lS eg,!
közponl]a

aZ

5,§ é\,es amcri]rai cóg,
ohioi Da"vlonban van. 15

]6 óve \,álr nemzetkózil,é, addig

a

]iuleúsail csak A Allamokban \,égezle.
de azóla soLr cllíóplj egyetemmel is
kapcsolatban vaglunk, Á mi áhrlul1k
forgalnazott áll31eleség nem éppen !
legolcsóbb r pi.con, vagyis az
emberek nen'l aZ alacsonr,ála mjati
veszik, Hanem azért, mcr! cl Ludjuk
mondani nekik, hogy tcngclc8 mun]<n
éS ].uralás eredmén_vcLrónl a ini lcr
mékúni(a ]étezó legjobb ninóségú
Láp, HhheZ iermészete
cg,vüll kc]] nűkódniink aZ egyetemckke], ó§ lc] ke]l hásználnunk a
]egiiiscbb ]rulalísi eredményeker, EZt
is ptóbál'uIr 1enni,

Mit üzen

az itt tanuló hallgatóknak?

Nen vagyok épp eg] nissziorráriLrs, dc
ázr elmondhatom, hog_v a 1anulás Io]\
tatáSa a vé8zéS után nagyon lönl()s, .l0

é! mith,a

egY telje§en más íitá8lrnn
logunk .Álni, Nem tudom, milyeI lcsz,

dc lc]ic§en n1ás, é§ nag"von gyorsan

válto2ni,

1'og

Az enlbernelr

íolyámatoSan
késznek ke]l lcnnic aíía,]rog] elfogrd-

ja a változásokal é§ elkrlmazkodion

hozzájulr, Próbáliák Incg ólvczni .l iál
lozásokat. Eh,ezni aZl, hog_v sljá1
magu]< megváltoztat]ák

a munlrájuk

irán_\ulrságát, á nunkaStílu§ukal,
Leg;-enck nyitott.tk :L7 úi do]ográ é§
tanulják meg szeretni ókcl.

taníli §7úkcl
raLrarn1án!,oZáStanon, ]l_vcnlornlán

]étrehozoit eg} eg,vetcmi

a

8#
ffi% A kiadvány az IA.UIS támogatásával készült
*e&§
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t
számithatunk egymás segítségére"
"Bármiko
Beszólgetós Prof. Dr. Rudas Péterrel, az Elettani
Bioll.ómai Intézet Tanszéblezetőjéwl
és

Miért váIasztotla az
hivatást?

/Zo|
( 7m,L

l e\esel

lozetJ

állatorvosi
o?onr, J] i],

nlg.on ]01Jn tld.nn,fiel-.

mi úIdck]i ókel.

8 éves korom_

b.ln nc8kaldc7lak
^mikor
ló]cn, hogy mir
s7crclna]r c§nrjlni, az Yolt a \.ála§Zom.

hogy iro]i lnaid cgy ,oológi! kön}§ei
ós abból Iogok ncgé]nj. Mikor 8in_
na7isla ]cltelrl. lnár ludtan1, ho8y rz

álIalorvo5ira §rcrclnók keriilni, és
rijglön u dj!]o]na ulán iL1 i§ marad,
lan,,\1ár !]<]ior;tl ru gon.]0lvu, hogy aZ
EGYETEiIEN szerelnénr ]có]nj ]z
é]etemer, E7 egv eg\cncs vonalú pálya.
ln1] viszoi},lng íir]<r,

Több sze ez€tbeD i§ tiszt§égeket válIaIt,
feladatokkal jámak ezek

Tan§ák
^{ilyen vezeté§e?
\éh, lr §Zcmenríe is vclik. ]ro8\ li'bb
funkciót Ióllók be, EZr a7 ólcl ]roz7a
n]agálal, ,{n1jg x7 tnrber l:lnáíscgóJ,
adjunkr s \:tgy fi!rl] doccns, e{t.lig
általáb.in egv dologri ]ionccnrí]il,
Ábog! kó7clebh Lcíiil rhhor, }o§,
vrInnl]h,er1 egr§égel irín\íLiniikcll.
aZ éle1 beleSodorii r biZol1srigokb.],
El§óSorban a 1anszékénekL-sZ iór
é§ a

czzcl, mcrt 6 3 bizol1sá8 munká]ában
rúszl vó\,c lncg iche1 ismelni azokii a
llhcl§úgc§ feileSZté§i irányokat és 1brrá§olrat, amik rendetkezésre á]lnxLr,
olyan lrapcSotatren.lszer irlakítható ]<i

€lsősorban

i,tag,vrrorszligon, dc
]rüll'ö]dön §. anik a ko]légáin.k és :|z
eg,letemnek is hasznos, AZ ángolszász
rerül€teklól Szoros kapcsolatunk \,an

tobb nag,v hjríí]skolá\'á1: Ro,v!l
\jeleíinary Col1ece, Anlerik:ib(jl á
Hárlxrd. x Pennsvhanir si:lre
Lhi\cr§i1]! rZ ol<]áhonr.t Lnjvcls]1},

Hnlunk mcg

l)rofcss7o.ol(ár, scsil.1
Lck ..]iün]< :r k hliisbln as |l, a nlLll
iin1aclin l!1roí fe]á]Iílí§ábrn, mi js

dc lanDak PhD

lo]lunk kin1

cl('j.ldáSo].kir], kozöscn
veszúnk raszL krrutói és oktalási kon

dolg07om,

Milyen kapcsolata van a tan§zéknek
az oíszágon belüli, más éIeltad

vc7clúscln alatt do]gozó diákkorosok,
bi;l kclü]1 ki a laDszéken dolgozók
nlg!,részc, kaL Pro scicnlia élmes
hallgltóm i§ van, Dr Ko]]ár Anná ó§
Dl, (iereben BaláZs, ami nlg,von I]ili.t.
SZerenc§és ía8!ok mert elmondhatom
magimról, ho8y ugyan na3},on picur]ia dolgot, de lzért telfedeztem

nagron büszke \'aglok, hogy aZ én

intézeíekkel?

A71 ]chct moildani, hog} u §7cnó]re

n1cn ós e lijbbi ko]légáú kcr.s7lii1

i.,

jók x krpcso]nl.rin]i, 93 95
kö7ai11 .rj ala|iloll k n1cg á r\,ligi,al
H]erun okalók Klubiát. nnriíc 17 ö1
oriosi cgl,clc.lriiI harv.tnnn jc]cn
nngyon

klLlbkó!l
lnúkódori, Liésiibb álalikull,
éS .tZ
'(j
ilrezle]<, e7 ó\,c]<ig nig,von

évenként egv57eí rendeZett trlag\,:rr

Eletlnnj TirsrSág kongresszusán mj
íigvunLi megbl7vl lrZ o].tatási SZekcjó
s7cí\.7tlsí\tl F7en keíes7ni] s7inr.

nlind.n kul]jlólrl

].apc10llrtbaD
yirg],unk, a! 1ap]r§7ra]!tok.r1 c§cíóliin]<
lrró]. hogy hog},r lehetne rrz olilnr:isr
io!ább feileszteni, Lzi aZ is segíietle,

\.'alalnit. megéltem az eredeli
1udon1án,1,os 1'elfedezés elsodró
ijlirmét. ]\ pijZsn1iri8,!holmonoLr

mclebOlilmuSával i]lc§,c perilériás

sZabúl!,ozó sZ€repével lrapcsolalban.
ncmzclköZil€g
is úi eredménveket

produkállam. 3mi kandidátusi

M:l'-\ doktori disszertációln alap]a

Bü§Zke ra3_vok arla, hogv
nr(jd§7crc]<

fonlo§ kc7.icmónvezés vo]t. anri még
szoro§lbbrn lú7re .Z eglüllmúkóclésr,
Kedves elódam, Pethes ProltSszor Lk,

E,

aki a r\rET lótitkára

vo]tbelenovesztelt minkc1 a MÉTbe. minden].i 1i3lett l ianszalrről. Ezzel a tár-

saSással lnunk3kapcSolatbin \,an

Endokrfuolór]ai

a

és

Anv3g.Seíe TárslSág is, AZ emberek
Látiák egynr:is1, beszélgetnek, k!pcso
1atot tlrtan!i(, Ennek kóSZanheló.
hogv bjrniko. számitharunk egymás

nag,v

bc\.r.ló§abcn,

Mi a vélemétry€ a
]ehetőségei.ől (TDK

nu]tinédi.t l.Ibor, Akkor eZ nagyon

és
]S,

szcrcpcrn \.oit a molekuláris biológiai

hogy aZ or\tsi eg,veremeker is
negelirzve nril nk épűlt fel eliiszar

},ligyar

hall.

gaLóim, alrog_l mlndig is ío]iak, Arra

hallgatók

Hallgatói

L€ck€)
a t:nszéken és ez€kkihasználtságáIóP

l

egy érdc]<cs kér.léS,Anrikor,
rln
sZé]. é]érekcíullenr, osl már I] ú!c.

m]nden].éppen §7erelienl \,.jlnn
cso].kenleni iz e]órdások s7jn1ál.
hogv kre!tj!.rbbá rehes§úk l hrl]

garókát. Rengeteg energjánr l'ck57i]i
Ílbban, hogy iIyen irán]ba 1crcliük aZ

éleil!n ol(lrlásá1, F]l

1udomán!,o5

c]kkck lcldolgor!§álal kc7dijdö11. as
nlindcn .liík linclcziicn a\ kiilijn dol

Kutatá§okat is fol},tat?

gozott, k"ÁSóbb !11ílicsoportOk liirpr.tk
cikkelrei. vé8ül ].ial]r]Qlr a lt]rl]8aio]
lecke reDdszere, U!}, érzem. mióla a

lgen, az eg,lelcni laL nrísrlrlik pillúrc a
kuralás, TerméSZelc\cn o]yan mól lóli

an8ol éS a német é!io]},amo11 eg}.Séges

se8itSé8éle,

ben és ol\'an nrél)§ósbcn ncjn, mll]l

ahogy azt korábh:rn 1.hfllcm.
munkapadnál lrij^cdcnü] nrííncm^

nuhinúdia CD Roit t ndcDkincLr a
rcDdelLrcléséIe ál], ó§ a r11a$!|. llZ

lert a ].ö\,etetnrén,vlendsZel, sZinte
gilnnáljumi m(jdor 1unjlunlr: bcm
cg},ii.k, lc\'cLiljiik, c]nronClruk r7

,,De hdt C'en la riÁ flohlljdh egüós ktzöll d szibéiai ?dídsztik" - Prol

lnyagot. éS g,vakorlililag at(i nem
ak.}lj nem jon e]. mc.t meg tudja lán

ulni otthon, Ami aZ

í]talám

mcgálmodott elónyc lchetetl ,o]n,r c
rcnd§lernek aZ n]ég ncnr va]óSulhÍ|fulr
.g: a l'elszablrdítolr idijnek jelentős

nrcnnyiségú krelLiY

hallgat(ji

íordílísr.
Az idegen nyelví hallgatóknál ugyanímunlrára való

gy vanDak hallgatói leckék?

Igen. mindhárom

aYlolvaínnlk

ncghirdetiiik, i legn]civálrbak ebból a
szcmpontból a németek, szintc min_
den hr]]elaló szil,esen \,á]lal ilyen
refer.itunro1. 1\z angol nrclvú
évfolrin1

.L

]cgkc!ésbélelkes,

Mit változBha meg a iövőben
oktatásbaD?

az

A7 ón megitéléSem §Zerin! az elméleli
okulá! alapveróen rendbel varr, rrem

nagy \,áltoztitá§ra igórrlt, Át
ak.rrjuk azonban r]akiuni n, ólettani
gvakor]atokat, Jelentós ]nórtékben
]áto]<

csókkcnteni lbgjuk 17 átlatlel_

h:lshálást úg} hog,.r megmnrádion aZ
l7 érró]<, amii n_vúitottun]< !7!7 jelen_
tős n1!nuá]i§ kúsz§ésfejlesztésLi§ hoZ_

ZoD magávn] a gyakorlaton vrló
részvétei,HU s direkti\,ák l c!at_

lakozjs uián ]e]rclctlenné teszik, hog1,
ún, intenzí\, kj!úIlctekei folllassunk.

mi i§ 1imogatjuk Jz új clikai.
állánódc]mi elvelr betarlrisár, lIárom
részrc lo8juk osztani a gyr]<or]atokat:

aZ elSóbcn

]<onrpurersZin1ulácii)val

hel,verresi!iük a, állatokat, á n1ásodjk_
bln onkisóI]cleket fognak fo]],1alni

(ovább bó\,íl]rcliick aZ eddigic]r a
metrboli7nlLl§. idegingerléken},súg
stb. viZsgálalával). éS a h!ínradi]r
résZben mn.adna meg ]r kontek § az
ál]atoklial,

H,

tan

1c]iesen szablLlon r.ti
míllna, helcnlc egv§Zet hétfőn

(jrá1,

nninek

l:t]laDék eg,! keltős ólclLan előkészító
an,vagár

r

diákoknak

a

hé1 \,ógóig á1 kellenc nózniülr, meg
kc]lene tanulniuk. ó§ c$ kis ravid
lcsziiel ellenőriznúnk óket pénte].cn,

sokkal jobb.ln noglelhe]ném a

diákokat Szabad nrUnkákkat, 1-1 ol],,,]]1
ólettani terri]el önálló lridolgoZáSá\,irl,
a1r1elyek k!pcSolódnak 1'alanlilyen

klinitai jclcnsóghez.

valanlilycü

ér.tekesSéghcr,EhheZ f'elsőoklalí!i
reíorm ós s7cmléletváhás ].ellcnc,
hogy nc r7l nézze se a nini§7lórjun.

se ! kornán},, se a lársadalom, hogr,én

mcnlvirc l,ag,ro].

meglcrhehle

D|

Farkds Rób.ll

órákkll. hanem hog! mennyirc ían_
nlk mcgc]égedle Yelem e hallgatóim,
Cs:r].hogv eZ naeyon szubjcklí! eZ
llapján nem adnak fizetésl, Részt

\.esze]. áZ oktatással Ioglalkozó huzai
és nemzell<ijzi konrcrcnciíkon, és azl
látom, hogy cZ az cgósz világon proLr
léInlr,

Milyeínek látja a tanszékek kapcsolatát a kalollbelül?

t\z

egyelcrn hivrlalos

§Zenátusi

bi7()lt§ágábán aZ oktatás rcndSZereSen
n.tpirenden v.n, De hjánr,\,al1 abbán,

hogy köteilenul besZé]gclhes§iink a
kép7as 1arialmi résZe]rő] oiyan lan_
székckkel. akik hrsonlókál lanítanak,
Mi r,iszonylag a].tívrk lagrunlr, l
tóró]cltanon Gaá1 profeSs7oL úrra1 i]1,

l

bclgva)g!áSZaton

\ióros prol'esszor

úrIal folyan1aiosan konzultálun]<, van
nik kozós diíkköröscink, Ha \;rlámi

]yen prob]ó]nánk Yan alzal kapcsol.11
ban, hogy eg),cgy 1ómál hogyan adr.rk
elő korábbln r hál]gnla)knik, elóadá
sok elótt g}rkran bcszó]ünk te]efonon

a tapasztalata, hogyan váItoztak

^/[i
m€
g a hallgatók az elmúlt 25 évben?

A ]eglcllűnőbb az. hog! lcliesen nleg
for.lu]r ;| nelrek arányl, A7 én Szá_
momra

aZ a7

órdckes, hogl,a hellgatók

cgyre inkább parfueret(. felkós7ü1
lcbbek. fe]nőllcbbck é§ \,ilágláiolhb

bak, MaPu]. szeínbcnóZőek. §Zabadok.

ludják,

mil

akarnak, és é]nek e

jogaikkal, M] ru]ajdol réppen náso

drendú áll:rmpolgárkónt éltu]. egyerc

nri óletűnker, ezr lcljcsc11 l1ornálisn.tk
is larlottuk, ,Vt gondoiluk, hogy v.n
nak a nig,vemberek, nliik minket tani

lanak, é§ nelonk csrk az a dolgunk,
hog_1 ezt megtlnuljtrk, Ez leheI, hog}

cbben l

bcállitásbrn csupa
ncgativumna]. tűnik, de \-olt egy nirgy
cli'nye is, A mái iljúság ol]an helycú i§
keícs iogok!t, leheti'sógcket, ahol nem
kellene, Próbálják rágilani

J
.,megúszás" as a ,,lógás" ]ehelólagcjt,
tni ezen nenr i§ ludtunk volnl dolgo
Zni, Ug] érzcn, hogl soki(á] nlgyobb

(]r.

me8lerhe]és n1cl]clt nagyobb teljcsíl
ményt nyúilollunlr, Ma kelescbb a

s.linkat, De ez srjnos nenr aZ a rendsz_
crcs beszélgetéS,.ln1] nekcm hiánvzik,

g7 egyetemen! nri pedig a 95'i, á1
rajllöttülr, Hl va]aki eZ1 á pá]i,á1
válaSztotta, i! ncm is ennvire. dc

máS tánszókcn oklalókka1.

fel1.1.t1. ilyen pl, aZ eló.tdások
]álogalása iS, Ma cg}. hillgató az idc
ióuck, h! jó1 saccolon1. a ó09;_át tó]ti

sótonyi, Hljós, K(jui. scheiber pro
lcs§Zorola. hog] el]entmOndás nélkul,
! lcglrissebb erednén],ekc1 tlg]elem_
bc \,é\-e tarthassu]. nrcg aZ elóadá_

]rötelezó

A

]cgalább háro]nnc§,ed réSzben ennck
keltene lekornic,
A hallgaiók mindcnlóle mással van
!.tk elfog].h,á. rohammunLráb.tn
kólrülnek fdl ir l,izsgák.a, Eg},piciI a
n1ásik o]datra eStún]< ír, Azo]rban az

lrallganjság gondolom érzi ezt aZ
nyomaszló

izo]áltságol, nmi

idijhián,vunk kt]\,clkeznrúnye,

a szerepe á képzésb€n & két tárgy-

^{i
nak?

Elós7ar is: AZ életlani/biokómiei
tuLlás aZ ál]5lorío§iáS rnjnden
teril]clén hasznosul, mlsodszor

egycn5úl!ra beállr ráís§dalmakban,
riol hclyúkonvannali c7ck a dolgot(, a
h.t]]€latók Sz]nte ]erágj:i]r a csontot lZ

á1ll1or\,0sképzést, \iannak otyan
eg,vetemck, ahol nhcsenek ennyire
eikiilonrilvc a tárg],ak alap_, prck
linikaj_ és klfuibj lömbre. hog_v a
hallgatón,rk Dc ke]licn u3y3nrZ1 1ijbb
SZör hai]inia, ill, rögtön a7 e]cjón aZ
érdekc§ klinikai do]go]<k.t] is

i,lag!alországon eg},c]órc nem tapasZ
l.tl]raló, r\z lenne á tcgbizLo§abb ]ele
annnk, ho8,v a hallg.rlók a megii]eló
módon élnek jog.rikkal, ha eg"vszer

tóbblú]c módon 1ehet el].épzclni aZ

fogl.r]]<o7hasson, Ez e8y lehclijsúg, A
mi hagyománr,,:ink eléggéporos7o!ak.

!n

nlár á koromnál r(rgvá jS úg! gon
ia), ha Sz]s7ren

do]om. hog!, nag]olr

atik

s.tn negranulnak váll

mégho7zá lijbbet. mint

imire

ben s7iiksóg ]esz, hog,v

ani

i1,

áZ é]cl

jgi7án

fon1o\, 1ón,vleg meg is marad]on.

oklalóklól, F,7 a

n,\,omás

csak észrevenném, hogy alig nerck
al udvaron elklp
nalr, ho8,v ezt iS m0üdiam el, és rrról

bciiinni, mert n1ár

scm beszéltem r7 clóadáson rendescn.
A7 Us§ban, aho] sokl'ale kurzust rár
tolunr, ann,vrra kavelelik a tudási.
hogy ntha merrekulni ke]l i diákolr

e]ól, oss7cssógében e]n]ondh.tLom,
hogy a nai hallgatóSág §okka]

kellenrcscbb. mint ami]],en a miank
voli, csupa arte]mes arc. éS .ihogy aZ
évek nlennck, e8yre jobb szi\,\,cl
meg,l ek be g7 óráinra,
Vl^ei A. Luú, R.." LászLó Z.

Kl

llLs
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T,ir.J..q1.1l.i:]l Tanás: s^p ólménv Yolt. anikor KuLa§ ltofesszor Ur
nvugdiiba von ]i, és l ,,biokónili songbook':ot (aZ an_\agc*eíe foL,vimrtok
biokémiáiá1 jsl1lert dalsZijícgc](lc lel.Lolgozták é§ énck]r,ók Zcn.i(ari kíséretlel) eg},, a ]rr]]gitóságbó] bbo.roLr ZeneL<ar adra e]ií. \'o]L i11 n1ég niglon Solr
mindcn. Bolondba]lagi§, Cilr0 rendei.. \,ol1, hlrgy ,r g],ikoriiti csoporlonl
citron1loILá1 sL]li1ll nclrcnr bilcsúZóul, Az ehhcz lr.iso ]ó emlékeket inóg
mindig a s7e].rénvenbcn órzijm. \iolr eg_\, Equü§ nipck, amikol cgy
áneréSen cgv rohadi citionl()! 60 Fl-éfi iettck mcg, EZek mifij nag!,on

,DI

]'

kedveS. életre s7óió éimén,vek,

Ig,! hallgaLó n€n1 a].afi S.n1 ]<0n1,11itle cSé1. scm
hoídlni, ezért n€gmúLette a Szemét, Jmi .l:]r ie]enti. lrog_v .l
sZaruhártva hámréiegét iéZcrlcl lehán1o11áLr, E, n.tgyon fájdalmas, ij
]egrlábbis lra1 héiig na§zenüYcgcl fiselt, rnajd amilr0r cnnek aZ idószak
i!].l,ége le11. odl|mentem hoZZá. a§ rneg].ércteztem: ,.1log\, lai, m.r§t már iól
t- D},- Bdrthd Til,rlr

szemú\,eget

lát?" O ezl íál.tszol1a: .,Igen ]uura},do]<bí",

Hogyan alakult k], hogy e8y taíszékhez tártozik mindkét táIgy?

Pll)í Rudús: hne]. iorléneti o](aj

!,rnnak, Úg:,, kczdiic1ol1, ho8v eg!,ik
kedreS elódöm.

a7

ó]eir!noS Kemún_Y

IrofeSszor hivla Incg _Iuhá§Z BaláZs1
ill, GáSpár ZSnZ§annrit, a bjokémia

L]cvezeiésé.e.ulóbbi iz etsó
bld.émir tanlrön!,iili(ver jS iit írta.
A li7nnógiai kUlá!áso].3 íjiágon
,iindenúí e8,1,r€ nr]rább l-.iokéIniai.
no]c]<uláris biológiai kurlrtásoLrká
v,álnak, r biokérni.r pcdig o]r,an
leriileiekcl ]<cres. nhol aZ élő á]le!u1
r,x]ó karcSoldi §ZoroSrbb, lchá1
ennél jobb \7i bióZis nincs, kiLiinij
nlodei] ]ehclnónk másck SZámára,

munka lo]yl, mel,vnek ercd
nónyekenr 188] |,:tn itjabb,

iemzet]ózileg is elisnert tankónrT
líiotr napvilágol, Amikor 3z akkori
M, Kir Allatorvo§i TaniliéZer l8El
ben m€glrapta a jelenleg is hasznáh
cimpüst. 3 tanszék dolgozói i§ öná]]ó
épüieilren iOlylnrhaltá]r a munká1. Az

ekkoriban a szervezet energiaház
mények s7ü]clrek, millt

a 'l:rng] téle

ka}orimólcr 1908-ban, imnrir Farkrs

Ekkorihan a ](uratások ello1ódlak nz
élett3n irán_\,rib:t, a szóvcllan ]<árára,
az cgycnsíll,v De§cii i)czső vezetése
!1alr ál]r hel,Yie, 19+8 b!n á szóvettan

otthot1r adó ó!ú]er

]e!í1! cZ é]ettlnról, nlcl_v ó]ére 1952-

iltítáíg,vni kozöit, Öná]1o
ianszékkó ]E72 ben rlit<ult,
Tilanhoflir Lrjos vezetésévei,E]et- es
sZövettan ]'Jns7ék né\€n, Haillarosan

L]cn- l(cnrénl 1llnand (ké§ijbbi
.gyclcrni rckior heh,cLte§) 57.mé
i},cbcn .lós2ijí kcrút!l,llltjtoí\,osi

elkészülr !z ólciianj okiará§ al3pjait

.iban még a kémia kererében került

jelenró,,]\ hjzi ál]rtok bonczlana,

rek]nrettel az ólcll9nrá" (187;,, Szaba,

,llajo' .imű
idnhen a

lenkön}.l is, Ebben !Z
1ans7ak.n sok()ldalú kuiató-

Tóth Béla Lajos, Kules Ferenc n1ajd
\ier€seslbáZ}"Irnrás kovetre, Felhes
GyóIgy ]97.+ ben Vette át 2 tan§zék

!i87.11ségú vezeló, A biokén]a ekko-

clórdá§ra, r biokómjái jellegú kuratá-

\okar Zömn1el - igrz, á7 élerrann3l
§7olosassZbnngban orlrégezték,.v
ólclinlr tantálgv iieretében elúszail

!]al1

új

kut3tási ilán},vonáL, majd abbó1 önJ1

jöli lótre,

n

Radiobiológia.

Farás: )00 óles u nú|:,)d, állatorLosi

trrtása volt, mclyben látvárryos crcd

l1leg

,{1irrgyóg]ásZ.lli

Ciá§páí Zsuzsa Yolt. ót

1ó o§zlá1,1

a lan§zéknck

j\neri] Innck szcllemében - 3 kórboncianna] .g!iúr n}ár 1826 ban

li,

a tanszékel, e fő kulltási irán,vvonn]

meglchelősen alapvetól ho5, érthetné
lnúködé§éi. ha nz egóslsógesét nem

vezetóje

irán_vításá1, nlunkásság3

Gézá\,czclú§e !]ati új cnl§]clcl kapott

szerYezer

ránrírs: 19,r] ilj1 műkódik a
lánszék önál]ó os7lálvnkénr, eisó
ijnálló

iniézmény Jían,vkoránrk ncvc7hető
száZadfotduli]n TaDg] }-ercnc !ez.úe

Áz a]cllán okt3rása egy oi\,osi krron

laliH ! betcg

Juhász Balázs indilort biokéniai jel.
iegű clóádáSoknl, mnid 1951 1ól lctt

í.lsóahtnLá§

]": :',::.''., -l
Hofiner József
Z]il.rrii vilnoS
Szabó AJnjos

Thanlro[!I l-!ios
Regécry Nagy lmre
Kolán.l,i sjnd.r
Taígl Ferenc
F.,rkas GéZl
Deseó Dezső

Bl]ini létel
Gyalmali

Eríó

]326-1841
1,9.1] 1!.16

1846_1372

is7] i890
i890
1391

l392 1903
]

!]0]_ 19].]

,l9z2-I948

l91! ]9]0
195!-1952
19_i

Pethes GyóIgy

liudls péler

.|

j

l973

197-3-1990

i,:.,l:.::,::,

JtlhjSZ Balál§
N, Gáspár Zsuz§a
'l'(jlh tsé]a L!ios

i9;i

\ieresegvháZ_\'tirnáS

19r5

külas Ferenc

i 95_r

1953-196:

i!É5i 97,]
L9J3-í995

-B,róflraélhas: ez .g! s*h szó., - haJ. Dr, V9Esi

Hogyan iellemezné az életet zz
Intézetben?

Proí. Dí. Baiha Tibor: A
maklovilá8ban (EU, benz-

Feftn

ffi

Mennyiben változtatott a biokémia
okatás tematikán?
Dr. VercsgJház! rdm.íJ: A iemátikán
egyálralán nem váhozlallam, Kutas

inárakváiásztá§i időszak, oNZágoS
gazdasági helyzei) áz €mber éli a
maga mókuskerek€s élelél.Mellelle
van aZ egyetemJ szép Zóld paíkkal,
ván kuutási téma, vannak hallgatók
így létrejön egy olyan §zi8et ahol ióI
érzi magát az ember Ehhez nagyon
sok minden kell: egy otthon, ahol ki

professzor kiválóán épírctlc rcl a
biokémia oklrlását, Új dolog miüdig
van ahhoz kópcst, amit ő

Azért szeretek iti dolgozni, melt itt
már aZ el6dök vigyáztat arra, ho8y
mindig lórténjen valami, jól történ,
jen aZ a válani, elórelépjünk, tehát

biokémikusabb

lehet kapcsolódni, egy jó munkahely.

mosr ió 20 250/0 kal na

kápnak biokómiából,
ernebb ]ett, például

ko]--szrerins7inlé7i

Azclótr eléggéa
1ctt kihegr.ezr,e a
el voh hanyagolva az a

szeuemi foglalkozású embernek

a vilaminból biológiri]ag aktív
forma,,Vt hjszem, hog,v nagy vál
1ozást nem jelentett ez a váltás á

jó1

diákSá8 életében.

meglegyen aZ a sikerélmény,ami eay
elengedhetetl€n, Rudas professzor úr
alatr egyszerű€n
vag},unk,

vagy legalábbis

Maguk

foglalkozhrlom,

Prof, Rudas: A ranszók 3 osztályá(Biokélniai]
Elettani;

3

Radioizóiop)

nagy témacsopolt
!,égzünk kutatásokat. AZ egéSz ran§zékre el l€her

biokémiának a

lría vá]lrlkoZnák

ál]a!oI

1okba avatkozzannk bele, Dlettanból
megtanulják a nagy összefüggéseket,
de azt, hogy ha kukoricá\.al etet

kut&tá§ok fol},nak az
Intézetben?
^tilyeD

lnnunológiai é§

a

vosként, hogy ánva8csere folyrn1á,

ami a hobbim,
Kutatok, taní-

megíelelóen

Hol van ielentó§ége
gyakoílati életben?

mondani, hogy na8yon

nrónyc. Hal1 ardi kulatókkal közösen

klónorluk a kettcs tipusú dcjodáz

enzimclj ami a'l'4 aktív hormonná
való á!alakulásánák leglon!osabb
]<u]cscnzime,'ltlmé§Zetcscn cz a
ncmzetköZi együttnúködós nétkül
nem me!§olr ós nagyon nagY
munkája

ielcnlóscn á molekuláris

biológia
irán},ában mcn!ünk el, tehát kísérleri

állalot lr]ig hrs7nálunkj szöveteket

tunk cgy

meg sejrcke! vi7sgálunk,
AZ Immunélettani é§ Raüoizotóp

1alban

l'olynak, A legnagfobb eredmén,v elsó
Sorban kcskovics Imre dolcor (!kit

téma,

€rébcn B!]á7s dok_
a}ésZIcgcn elindíiot_
t is, ami aZ á]la,

felhalmozódása,

osztályon immunélettani vizsgálatok

gy e

íiétabolizmüs

óss#függésben van.

e§.ébként a Magyar Immunológus
Tár§aság elnöke) nevéhez fúZ6dik,
mo]ekuláis biológiai módszcrckkcl a
világon e]sóként ludlá]< ponlosan
íiszlá7nj az1., hogy hogyan kclüt a

ésal

!ejbe aZ il1lmunglobulin,

séve]) és naglon ió1 hahdnak. Mosr

A pajz§mirigy munkacsopoítnalr i§
Yan nemzetközileg jegyzett ered-

vaiami!, akkor miért fog az állat
elhizni, mikor az szénhidrátot eszik,
hogy lesz bclő]c Zsír, aZt itt tanuliák
meg, ÁZ, hogy egy kóros fo]ylmalban

egy 3nyág nelyik ponton fog az
anyagcserébe beavatkozni éS milYen
kö\.etkezményei lesznek, nem meg]

biokénia nélkü],
itt kezdit
^{áSrészt
clsajátítani azt a gondolkodásmódot,
i cgy diagnózis rclállitásához
]külöZherellen, A biokómia
gának 75-80 sZáZalékái elfclc
mire álllmvizsgiira kerül a sol,
megmflrad a technikáia annak,
hog}]rn lehet \,égiggondolni, mi
történt, mi állá háuórbcn, c8y tűnet
honnan indü1, hol ván á prob]óma
gyökere, hol kell bervatkozni, E
né]kül is mcg lchcúc lanulni azt,
hosvan kell es} injekciór begdni, dc

ezt tudja egy
íelcsel iS, aki
iudja, nit csinái,
Ielnélenl, maguk
maid fogják

ludni.

€xplessziót

iclenió§

ligfelni, Ennek

nagyon

szaporodá§biológiai
vonatkorá§ai íannak,
A Biokémián is két fó irán_v van, Az
eg}.ik a b€ndőnek a makroszkópos
biokémiai
vizsgálatá, ezí

ltresegyházy docens úr végzi, Á
N-ógrádi-Gálfi kutatópáros, akik
nagyon elórehaladiak a nunkájukban, A butüátnak, mint egy nagfon
lontos szabályozóanyagnlk

a szerepét

vizsgálják a bendó elszanrsodásáva]
és ezen keresztül :l bendóélettanná]

kapcso]athan, Nógrádi dokrornónek
még van egy kúlön rcíülcle, a lekiin_
nel kapcso]elban, A lckúü a bakléri_

umok kitnpadásál lehetóvé

lcvő

klilónféle s7énhidr]irlán.ok_ enne].

iárolódó fehérjeboImo
giaérzékelő rendszerének része,

n].ilvánvalóan óriáSi gfákorlati jeien-

Elsősorbán Baf rha doktor fogla]kozik
ezzel A tén1ával aZ egi,iptomi PhD

emésZtés ahkrrlása, hogy mil,Yen bak-

már megvan a szarvasmarha leptin
gén, és ennek segitségé\,eitudjuk az

tősége van, hiSzen attó1 fűgg az
tériumok tud megtelepedni egy bél-

-IlEs

Kt

ia§::i]:
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l)l,

lttc:;eglhtizl ?i,n,iJr Szé| élményvoli. .lllljkor Kut.s ProfeSszor Ur
n}'Llgdijba \,ol1ü]l, éS ! ,.bi.]<émir] songboo]i" ol (1Z anyágcsere fol,vflrialok

biokómiáiát i§mert dálsZij\egekíc leldo]goZlá]. és ének]iékrenekiri ].iséretlc]) cg}! a ha]lgáióságbó] ioborzolt ZeneLilr ldir e]ő. \'oli iII még niglon sok
mindcn. B0londbilldgás, Cltrom-rendek. 1'oh. hog] i gyilroriati ljSoportom
cjlrcinlorlál \ülóit nekem bú.SúZóul, Az ehhez h.Sonló emlélieket n1ég

nindig a

§Zckrénvenben órzónl, \iolr egv Equus-napo].. amiLror eg_!
án,eréSen egv rohaLlr cilíomor 60 Ft-ért lellek meg, !Ze]. nind na§,on
].edl,es, élelle §Za)](j a]nrónvck,
Pr|,I. D1. Bnlthd ?iüt]i: E$, ha]lgaló nl]in lk.tfi senl lonlakdencsét. sem
Szenureget hor.jani, c7Órl nrc8miilcLrc li szemér- lmi azt jelenli. ho8,1,a
SzaruhárI},a hálníól.ga1 ]irclrc] ]chínlorl,ik, EZ nagvon fijdilmaS. ó
legalábbis kéi lrólig náp§]Z.nriilcgct \,i§el1, r1r.t]d an1]lior ennek aZ ]dóSZaknak r,é,ge lell. odn]ncnlcm lro7]lj, a5 nrcg]iúrdcj.I.í| ..Hog] !rn. milsi mlr ió1

lJl -ó.,? \,l,,,

Hogyan alakuli ki, hcgy €gy tanszékhez aaítozik mindké1 tárgy?

I\o]| Rwlus: Ennet rorténeri oi.ai
r.Lnn!k, ugy L<ezdódóii, hog], eglik

kcd\'cs c]ó.]om. aZ é]ell.nos Kemén,Y
Proli!!zol hivla n1cg Juhá§Z Báiázst

Gás!ár Zsü7s:rnní1,.i biokénl],
bere/.iésé.c.tr1(')bbi á7 etsó
biokúmia |a n]<ih} iln k\,er j§ rii jrir,
§ iZjo]ógiái ].utalrisok ! \,ilágon
mindlnüLt cg_vrc inkábL] bio]<émi!],
moi€kulári§ biológir] ]iulrlá§oklií
ráinak, a biokúlnia pcdig ol!.ln
j

Lj,

ierri]ete].e1 keres, aho] nz é]ó áilattal

i.]]ó trpcs(l].l §zoroSabb. lehál

erlné] jobb SZ]mbióZi§ nincs, kilúnó
mó.]el] ]ehelnén]. miso]. s7;mále

megl€hetósen

alalveló: hogy órihclnó

me',s \.9laki

a lreleg

szervczct

Bűködését. h.] a, cgó§75ógcsó! ncm
isrncri? Ennek szel]enrében - a kórboncianná1 együri

- lnáI

1826-ban

Szerepe]t az akt<ori Altit§óg,Yá§Zati

Tin§Zék tantárgvai kózört, ÖnálIó
ranszétr ké 1872-ben l]n].ult.
Thánhoffeí LrjoS vezetéséle], Elel- és
Szo\,ettan Tirnszék né\-en, Himarosan
elkészúltaz é]ettrni oktrtás alapjajr
jejentó .,Á háZi á]iato]. bonczrana.
rtkinterte]

nZ

élertánrá" (]877,. szabó

,].lajos) cín1íiirnkal1\í is. Ebben aZ

idirbcn a 1án§Zék.n sokDld!]i] kuintó-

r .l

:n tlLra,

J

,",

munka Ioht, melynek ered
nén,vekénti t83,ban íiiabb,

Juhiisz BriáZs indírott biokétTlíai iel1e8ú elóadásokat, m3jd 1951-tői lett

nemzetkóZiieg

óná]]ó lanLúg , l95,i ról miikijdi]< á

is e]isnell

t.rnkanlF

]ároft nap\.ilágot, r\mjkor :rZ

akkoi

KiL Allaton-osj Thninrézet ]88t
a icicnleg is haszníll
campust. a tanszé]< do]golói is öní]]ó
cFűlelben iol],lalháriák a munkár, Az
iiróZnlóny xrrnykofának nelezhető
lren m€gkipta

!7áz.ldfoldulón'l)ng] Fer€nc l,€Zette
a lal1szókclj r 1Ó 1 trtáSi irán}vonrl
ekkoriban a 5zer\.eZel enercjahá7

lans7ék ajnálló oszrál_vikéni, eisó
ve7etője N, Gáspáí Zsuzsa íol1, ói
Tóth Bélá i,ajos, Kutxs Ferenc mrjd
Veresecyhá7y Tanís kóverre, lethes
Gr,óIel, 1974-ben vette át i tanszék
iránrítását, mun].ásság! ilali új
kut3iási jrániYonal, majd abbol ónálló o§zrál,Y jött 1étre. a R.diolriológiá,
fulfuis: 200 é,ne! d lna§a? állatoT.)o§

tartáSa voit, lnel_vben ]át\,án],os ered

nlónvck s]Zű]erlck, minr
](á](!

AZ éIetlan oktltása tg} orvosi karun

,l

I

Tongl,féle

jmólcL l90t bán. imnár Farkis

GóZn vcrclúsc ]}hrl új emeletei kapott

a ]atlszÓkllck oilhont :do

épülei,

}jkkoriban a kuuLások elrolódrak az
ílc!!en jriln),ábr, a szólerrán iiárára,

az egyensú]y DeSeó DeZSó vezetése
al3tt állt he]r.re- 1943,ban a szöverran
levá]i áZ é]etllnról. lrlel,Y éiére1952-

ben. Kenrén\ Arnand

(későbbi

egleleini rckbí hel,vetres) Szenlél!ében clijs7ijr kerüit áilator1,-o§i
."égzetrségúvezerő, ,\ biolréni3 ekko-

riban még 3 kéJ!}ia 1rcretéLren ]rerül1
elóadá§ra_ a biokémiai ie]legú kulalá

so].ir 7amnei - ]gaz, az életla]1n3l
szoros ósszhrnghrn - oti végeztali.lV
élettnn taniíí!i.,, kcrc!aL-.cn c]iis7iir

íelsőokta

!,.

,:.,1

,',;1.::.i

-:

1,:,i,: a a

Hoffner Józ§ef
Z]3mái \'']mot

Alajos
Thanhofier Lljos
Regéczy Na8y Imre
Korjnli sándot
Tangl FeIeDc
F.lrk!§ GéZ!
Deseő DeZsó
Bá]itli ljólcl
Gyarmati Eínő
KeInén,! ]\rmaDd
Pethes György
]lui]it\ lrall.
j'. :]]: il'.]i: ''a

Bihzs

:a',,'/-:

]st] ]l

16

i8,16-1872

i3;]

18r0

i890
l l91
1892,i903

]'r{]j-]9]2
1922-1948

i9+9 l9!0

1950,1952
19_< 1 l9]3
1973-1990
199()

a:

i 9r

N, Gá§pár Zsrrzsa

'i'al]r I']c]! l,,1io§
Kulas F€renc
\trcscg!há z_\, Tanii

a:

132ó-1841

szabó

JLlnás7

';

]

_1!5_?

1953_1r65

i96,<_19i]
L9J3-1995
S

s

KIn,'.t'.

ee_

.,J

]

&Bi

.r,
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VJ/

/

J/ j,]. EquU, ndF n ] isse lthezen
/(,ndulrol lrilrr BaLl rhell , .l \pal1,,l
,

_

röplrödrek

o\.

N.rs,vdíjon. ])c .l

nekiink

blazil pilóllil,a] c]lentétben

há]lr 1elkes enlb.r].ékDck -\-3lahogY
§ikerli]L cólba tolnLrn]< lo\,3inklt Teriük eZl
lnnak .]lenére, h0gy kLirlrálrínvból indlt]runk: a \álAs7rásolr nliarI a SzoliáSosDal kjcsli
kéSóbb kcrülr Sor clíc i jelc§ esenónyle.
ráedásLr] u ]rétfóre 1crveZet1 ))Iniernaljonál
f}a!," panlckre tolóddl, Nrdc eZ után mir

! Sebe§§ag\'áltón az e§,csnéL
iokozatoliiL is, ahog! Ire!]dc a

megtaláll]rnk
maga!.1b1-.

But!ko\ feZeréséY€l n3gy silrcIii népLánceslel

\ r"l ,,r'l, , ,,, l lnl i,
, -,, l n]
\ 1.11
g"-cll,,,, e
,, b_n, r l e. lU,, , .P J l,|| 1.1.1| ll, l _r,ll. r j ,Jl , i(,, o,.
a hiin áhitoLl g],őZe]mei a taniíok Szinlón
nig!§Zerű jálÚkol n]ulata) §Ziálc§lpata ellcn.

\ i,,(l. _ l,P,,.dL, .e,r .g tol"!l,

,| i ,,j,'.l,^
.,u.l .J " l,|j|.c.
míi§orvezelő. r,lr Tótlr Gergcly Úr (nen
l1,1,,,, -n.l](r, leÉ.,n: ,,U ^l u,l,
1d!],/, l, ll ,] l: , 1,1l. l,"l Dí,f!|l",
FUL,, l,",, D,, \", 1, 1 '. e, , . -,l, T)l

Jtll
B,r j,lioo, ndg ^r,,\.,,, 1l
\inl sZó mindcnrii]. ! gvclc]<koí(]I e]kezdlc
, ,n ,8" \1| i,,|,,c,, "ri , i, oo.n,

a

a

lc\egóben, hálál0§ brleSet

szefencsére nem lőrtént,
Elsijsorbán an!,agi okok mjeir (gondo]onl.
hog!,u Klrch bU]<iis! után nc]n kaptuk rneg a

kijzvetiréSi i.gdjjakat] clnxrld1 a LeNeZe11
\.i;,icSata. alnjne]. lcginkát]b nrobilte]elon
jaink, órarrrk, pé1lzlárcáink, igxlolván!,ain]i

lizet kerasbé szercii' ingóSágaink
ib.líátnónk?) ofihek.
n felvonulás Szjnlan ]iomol], píohlémálint
oliozott, mcrl rz elnril]l é\,ekbcn ol,\, bizlo§
tilpedáSr biZfuSitó lll1ijIl1íí!einkmajdncn1
kicsúSzlat( n7 idó ó5 e burokláci! olájlb]tjuin,
Dc léntek rcggelre már nég! Bo\ I'lajor jcii]]1
liap.ti rajtcngedél,lt as !árikozolL, |arkban
lóvó n1eglehclijSerl Lró|lcies rijLl:ícSon, Ok
pedig yoliak: .l legiobb idő\,el (a ]c_ghama
rabb jc]entkczcrr] aZ eLsó é!,fol,Yan jeliillie,
becsii]etes(i) ne\,én Ncn1eS Gábor, aki
(Po7áí Péter lírsszer/aj ú! aZ évfo]\.lm segíl
ségó\el) eg_\ lnnrasztiku1 Sólonri prlódiítva]
rnl<]io]t eló. (it ko\'crrc a I\i ó\,folYan. !
,.cím!édók". Á tá\,]hi Bóki urán idén Csig]lj

ó§ eg,Yéb, a

(]sil]<c volt a li'linogalój k, a].i §jkercSen kj
]S ülóuc tr{ile JdZseltt. \:i§Zont eZuuin eLszá]ll

I]tagalól éS i!.},, ten1 cm]itet1 hrllgala]
ó.ókir]Lc lr lan8ljSia élaL és 3Z crzcL iáró
]elölúsL, A III. óyfol.r]rm lnii§orl szinlón állali

*

&

,,MdrldfulszúE Libafug,)hdtdloh"

-

Ih_ Dobas

Kdú.s ]|,íihóh

\'ol1, liiszcrcplóicj Királ,v Lís7]ó a kórn]ék
]egn€\,escbb Bikájá1 teSlesjtell€ rncg) ót kei
]etl n]cglcjnic a.\rándoki Miíe do]rtornónck
a KórbonclanIól. \iégül de nenr Ulolsó Sorbán

kel1 n1cgcrn]ilcni

a

máSodjk ó\,1bi,!am
ielölt]éi, (lszrn1:l bin ,uarci1 1]jas KiS
,uáfiont, A jelck §zcrnr1 ezen á7 é\,fulramon
érzódik ]cginkább aZ új idén\,, nj\7cn nem

l

tJ!.l,vi ic]ii]L (Zsiros eh.társ) á]llll kiielolt
nyomvona]on, hanem

eg-v

Újteílcrasú kaSZt_

nib.rn ]áLLa]i nclri a munliánrl. A \,éseíed_
mén}, cg!, nrcglchetősen fordu]!rLOs cselek_
ményii d.trlb 1.LL, anriben is Szere|cLl lnin_
den, lr1ég |iroskr ó! a Nagv.nana iS, dc \.égu]
aZ úi .uróbó] kjlrálh,a nar.dtnk r VíZ 1orin_
ios paprjkáná].

Elnlond]ráú há1. ho8Y a zsűrinc]< (Prot] Dr,
sernlan Gábor Délránhe]\,cllcs, Prol-, Dr,

\iiilö§ Káro]v a
vcrc!ójc

a5 aZ

Belg}tjgr,|,Lsziti TansZók

lquus Nápok

ce.ailr alapítójr,

Kiss LásZió Kol]égiunign7gula). Dr, Kiss
llik]ln, a HoK e$ik nag\ i'r€gje, Tóbiís
'l'Jmca aZ I. évf,, Yjli \ó.a a Ii, évi,,
Haubclger Péter a IIL é\i. ,Mcg},eri Dóí:L a
I\a é\,1,. Liporszl§

András

:rr

V

é\,1,. Somosyi

ViLág a Zoológunn, iíer]i rTcdberg az jd.gcn
n_vctíú hallgrtók é§ sipos Katalin a HÓK

kirjyisc].lúben] nem volr LijnD!,ú dolgr,

\iésűl Proi,

Dr

S7endlij Péter Rektor

és

kedleS fe]esére !Z elsó a!'loh.am ie]o1rjénck
nvúitolla ji aZ ide] Nag,vdij _gróaesénck ]áró

]roronál,

A mú§orok alatt törlénL

a

kOrhátrán,vunlr ledolgo/lisai az idegen n,vel,ú

h:rllgatók lrl7ájulr specj.t]ilálaival 1áriá].
\cndógül a ki\,áncsis].odók.il :\ki pedi_g

nrÁ§Ia \,ág}o1l, gulráslevesl 10s!us],lhalott el.
.l]ni1 cZúton is liöszönúnk selcs Jú]1o5 úrnak,
Bs hog], n1iis sportáglkró] is clscn szó: AZ
ijtaida\,il,vam n},erte á hordó §ölt (a rocibainokságol), ? ta\,alyi Bo5 r\{ijol. l3run_r i pcdig idén a

I]rrl5lrfují.! ült 1ei,
I'rot Dr, Kovác§ lelenc rkadúmilru§ l'e]i-

jánlolla a Plole§§Zor Emerilüsi cimével iáró
púnzösszegctj amit évente ]iól, ió tanuló és
ncgfulelő naga\.iselelű há]lgaló nve.het el,
pál}.áZat .lapián, Az illncpé]Yes dijátadísr;t
is aZ Equus,napok l(c.clóben lieru]t sor. aZ
l\]laronoSiudomán\,i Eg}clem ]iorábbi lek

tora Tóth Zohánnak ós '1ólh Beálánrk

},úithatta á1 ajándéká1,.r]dknc]i eZúton js
gratuiálunlr, Prol'e§_q7or U.nak pedi8 k.sZőn
iük a nemes letrján]ásl]
Dióhéiban enn],i lörlanl a piros lámpik
kiilvása é§ d koclús zászló köZott, Jó\,őíc

azonban ú] 1- iarn indul, nindenk]nck
IIAJR{:
Zrn út

l§,t
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*l§rf

{,1;jl}ilI

P.tX rrrr

í"€

rf,

ff Yi l L .N *{

j

.'',".'.!..l''''.."'

!l,,!,,,.,

,7űa

ralAki

ne]r, l,Jdná

mi is az

l{

ennak elmágyará

a

^{AT-I

A
sorozatos rendczvénye, ninden é\,ben uva§szal é§
^{,{'l'E
ósszel
kelül megrendezésrc, mindig máS agíáreg,Yeten

szen,eZésében.mindig más hel!,sZin€n,
A M,{'l*l' berúszó a rMn8},ar Agrárfelsóoktatá§i 'fúléló Túr,r
fó\,idíté§e, dc ]gázábóI nem c7 a lényeg, A ién},cg a reljesíl
mén}.
A versen_v táiókozódási rúraYcrscny, ami annyil tcsz, hog! iz
á]talában nég] (3 5) fóból álló csapitok esre dzkof kapnák eg"v
csomó egy fétymásolt iérképeta hclyszlnról és nellé egy
hosszú lislát, eneiY (jó eserben) mcgjelóli, hog,T a terep m€ly

éS melyek fakultalíl,ak, amrket c§2k ! ponlvadászok Számára ialállnk ki,
A csapa! cgy ideig \,akaia a fejér, majd, ha összeállt aZ
úNonalier! clindulnak az éjszakába. A problémák ekkor
iS/ a tórképeket,
kezdődnek, Zseblámpák lrémlelik
a sölótben, és per§Ze x
"haroilsZor
a turistlulak ,.e§,óTte]mú" jelö]éSeit
Z§iros jut5lomponlokknl kecsegeló apróságokát (néhány
pa]dá: hány loka lan ,,x" magaslesnek, mi]yen SZjnú a túlsó
heg,],, tetején ratálháró négyszógetési ponl. az itt meg itt trlálhlró te]efonfűlkénck n1i a Szána Stb,). B7e]r aZ apíóságok
aiapoZZák meg a veI§cny áitalános hangulalát /ameli,legtabbSzöl a szervezők, a tólképek. éS aZ €Eréb köruimén},e]< sűrű
szidalmazásábnn merül kj,
A kóbollás tével_vgéS kalZben llssan világo§ lesz, e]mitlik a
délelőrt, m&id n délután. Heg!,nek fel, he8_vló] ]e, (a kjierYelt
úNonal nóha módosu]: ,,ulán róvidithernónk erre") eslére a

Fontj!it kell kölelezó ielleggel úeglálogatni.

csrp3t l.isszaór a Szállá§he]yrc, és jutalmul, hogy sikeni
aZ ósszes kölclezó pont roppant 1elemén}cs. neglepóe
lalálékony (néha ldfeiezeiten szadistl). léladalál ieljesíi
ni.. finom me]eg babgu]vást lörnhet magába addig, am
cl nem atszik. Másnap grarü]ációh eredmónyhirdeté
hazarrtazás, hosszán elhúZódó iábápolgárás, okleve](
büszke mulogatá§a,,,

.hlikeúEh,"

,,iü pedi& ahoL.fu lékez.k, haxr.,,óhh,

,rz idej rJ\Jsr] íolJu],l 3 Pi] s
./ln"gr..gl,.n JIl]l]. ] o_2] koz.n

dul.

a sZen1 IstYán Eg,veren
Giidijlliji ]<alának §zerle7éséhen.

nénen mindent

megtesz

ho8] beérjen l céllra, aZ szerinicm
mindig dicséretre méltó, Es jól is c!i](
dicsérő vállveregelés, ami nem cslk

nintegy 400 l€lkes lernészeliriró b;k
llc részvérelével,,V Allr ioNosi kar.ól
6 c§apal indu]i, é§ igen eredményes
szerc|la!ükcL ncm náS ielzi, m]nr á
gyórlc§ck11ek kiiáIó vándor]<upá,
ame]v ]iZ e8yclcln könr\tárában les7
látható cgó§7cn a következó fordulóig

a
a

8yőzteseknek jár ki,

]V idei

túIáról leginkább ezt hiányo]tam, Gzemély szerint eZ az i]lödik
l{,{TTom, a lóbbi semvolt hibít]an, de
eZ szerintem e]u]múlla a tobbil),
ember ked\,ét nag,yon el ludja venni
^z

(uglanígy for.liloLr esclbcn nagyon
meg tudt.t !oln.t hozni) u 1ovábbi
lúrázáStól, hi mlulán átgy!]ogol1a az
ójszakát és ió1 megáZoit, á ]<olelc7ó
cllenórzó pont helvén cs.k egy ccL]it
lalál a köíed.ezó felirattal: .,nem vár
tuk iorább aZ esőben, hi beiijrrök a
sZálláSra, megkapjátok !Z .irlag

(és rcmóljük rovább is),

sajnálom, hogy ez a ibrduló nenr
jókedvúre,
Sikerúll
Lú]
Ternészelesen lllil1den elis
meró§cm. ós crúlon is 3ratulá1o]. A
hetediknrr11(.rl'.ccmail,hu ne!ú
cs.lpal Unknak, akii( igen je]entős
pon 1kü]önbsóggel maguk nlogó
rasi101lák aZ egész meZőnyt, és
e]lr0l1álr a gyózelmi trófeát, sen1 nZ
ó, Sem tr rijbbi c§apa1 1el]esít
ményén ncn1 vállozta1 az, alni ellen

SOk csap.i ldcsil§Zott aZ ]dóbó], voit

o]yaI is aki feládra, A tisziáZlllrn
szabályolr, éS lzok még tiszlá7al

tanabb n]ódoSjtg.lása

SZeretnék

érdektelen§éger

so]<akból

válton ki,

haza_

lennc a

"sajnos"

ra, ime egy: a ,,i{xid

n railn:íl mcgludjátok" cSap!tunk,
akik Szintidón be]úl reljesitetté]. a
lá\,ot. valamiért lri lettekzán,a,
\,alóiába11

NEGYEDIKEK|)

Lchct, hog] mindez a Szenezők tapász
taladan§ágán múlol1, lehet, hog] eg}éb
§Zerencsétlen lórúlményeken, dc !7cr

intem kicsit több odufigyclós§cl
könn},ebben onoso]ható ]clt volna,

íg},, egysze. úgr1 A java a
SreNezókón míllik. En r€ndülcl]cnül
bizom a kóvetkezó forduló Sikeíébcn,
hisze11 túráZni ió, és a L<óve1].ezij
Szer\.ezóknek leSZ ideiuk oku]ni e,
eddi8i hibákból (meg nen1 cró!ilclt

De eg]Szer

állitáSok szerint ósSze] lZ Allöldön
túráZunk)] Remé]en1, Irog_v ar Átta
(orvo§i kar jól felkészúlr hrl]galós.i
ga hasonló frntáSZtikus crcd
mén,vekre leSZ ].épes, in] cZ aika_
lolnmal, é§ termósj.clc§cn mé8
eg,asZer gratulálok a gyijZleSeknek.(a
hetedikmarla],]l'rccmail,hu csapat
tagjaj: Bakos Bcála, IIauberger
Péter, Ljplovszky Mályá!, tr{árkuS
Bálint, sZjgeliIstván)

kiVETí'!é§ §zer]kc§"t6§ége

ezú]io,iii ris giralrul61l a gy6zrle§ e§spet ]i€igj{liirna&u

aki odaáll . rajthoZ, (ós nclncSak
e]iátszik a gondo]áne]), hog,v
\,é8i8]árja

hogy lleglkóaellelblb §ike'tliöa

E!

ezlbh,ein

N*íír;.
1\\
\\

l

M],Iáflí
és lkívótifla"

felül lrtigy,ell§ruuik ulilldeurkit, ltkl féüfi ytLrLr
6§§zejl lüí ]i§ ot]a Le§ZúDk!

,§írr]üvéúlé"s,Bzerr
ör Lb:ullibsüi9

(a

szenezók részéró]) a problómák na§,
része fel scú n1crü], va8} legalábbn

a hat\,an egynóhány km s
vállalia a megmérellelón. clin_

ED iesalábbis úg] gondolom, hogy az,

Mikor

rákérdeztünk miérl. kiderúlt, hogy

mente]., ÁZ eícdménlhirdclósen az
in.lul(j hellgalók rclc scn \,oh jel"-n,
Llg,vrnl]<kor i(j vo]r lrallani, hog,l
ezíltta] a ]cgjobb lánycsrpalol külón
kirrintettók, dc c71 .1 dic§ólclre méltó
gesZtusl hámer le]e.ltcllók \.elünk
e_gyéb hibák, Sajnos, ('l'öbb példa

Szcrinlcrrr eg;r ilyen Yersenyen min
denki gyózles egy kicsit, aki clindul,

Á\

ó§ lcsti_lelki l'elkószültségéhez (é§

i8ónr.eihez)
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HöK HínEK

*,\nrill.

l0-cn i\te Lir

ldLtott c]ÓJdJ§r

ján,án)ról. ahol

ő,

il

ninr

B,l.ti],]j:L

Jng]].tr

l§/Kl,

]<inevc7eft

angli-

halósági álialono§ ve11 rcszl r
mcntesi!ésj progrrmbnn, Ezúlon
kö§Zonjíik Dí, Gall 'Iibor és n
B€lgr,ó§,íszari TanslékSegjtségútés PIot
D| Fodor Lá§zló rós^,ét.ié1 a progllmbin, l,eg] ünk buszkak arín. hoe,\
\ngljániik ós\7-esen háronr ország nyúi-

ai

tott Segitségel n ián,íny lckuzdósében: áZ

lnelikri

*A

lgr,esüh Allanok, K,rnade

1{.,ll3J,^i

HrlLarI,,t

i]nzág;S

és

Úllor m;lr,.rrul} r
0|l-.LnrJn\lJr,t

Konferenciáiánák
lgrártagozalánalr rlgiá\,á válr,
d,\ lrr,1, Ilr, b.cn!L otlo\.1 tülLinr
eq\ (7ter!iel crednren\L enl

,rZ

L]]óre indLrló buSZok !Zeplcnllr€ió]
ljrhalóan a \épligeLi \'0]ínbu!7
ál]omásLól indulna]. majd.

é§

meg log

állni az EcSeri úlon é§ Kóbán,ra
}<rspc§ren is,

*ü.l\Jfuh,1 ]nlll ]00], JugiL\Ztu\
]b ]q-]g BalJtlnJl-JLrn. Li,/ \ ek lr
dlj 6000 l1"lii. A ré§Z]elek iránl Rév

v.Iiámelyikét szerernék betölieni,

Jelenrkezé§etek (50 tánogató
aláírás§,{) a HV báInelvik
iagjánál vag,v az Irodában (N,
310,) megejthedtek,

szintén lehet pályázni az Equu§

Bulik szeNezé§ét végző EQUUS
B!zoTTsÁGba, A pál},ázaúak

r.rfalmaznia k€]l a iövőt érintó
elképzeléseiieket is, ieadni sipos
Karáná] 1,:gy Tólh Gergelynél (éS
telmészetesen 3z llodában) l€hei,

Kaí éS eZ ELI'E

tínckarli\,al eg,vü1l

*Dc},rn

l-]l.

D(lJnhJ!ettcr

IlL7^gJ,d:l l

laJ

L,

LlL l:,

a

]n\ o]L3r\o1

o1aSz},

Slcplenberlii1 \,írhilórn hrlIgrró
ki]nv\,esbolt n_li]ik a cxmp S

ln\cllcz, ]1]l TDK
cld \athJto ]d |.ont]J no\(moCr

hc\,állhriórk lesznck
*itaru\ ] n,ptnrelci.Dl FoL l,,\J

l.ászló Zoltánnál vag_\
Kr§zli:inná] rudsz ólJeLrlódni.

j-onLe

*ll

2.]9. szerda,

t.lilletan. rhoI ]

íen

elloke 1'rol 1)r sótonli

]'érel. A jellnrkc7ók ne felejt].ezlcnek

cl a jclenlkezéshez szuksages jclen
lkezéSi laptó] és dolgozrrló] SemL Ide
lJ|.!!]Lldo hJL. horr JFl]Li\ lr'n,
Fenrtlcn a/ El'lE D \Zlel]nebei Dl
i'ltint l, tlrr.r oklltáSi Mini§Zte,
oldevó]lel ismerre el

n

kariTDk

szin

\onilár,

me.!hl\orr
d,\Ialus i el J BUr\l o. ,,J 1 rJnc
\enJeg} !nt ltIetl le1 a

rendezr,ónvel
Egvetem,

KózgaZClaSágiudomán},1

r,]7rjlon is _(Zcretnón meg]iöSziinni

2002. szeptmb.r 16,iE §áEjnk azok
jelenrkezesét, akik á jövó felévben
megüresedő szÉNÁToRI hel,v€k
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Burykos ruhatára hannros,tn
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KIvETiTÉs FószER(EszTól

A

pályáZatnak tallalnem.sak a pályáZó
elképzelé§ét, hanem azoknak a
nevét iS, akikkel eg}útt kíYán dol
gozni. A pályázat Sipos Karánál,

po§zrjára,

naznia

ke11

Rér, László Zoltánnál és az
Irodában adható le.

t\

tlikózb.n próbálta

a

módosí!ásokai m"nieni, a következó
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Áprili. 9,

feh,ételélkórclmező köle,
//.."okottnal sukk,rL nrgiobb Lgcnvlik a kol]égiuíni léróhc]},cr, A !,) l,linilen
pál_váz,lli igényét
ponlos
és
les
kol]ógiuirri
r ,f_",,l"pr.J". -"ir"n -itoti li d \.,er(iségnek lchát

l)r,Ihi7olrsaa

]<ezdemenvezc§crc

ús:zehrrlrt le-gutuhhl 1,o7g},u]es, E.lc
t"r u.a r,z oerckor rrra. reli haz t.ead
,, o, i.ii,'i"t,i , J.t_," u.",. ., i',.

ndpra].ész adatd< birtokáben keLl
l€nnie a téróhcl!_ck SZámáró], hogy a
Lo\ábbi fehételi kérelmeket c]bjrál,
hd\si. vagyis mindcn elhe],vezésün]<ct

augu!7LLls ] ig a Diákbi7orr§ág cimére
elküldcni, A Diákbizolrság augusztus
15-ig dönt a ].érelmek elbírálásáról és
erró] augu§zr s 20-ig irásban ónesíti a

i"-j,,-,,,,*,,, ,,oi, ,l ndsl eldep_ cLlnló \,áltozást bc kell jelenterrűnk] pál,vázókal, Áz évkózi lehételi
a s7ábál,vzit i kollógiuni
.r"l.at. lhhez tarl o7ik eg] ébkónr ! kollégiumi kérelmeket
jg.tzgató
"r.i,
"Ti,".,."i"."i,,
utalja, A kol
hatjskorébe
dlj RENI)SZERES ós PONTOS
"i*
n*,-r.,.rr.","-i.,".r."i*rr.-r.,r7_
.;,:

i";i-;:;i.,"

, e\

;,,a

"]i"i",, Flh*
/,oloo h ]tdlo el lh<tl_J_tl
i,,;":;: h,";, * ] \7enl lsr\Jn
iq,crem la m.Lr ].xrxí] alo hd]lgJt(].
.i ..,;l,Á".,,i,g t.r...,.l,.-,, l
li. rii.l." .gr,. p-il." kitert, ercdc
"
kijr]e;l
iei i"il"*.'"-.'..ir..

Á

]elcnlcgj rendszel ]égiumi elhc]lczésné] figlelcmbc kell
/eli], J l,t] l,,J,nl 1u,,nl<l í, ,enl i
, szociális hcl,\,zetet (az cgy tőre esó
eliel,vezé§ól birálhiljá cl rkkor. ba a
tt csúszoü. ós gyakornok illetók már
imedelnrcl
munkáltatói igrzolás lagy ,tdóigrethelyezésre kcru]tek a,,ícndes" hall
'li)vábbi
7olás
másol,tl i]:Lpián),
gArlj]' tlín
1r'1 ió elhe].épzési
hc]y (Budapesr) ós :L
lr,czé§éról az Iglzgatir úr §n]ít a
betizetésc isL

dónlhet,

"'oll. hlri§],órben
kóZóll ,l lentieke1 lbga]
ffá7limeo ]]lLhLL(lhJt.hoer Isazs;ro .\ Diákbizottság kezdenónyczóSére a
rjr be,zaio]ulJh,rn lee.lo;Zor-.,i. J leíóheb,< 9/o a crciéig a ko]lógfumban

..r" i(rtu.

]a]<óhelv iáfolságár,
a lanulmán,vi hcl},7ctel,
a l<ó7óSségi mu]lkál,
A 1ch,óLel Sorlendie

r.,, r,llo ,o"r. |r,,g\ ethel,vezhető köilségrérítés€s hn]lgrtó.
,,-",.-r.".i"i r"rle.u,rri Jttar-c".t lllcrve hel,vben lrkó, A kollógiunli a,)alapkapzésben ré§zlvc\,őb
Ió]ó\en iúli kap7asben részt
.,;i . iai;".L.,, r.inroiu.. tehet.]| Ulhc]!.ezés pálv:izrti rendsZcrbcn b,)10
kérclcl]1 alapján t.tci ].opol, A törlóni]<, A fenti clvektól kiíélclcs l,evők,

l.erde\le

l€ll

hall_
g,ili."-t","i ,,",l",, ,uINbexru

a
ha]l
57o

c,)koltséglórilóses hallgatók,
]ehelsóges e]térni, ha
d,)másoddipIomások, aliiknc]< lz idort
liér.lmc7i' sza].mai 1c§é].en,vsége,
Szalr ncm lz első alapk'pzésúk,
!rr,.i*rt"r" r.*oi, r.rrclc]i kérelem 8alókanL vógzel1 munkáil, illetle
glak0rnokok.
heve7erésénck olia esészen ]nás. 1111 ctalis ay!.tgv egész§égi állapolában e)
beálh rcn.i]<ivúli válrozás ezt indokol f) Lrüls(h.k (azon hi]Igaiók is. ukj]<
|a.i."o ,.i,.i
nen1 á7 Allatorvo§ Ludománli Kuí
""r,*enTe röbh ]<:L!rrod!si",or,,u'e,.r._
]d, Az i!,1 kjosztott kol]é_giuni
bcn
okozrlk
hallgatói),
]\ek száma 22, Ebbó] 20,rr a
cltJ\ozotl.
]<érelrrrczij

állatonos

ós 7oo]óg s

esetbcn

a]<]<or

i

r,

téróhc
kollégiu
..r,i,,, ill.,,.
mr Diákbiz0lrság. 21 pedig a kol A kollúgiünli elbelycZésért lériló!j
kiköllij7ésúket nen1 jelentetó
díjár kc]l fizelni, mclynek osszcgól
;"ú,k,'; ;i;; ;.{"1,i;Úi |;|1"*u legiun igazgaL(jja itél o.la,
évben az 5]/20()2, (mirc]us,
;";;;. ; l;;.i ;li;r,",t,_'ta'; A kollé8iumbln .zonos s7obában csak ninden
u]apján
kornán_vlcnclelet
26.)
"o".ii

r.^rrr,,or-tu,J,iii

a
]nr
hal]

..i.Jiolr,".

lánr,, illet\,c l,iíl helyczhetó

e1,

ez a sző||ós középsó oldolo|
sZepLcmber elsejéig aZ Á1]rtLolvos_

tudonán).i

Klr

s7enátusa harároZZa
nleg, t\ többler§7o]gáhitások ós a kollógiutni fei]cs7lóSek összegal a i<rlr

s7enátus. :il]apíija meg nr]uden év

1zepten]bc. 1_is,

cbben

I)iálrbiZonságna]. eglelértési joga !.n,
i\ többler s7olgatatáSokbó] ús a liol_
]é3iumi lcilcsZlések céliál.t befo]vó
oSSZcg.1 a kol]égiun lcjlcsztésére kel1

fordnanj.

A

szabá]y7alban rögzitelL

J<ülsóí' sZó jelcnlúséta kijzg\iilós
cgyhingúlag kjlcricsztetre báímel,v
oi,.',an Személ,vre,

:|ki NE}{ irz A]l:Lbr

Ktíon 1anuló hlllgrLó.
EZck Lltán 5Zó esett nrúg a n.gl buljk
vos !!dományi

ut:ln 01thaglotI és le]lra]nloz(j{ioLl
rengclcg Szernélról, é§ pár ajló
os§7clölésérót. de IgaZgrtó úr

ldemc]lc, hogl e te].inlctben is ésr]c]t
némi ja\.uláSt,
!].kor vclle át a szót solú László Dékin

ílí, Kórdasre

\.áliszol\,ir elmondii,

egyclijlc nincs iudonás.t a kol]égiumo]r
cenl.alizá]ási SZán.lé].íl óL, eg_vébliént:r7

A()]'K minden é\ e]eién Ieljc\
kj]rasZnáitságo1 tu.l iclenleni. Gadöl]ijD
egyúbkénI is i]]an] lilráSból eg}, íli ko]

légiumi fi]u fog

épill . Tekinierlcl

a

itníck ]óZseí Kollógjun n!g,!fokú
kiheSználtságála- ncln is láijl cóls7

erúne]., hog!, más kitok h.L]]gatói ide_
jojjcnek. run,cl \,iszont aZ inregláció ótá
.t Kar nenl önál]ó jogi Szemé]y íg],m]nden donló! aZ Eg}elemi Tlnácsot i]]eri,
t\ szálnukra sérelnes donlú§ek ellen !

karoli iogonoslitért legfeljcbb aZ inre
grációt e]ókéSzitő éS a pnr]amenthez
beterjesZlii oktatási minjszl.rhcz íor_

dulhltnlk. ahol a ]ogl,iliban

fehe_
hetiien a7 Eg\etemnelr idnának igazar a

Karrll

a s?,űzháíqa,
ludja, dZ ismerkedés
egyik legjobb 'ól
módja r közös berúgá§,
E§te hét óIára kellóen Sikerúlt néhány

éYfol},amtársámmal besóröznómJ és
mivct a röbbi elsós idó előrr elménr

x7

l gazdálkodjs1. as Io!ábbi kozpon
tosillisl ten-eznek, EZ szrimul1kra ann},i1
ielenl. hogv n]iko7b€n 17 .\]latorvos
t:l

1udonánvi K.ron a hallg.rlók minteA\
huSZi,cta (59i]_l)

linu],

]r szen1 Ist\:iD

Eg!.Lcln köhségvclesénck húsz sZá7a
lél.i aZ Ao'l ICíó] szárnrarik.

ug],:rDaklror i]7 EA\,cl.nr gazdáLkod.isa.

illeiij g.l7d:ilkl)dáS iS gyrkor
lalilig átláthitirl]:ln s7ill11unkri, A
]egíóbb dönléshoZó rcslüiet, aZ
EgYelcnri finács i]sszeSen .ló 1őbő] ál].
Sót á l<arr

ebtrijl c§ak a] ló sz,r\,lrati
képvisclij a miénk, H7állal iZ

jogú

Eg],clcmi Tanácson oly!n dönlése].

;s

SZü]clhelneli. !n1i a l.is ].rr.k
érdckcive] ellentéle§ek, xljndeZ i7
inleg.jcjót elrendelő lclsőoklatjsi
Tór\úny hijnro§ság:l, .imi i lár§u]1
eg],

/' mlek§Zern, amikoí 2001, szeptem_
(-2ber harmádikan ,l].nrem , Mjr.|
József Kollégiun kilsz;bér, é§ aIra
eondoltan, te jó ég, még nem ismerek
Senkit. Akinek már átllukadt: máján

§zemben |élda enq hog}

Es,clcm bizonyos fo]ag nális centra]izri]

kör kávét a €imboráknBk,

A

hét

kávéból kettó k€h el, a tóbbit mind én

ittam me8, ami eléggéh,]zaváeiá

g},omromat. Mindiárt el is köszöntem

az

a

újdonsütt ismerősókről! hogy

tesrközelből megismelkediek a 407_e§
szoba Yrc,cséSzéiél,el.Ennek csak

szegény szobatársaim nem öIültek.

karokat :l7 integráli cgletemeken
beiúl teljesc[ -,,édte]ennúús kiszolgá]

tatolIá teszi, Emialr csyre nrg}obb
e]égedellen!ég !an aZ inlcglált eg,lel.

meken. :|mi remélhetó]cg előbb_ulóbb
kikén,vszeííliaZ integrácja) elsó kél
ó\,ének áttekinló§ét éS . Fel§óokt3láSi

Tóríénv szü]<:,ógcs módos jrásá1,
A harmadik napirend] ponl Szábó
sándor (.l],rs RO§co) elno]. bes7ánoló_
ja ,o]t, Á disznóíágáS jól s]kcrü]t, .15_
en ,erlek rajta réSZt. v:tg},i§ .tr5 ezer

t'orinlla] sZá]ltul1k be mi, a7 cgó§Z ren_
dezvén], 86 czer for]ntb.i kclüh, ,{
].on.literenlbcn áliandóan íum]i és por
van. ió lenn.. ha a ].ondili)k rendet
raknín,rk maguk ulánj éS néha
k]i:lkrrilanák l helr,i:,óget \ian eg1,
borpiizsun]. és eg! borrzsákun]. is. dc

eZ ulóblrit njnc! hova fellc.ni.

\]ége7c|ül ismét e]őkcriilt a T\:_ téme,

naglon vll(jszínú.hog! nem l
köZel]orőbcn l,ezet]k be ;| s7obái(ba,

Egves iLlólr |!l. sPoRT ]) jg! is _]_i00
Ft_ot kérne]< 1ú\,én].ént.á7 IlBa)
csalornár pcdig cSak c§aládoli réSZére
]<ölili bc l szolgá]ialók
Ilostlás

Aítilü Tinlá,

tríárhnr

Báli

voltam, hanem ráédásu] dob,

iártyaszaggató hou§€ zene szólt
néhán], szobávll arrébb, Miürán fel

helgeltem magam, eliDdultam, hogv
jobb b€látásra bífjan az illeiékes DJ-!

(Doktor Jelölter. Benyitotiam, de
feldühödött arcom e8ybó1 jámbolrá
váhozott, amikor kig}r]rr, hegy,

srácokat pitlantottam meg
musi.,ceDter kórúl, Eiéggé
e]csodálkozhBitak, amint nag} része,
omlá§sz€rű
a dübörgő

gen, zavarodott tckintettel, egy szá]
al§ógaryában közéiük ronlottam.
ivócimbolák után nézni. Ig} ha\'erkod_
Mindeneseire lekezeltem velúk, maid
t:m össze áz öiödévesekkel, akik még
úgv dönlirirem, hogy eZ a j.enc maid
ralán a legjobban mű!€lik a gruppen
álomba fog dngarni, és visszaíonul_
ivászatot, persze csak szotidabb for
tam áZ appa]T manomba, Másnapbokrnában, ahogy az a Zorba házirend_
§zolrak ám a lnaimok a fciemben, és
jében is fe1 vsn tünterve, Miután a
kerúlgetett a hányinger, de tegalább
rangidősek láriák, hogy kellócn szét
rnegisnerten ió pár embert, é§ néhány
Yagyok csúszva, egyből befogadtak a akik a nyitott ajtóknak koszön
arcra másnlp még emtékezrem is.
bandába. Me8kínáIiak s maradék hetően fúltanúilehettek színes Visszalekinrvc az a tén},, hogy a kol
bo kbó], csak az volt a bai, hogy a oro§zIánüvöItésemlrek, mely csak tégisták dönlő több§ége le van lassulva
búfétllár (!l|) tízkol b§záIt, igy úEy harsogotr a lürdőszoba felól. é§ etzárkóZik. A felsőbb évesektól
kónytelen voltam á portáshoz fordulni Némi higiéniai lestaurációr köveióen
mondákát ha]]ottam 3 nagy bt ikról,
valami itókáérr. Elég szűk volt a bevágódtam á puha ág].amba egv szál de m: már ezeknek nyomi sincs j§len
kínálai, Sanyi c§ák ká\,éva1 tudotr alsógatvában. sajnos aludnom ncln a kolibán.
szolgálni. Mit lehettem má§t: kérrem sikerült, nti\.e] nem.§ak tengeribete;
E$J e^őéoes

csicsiká]ni, kénylelcn voham

új

t

ez a melléklet uccsó oldolo

IIa llad l blnalt

..?a

l((D!$ru tíX 1Eű7XEb7lJ@lUE@@ tr AlJ A
T-\iASZI SERTÉSBORDA
HoZZÁ\,ALóK: 2 kg sertésborda;

2 fej vöröshag}qrra;

1

csokor zöldhagyma;

1

szál zóldfokhágyma; 4-5 szemesbors;

l

db

nagyobb paprika; §ó, bors, ételízesító, pirospaprika.
hiist a szenresborssal feltesszük főni addig,

amí' a csonijáróI leválik (kb. 1_1,5 óra). A hagymát, zöld_
ha§.náI, zóIdíokhág}Tnái karikára Vágiuk ( szárastul ), Ha a húS me8fótt, kivesszúk lecsöpögtetjúk, 6 7 centi§
,larabokra vásiuk, só;al, borssal, éteízátővel megtrintlilk, es osszeteverjtk a karikára vágott HAGYMÁVAL (csak

ElxiszíiÉs:Á

hagymával]). Egyserpenyóbe$ olajat hevítünk, beletes§zük a hagymás húst, rászórjuk a kockáía vágott paprikát, Ha
a haglrrra megpiruh, hozzákeverjiik a vékony kaikákra vágott zöldhagymát, és zöldfokhág}már, és még 2-3 percig
sütjük végig nagy lángon. (értsd| 6, fokozat a villan)íezsón). Ezur.n a húst a §zaftiávd €gyütt levesszük az olajrÓl.
Egy kávéskanál pirospaprikával rneg§zóriük, é§ elk€verjúk,

a

Kőrcrnek

qelrezseb]rae§ blrgonJa ajánlhaló.

Fohha§)mambtás§al kiilönósen ízletes. tsnnek elkéSzíté§e: á me8maradt olajat le§zúrjúk, 3 evőkanálnyit felforrósítunk
belóIe, maitl 2 evőkanáI liszttel zsemleszínűre pirírjuk, 6 gerezd fokhagynát belepas§zírozunk (esetl.'g aplÓ kockákra vá8va a fokhagymát), jói elkeverjük, a íőtt hús megmaladr 1evével1 d] ig felengedjük, izlés szerint sózalk, és tejjel hígítjuk,
ITÁLAJÁNL^T: Száraz vorósbor (p1. Szekszárdi Kékfrankos)

)o€w-/qa-,41!

Ésigen!

. . . . és újra aan fi,lmhlub!

Diákjeg},, csoporto§ kedvezmény, bórlet, inflációt kóvetó áIak,

Felveszünk jegyszedő nénit. Feltételek: min.

55 év, max, l50 cm,

vastagkeíetes Szemúveg, akár Te is l€hetné1. Elemlámpát nem adunk.

LÉGKONDIS A PLÁCC, Minden érdeklödőt mosollyal jutatmazunk
péná §zedúnk el tóle. A későn éIkezók csak
el. Megielené§ alkalomhoz iIIő öitözetben:
10,- Fl, kötelez6 nag},kabátban érkezni.

A kazeitákat rilos levetíteni börtönókben,

és

a hátuisó helyeket foglalhátják

papuc§, melegító, póló, RuhatáI

kollégiumokban

és o13jfúró

kurakon, TöNényellenes. Ezért mindenki hozzon magával fog,keféi és egy

napi hidegélelmet, ha kiszállna

a

policáj.

KosZoNJUKI

vólentényekei szíveseímeghaligatunk bár
mityen témában, Ten,eZZük a koliégiumi
lelki§e8ély-szolgáIat beiídítását is, minden

fiImklub elótt

és után,

P&P Multiplex

Company

oRszÁclÁRó<,
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,,.peISZe most iS maidncm elkéSiem.

Annak e]lcnóre. hogy lcgnip nróg
arcoham] ún rrrár hljrralban kint
leszek rz erdőben, t]e ]cgalább czt a
HE\.ct elértuk, szóYal PomáZon
bulzra Száll nk á1 ós meg sen úlhunk

,, sZurdo]dg'', Anrc1] Pi]issZentkereS7t
iiis7onrSZédsrigáb!D ialálhini. .\ Derá
pauk Yágra nagán.tk §ok ezer aY ai.tl
ezr 17 impozáns hasudékot, A \,ölgybe

:t

nem fúit be a szél, azonban a hegy_
01dal:rkon orkán crősséggel Sóporr
r,égig, Sajnos még a la]ut §em 1áttuli.

an]ikor.g\.re bizon}Tsabbá \,átt a ci\i
:L lömén!,lcLcn men
nyiségű s7emé1 n]i:l11. i{észégclőboL<_
sá].at 1á]á]tuD]. a !ctcpü]és határátó]
néhán} SZáZ n,)élclre Tó núhánr,é\'.e
hrsználaton lrjvú] voftalr mÁr.
Szcntkereszten !iZe1 vérelcztünk eg\
Lrö7kúlbó1, Ked\,cs kis f:llu, nag},ré§Zl
S7lo\,ák ajkú ]irkosaiía1 és apró. Ier
mó\kij házirnal. ,\ í!]u s7ólén héjál
l]Zácjó kijzelsége;

p]llanlotlun]. n1cg a feiúnk l'eleli,
Ctipkebog,vóve1 borjton, 10rebélyes
mc7óD át lezeteL! ulunk r Pitis gerincc

feló. r\z erdő szétéreéí\,csúrú§o.Lni
kezdt€k a §rjntvon:llak. LZt pclsze
csak ir iéíkópen uiiuk, éS a iábunkban

t. reSZ

csészen közel lárhattuk PiliSSZ:inlói,
lá\,o]abb Pilis\.olosvárl ós sajno\ a
iorizonion n1ég mindig o1t vo]lak
Budapesl,.t'esiői" lakótelcpei,

\éhány néterrel . talpunk a].t! a
pilissZánlói k6fri1].e cmléke7relet1
arr., hogy ezt r vidékct lnár a7 óscnr_
ber is ]akta, Á néZe]ijdúskóZben eg,!
ho]1(j hangjárá lerlcm lig}elmes,
Sainos megpi]lantanj ncm siLr€rüll a
madaíll. Sziklákon baktatl.a viszoni
eg,!, bokor
^
tö\,ében néhán}, kis

leán]-kijkörcs]nt 1e]állul1k, sZerpcntrn
ú1 kan_vargolt íclliló, a hegr, !cteiéig,
Kijráblákka1 mcgcró§íte11. á leirások
szeriDl, római koc§iú1 íolt,
A Duna7ug_hegység iegmag.sAbb pon,

tján

]r PiliS 1előn cgy elLieíite11
terrileLet 1aláliuDk, 1'a]án n1áí eg,v

évtizedc is elhagyoil katonai báZiS

lait. A7 ó!óhcl,vek, ]égvódel_
m] ülcgállások nlcglelrintésc ulán
ieruh cl

ésZl]in\.ug.lnlk furdulrunk, ]töíid
Sza]<!,j7on

állrigl nk az cldón,

,Vonb§l1 nigvon figyclnűnlr kcl]ett.
hová lépiink, Rcngclcg pici hóvirág
hirdclle min{:]c.ü11 a tavás7!. Sót
inri!l amolIpiíoSló hunyort is lc]tünk,
A Zö]d ]el7ósre visszaénü)lk, rairi
cir]r. ].ét kiloméiert tettünk meg egv
bö]cs oreg 1ö18."ig. ahol n},u8atnak

lir

Nenlsokárá elórkezliink a Csé\i
Szjne]<hcz, Irt féi lucat óZ mene].úli
e]ólLink. lrmelrc cSak lálorl

Meredcken ]efe]é haladtrrnk. amikor

eg,vszeí csak megpillantottarn ót. Ót. a

tava§Zi héricset] eZ e]Sót ebhen .7

A n!p eg}.re inkább leíelékíVánkozott.
nelriink pedig nrgyon nem lkrlódzott
megla]álni. azt a barlangor, Jó léióra
mú]\,a persze nógis megleú, cSak l,oh
egy kis bok].enói 15 mércreS frig
gólcges Szik]alrt választoll e]
!óle, Jókore kerülő árán pelsze e7l a
problén1á1 is mego1.1o11uk,

NaplemenLúlc érkezliink a bar]ang

beiáratához, Alal1y fénv önlöit

a szi]<

laiiícgbe, Pár pclcre megálll aZ idő
ile\cbeli l,oh .ti<kor iZ erdij, j\ tál,olbrn kóken csiliogott a Nagy F'o]yó, A
Klasuonr_szirtek órkén1 v]g\.áZták nZ
]dóllenséget, Ilaid eg] brgolt kérr
magának szór n szürkülelbcn,

\óhány óra múlri a

csilla8sátor
fén},ciben g!ónyörkódheilúnk. Dé1-

iránybi aZ orjon llakii bon
rrkozolt ki. n]-ugat felé a Fiast!úko!
]smerhertük fe]. perszc csibéivc]
n},ugati

cg}.ütt, Eszak fe]é te].intle a
caSs]oF], kíván1 n1indenkinek s7úp

G,vakoíla ál]apílotluk meg, ho8,v duhun]. ,\7 eldón iil mintegv
roronv]rjnL halad1'3 próbállunk meg
l'őlíelé egyle melegcbb ían, A lál!án},
azonb:ln kárpóloLt rninker, szalnézíe. 1nlátni egy íltalam ismerl barlingot,

l

l

l'l a,<,c;]i,i:1]i:,ek
!;,::a,..:i ;iLj]á]L
.",

;::Éiku]L
jL.i!L.-g..,

A rendórSigcn ! nyofi07ói( pszicholi!

giai ieszlcn esnek á1,

nriuláD
kizáIólflg o]yan társnl kaphátnak,

áki mindenbcn iókéletcs ellentélúk.
váIo§ban úldöznek, fu§§ a
vfuosközpontba, ott éppen karnevál

Ha egy

vaD, é§ eh'együüea§z

a tömegben.

H:l kjfogy a lószer a i'egy,lredből,

neir keu aggódni: mindig vrn nálad
eg} lárralét láí, lr1ég akkor is, ]ri
meztelenú] ugra§ztotiak

hó]

ki

aZ ágy_

Báímiko! szükséged ván egy fesátó_
vasía, egy tégláfa, kötélíe, vagy
motorcs fűrészre, öt méíelenb€lü
úegtalflod.
Addig nem lehets7 nalkónepper,

rlníg nincs eg], Ickcte bőrd7sckid.
alrii,
Miután meghallod s pisztolylövésl, Egybomba hatá§talarításához a piío§
még bőYen van idód lebukni s2
djótot kelt elvágli.
a§zal mögé.
Hr cg!, rot]báná§nak hátft|l állsz, n€m
verekedéstrél hiába van trileróben áz
ellenfél, nyrgodtan vesd magad

kózéjük e8yszeíre mindig csak

egy fog megtámadni, a löbbi addig

iobbrl-balra ugíál a §zoba úásik

felében.
E8,1 nyomozó a íelíúgge§ZtéseelólL
§emni]!,cn üg],er nern képes
mego1.1ani,

árthát neked.

Egy féífiAem múíatfáidalmat,

még halálos §eb €§etén sem, de
felszisszen, ha egy nó megvizsgál_
ja a homlokán iévő bibit,
ilinden 7áInt máSodPercek a]rlr ki
lehel n)itni eg\ hitcikárríávi]]. vag\.
egr haic\allai. ].i\,€\.e azt az .jtól.
amel}-i]< nógijt1 eg], 1ánglrló .Sec,
semóorrh()n \.an,

A Mindeí televiziós hírmúsorban van
§Zép íagy
legálább egy hír, ami s pitlanatíyi

MiDden bomba idózítéssel robbaí.
robbstrá§ig hátralévó idó
pims kiielzótr látható nita.

mütrkáddal kapcsolstos.

egy Bármety]k slámilógéppe]
megérli alitt be lehc! iutni €gy

Ázt a bombát, an1it ka§zitóje

hónirrig bon,volírott. bállri
. íobbánásig hátrálévő 8 ná§odperc

pit]alatok
el]cn§É8es

nagYhltalom lilkos adarbáZisába.
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Gondolatok az ősztöndíjról
cnfinlafi, ínfio,. hóg\
aJ /Ey
l

1840000

c7cn a

l ioíumon r\ LJ]ekU.uö\J dk
Tilckcl e lava§zi fólé\ücn kifizetésre
kcIüló ianu]mányi öSztöndíjakról é§
egyéb iutratásokró],

AZ

óSSZeg,

amiből ! HÖK

aj.

lánogatás cjmén

'táir
állán] a
Klrnak

hallgatói

naptári

]<erül

kifiZetésre dtcembcrig,

A lanulnányi

7oológus

úS aZ

ijsztóndiia]< kerete

.t

álleion'oslnn hal]galók

kö7in1 lól§Zán1arányos!n

álrul

eg_v§zeri

állam\,iz§8a_

óSszekótők, Szcnátorok)
1674000 Ft. lcn.lszcrcs szociá]i§

lrallgalói nornraLi!a. Ennek

és ViZsgasZrbí]

\,ó87ij§ök

idószákra
527ó00 Ft kóZa]cLi lcYakcnység
díjazása (c§oportvczetó].,
é\,fol,!,am-képli§elók, raDsZéki

gazdálkodik, a ninde11 hallgató ulán

ie]cnIcgi ölsrcgc lcicnkón1 70000 }'t,
'áró
oSsZcscn 37000000F'L a 2002 c§ ó\,re.
Enne]< aZ cloSZtásáróI r'l'rnu]rnányi

Ft.

iámogatáS!

oszlik mcg.A

7ooló8u§ok kcrclc l077]00 Fl, a, álla
torvosokó 9l8] 000 Ft decemberig,

AZ a zoo1ógu§ hallgató kaphat
ösztonűjit, aki eléíea 3.81 átlagot,
mégpedig ],t1 és 3,9 köZótt három
eg]séget, 3,9 íeletl clért tizedenként
további egy eg] eg],§éget. AZ alapeg,vség
osszege r Zoo]ógusot nál 500 Ft,

AZ állato.osi §zakon az kaphit

tok nlápján
álla

aki elóllc n/ ó\,lolyamát
lagot. AZ évfolyamállag ú§ aZ aZt
kó\,ető tized között háron eglség iár.
ösztöndiiat,

lelu1,

maid elért tizedenkénl loíábbi eg,v-egl
ig clóIor

duló rckla

,1ü[\ ha

a leljes évre Lcndclkezósrc álló ijsszcg
bó] képeznünk kell egy etég ie]cnlős
lartalékot, EZl a lallalékol a Pénzügl,,i
csoporttal eg},cZtl'lve idén 3000000

egység, AZ álapegység összege
tor\,oso].ná] ó()0 Ft,

!z álh-

Néhány szóban arró], hog.a ebben

félévbenmilyen pún21 találtalok

a

a

számlátokon:

nem kapott

voln,

2.Az L-I\i évfolyamokban is

SZép

számmal voltak hasonló mulasztást
el].óvetó hallgltók, bár ők március
]], előtr leldták a leckekón}aer,
3.I,Iár a tavaszi szünetben derűlt ki,
hogy a 11. avrolyamo§ á]lal0rvollan

hallg.ttók crcdménycil !
számítógépes progranban
képviSelőiúk nenl ja!,itotta ki

(v.}lószjníi]eg nem menteile e]), így
nckcn ]<c]]clte^ Lrtólág e]végeznj és
úir.t árs7Ámolúi mjndenr.

4.AZ oktaijsi tr{inisztélium nenl
hoztl idólren a KaI trtdomáSára,
hogy idén is árvállaljr a BursaóSztóndíiak intéZménr-e].re eSi'
részér,iovábbá, hógy-a].i Bursl
ii!71öndiiuL kap, nZ nem kaph.tL

lcndszeres szocií]js
Bnljarr
e]

l

lámog]rrii§l,

n1ír kész kóhségveléSt új
kel]ett L<ésZireni (toblrnapoS plusZ-

n1L,nkávál),

úiabb egyhetes késle].edésro].ozott,

Iladd l1iviam rel ehelyüll is hal]

gatótáIsaim íi!r,,elmét. hog! amíg nem

2001 dcccmbcróbcn i§.)

telje§ilik

]<crüll

kiüZclósrc a január ós libruár havi
ö§szes ösztöndij é§ a januári szociális
lámogatás, EZek összesen 6275100 Ftot tettek lri, Á lennmaladó 27724600
Ft-bó] 102_58102 It (379ó) a tanu],
mányi óSztóndíiak fedezete. 17466193

Ft

(63%) pedig aZ eg,véb kifizetésekre
fordítható ósszeg,
Llróbb]ból előreláthatóiag
13024000 Ft. alaptámo8atáS

Ft. eseti §Zociáli§

öszlöndíj3t,

aZ átutaláS.a
használr szán]itógépes program, ami

máíed. amihól dcccmbcrbcn mindcn
b!l]galó rús7csü]n' rog, (Í$, lörlól1l

gatáS

egyáltalán

meghibásodott

]1000000 Ft álapján terreztiik meg. A
tartalélrból kedvező esetben Sok me8-

400000

osztál,\.tól, és a sZámitáSná] ezt \.etiem fig]elembe, AzéIt vártrn vele
enn_vit, mert ha korábban teitem
volna ezt me8. le8alább ]0-.l0 ember

5.Amikor végre mindennel kéSzen álltunk, a Pénzug},i Csoportnál

Ft-ban határoztuk meg. A
kil'izetéseket tehái a fennmaradó

A 2002. évi kcrelból

i'elhí\.tan a lig,lelmüket, Március
13-án át§ettem a tanulmán,vi eredmén,vükról szótó ie8,YZókönI, hitele§íleit má§olatát a Tanulnán,vi

táIno

i.ötelezett§égeiket

1anulmányi

(beirálkozás, jegyek

beiratásl, lec].ekón},v

A

máiciu§ hali pónz Sajnos csak

ápri]is tizeneg]edikén érkezetl meg a
szám]átokra, A kéSé§nck tóbb oka iS
1.AZ

\i

évfol,vamos állaror\.ostan ha]l

l

beiIad<ozáskor D_vomrlókosan

gátók ieientóS részc annak ellenérc
nem adt3 ie a leckckiinFól, hogy
erre

1eadási
1dóbenL]]), addlg akkor sem tudiuk
kifiZetni aZ öSZtöndíjakat aZ elóiráSok,
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Az
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repúIóleren.

fepülogep meshIbasodolt.
rrtasokat 8},orsan megpróbáltak
a

más járatok.a átlenniJ így 3

iegypénztárak elótt hatalmas, tiirel_
medeú urasokból álló §or kígyózorr.

Ekkor egy ingerúlt utas el6retörr
sorban, lecsapta a je8yei a pultraj

felc$tiantl
-Egy iegy€t

a
és

kérek a legközelebbi

gépr€, é§ ajánlom, hog] elsó osaályra

adja!

A hölg,Y türelmesen válaszolt:
-sainálom, ursm| Botdogan §egílek
onnek. de elóbb az iti sorban ái]ó
emberek€t kell elintéznem,
Az rrtast eZ pe.sze nem hátotta meg,
hangosan, hogy nrindenki hatlja a
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Lúbos viktal

Ószünü-J.teiős

sorban, m€8kérdezte l

-Höigyem, tud'a maga, hogy én ki

vagyok?l

A nő etmosolyodolt, maid 8ondolkodás

nélkül a hangosbeszél6 mikrofonja

utátt nlult, és beleszóh;

- Figyeteml A },l_e§ kapunál van egy
kedves rrtasunk, aki nem tudja, kicso-

da is ő, Ha bárki segíteni tud

személyazono§sáaa meBá,Ilapílásában.
kériük fáradjon a t4-es kápuhoz!

A

sorbal álló uta§ok hisztérikus

röhögese közepette a dühös uras a
fogait vicsorgaiva oda\€tetlei
- Kapja be]
A nő ezen §em üiközött meg, hánem
mosolyogva váiaszolt:
- SajnáIom uram, de ehhez i§ §orba

ke]l áI]niá

AIpha=Vet

Kt.

.'-'..j.-_?S:i:

P&oF. De. PBTH§§ riYölt6Y
Évtizedeken keíesztül a7 Élettani Taüszék, az Egyetem és a
hazai nukleáris kutátás egyik
meghátározó egyénisége voll.
Amikor megkereslúk, hogy
mesélje! az életéIól, végtelenüI
kedve§en, pogácsával fogadott
minket. személyében egy nagyon

ktilönlege§, sz€íél1y és nagy tudáslí
embert ismeíhettünk meg.

Ezlíton is kívánutrk
pethes professzor Úrnak
és c§aládiának sok
boldogságot és jó
egé§zsége t !

Ho8y keíült az e8yetemíe és hosy lett

EZ a kérdés ,16 évet ölel

röviden !álaszolni.

A

fe1, nehéz rá

háború alatt

GimnáZiunban, Pesten. t945 ószén
állaro§oSira nyeltem 1élvételt.A

háborúnak akkor 1eii vége, a Sebészet
Tan§zék Sarka né8 romos !olt, Díjtalan
gyakolnokként bekerúltem

Növénytan Tanszékre, najd a
Rendelóintézctben is eltijlti]ttem egy
é!et, onnán kerúltem aZ Elettani
Inlézelbe, Az akkori tanszékvezetó,
DeSeő Dezsó plolesszor na8y{rn ked-

velt engem, ió életem voli, mini
diákkóIösnek,,,piccolo"

nak hí!tak,

vendéglőben a kisfiút, áki a sórr
íitle á vendégeknek, l948,ban éIkezett

mint

a

az Elettanra Bálint Péter plofesszoí
Neki szük§ége volt valákire, akiben
megbizhat, aki fiatal és ambiciózus,
DZéri kaphattam demonstláfu ri rllngol,

ami ma már nem létezik, EZ ol,van,
mint amikor egy katolikus ember az
osti,ái kettéharapia, hiszen íg,v
kö7lisztviselő. állami alkalmazotl 1ettem ditloma nélkiil, Ezután, ahogl a
számárlétra meg}., nenlem egyre l'el
jebb. Amikor Bálint Péter elmcnt, egy
évi8 a Rcndelóinrézet akkori igazgatóia, Gyalmati Ernó ploíe§§zor lett aZ
intéZer kuráto.a, 1953-b!n érkezeit
Kemény ,{rmánd professzot aknel új
élet kezdődóli, i{indenki ália] §zcretett
éS nagyra becsült €gyéniség voli.
bevezett€ az élettán veierinárius szemléletétaz lddigi humán élettan he]yett,
Zömn1e1 kutva mac§ka kísá]eLekre á11-

iunk ál, kevés humán adaiiá], lmi teljesen korszerű volr, Gyönyörűen beszélt
nagvarul, éS ha va]3kn ti§zte]tek és
becsültek ezen az Egletemen, akkor RZ
Kemény fumand volt, Nasvon jó tár
§lságol verbuváh ósszej velem egyiiti
két docens dolgozoú ott, beindítorta a
biokémiai oSztálr1, i953-ban lnegielentünk a Magyal Eleltani Tár§a§ági
szegedi vándorgIílé§én. Ez a TárSaSá8
ma iS a hazai élerrani társaságok csúcs!,
Nagy feltúnést keliett, hogy a humán, a
bioló8us, éS a Zoológus nellett a, állatorvosi élettán is me8ielent, 197,|-ben
Kemény profe§§zol !ántland mcghalt
infarktusban, Ez cngem n.tglon lájda1masan érinlett, hiszen nagyon
szeleíem ől, Sok mind€nt c§ináltunk
együtt, példáü1 lz iZotóplaboraióriumot i§ a, ó pártoló segíLségéve]tudtam

1étrehozni.,\íásré§zt engem akkoI
felkértek e8y nemZelköZi szerve2et
l,ezelójének, ámit így kénytelen \,olram

lenondani, úgy éreztem, hogy beteg
fónököniel nem il]ik ill hag"vni, Halála

után engem neveztek ki

tan
§zékvezetónek éS a tárgy előldójának,

Hogy alakult ki a Radioizotóp Laboí,
ahot Ön a kutatásait végeztel
1955-ben hirdeleii a Múegi,etem egl
radioizotóp tanfolyanot, Ami8 má§ a
Balatonon n,varali én aZ első 32 magyár
ki]zijtt végeztem el ezt a kurzu§t. 1958-

ban 1érrehoztunk egy nagyon pici
aktivitásra jogosító ún. ,,C" §Zintű
labort, Ehhez tudni kell, hogy ,,,\'

fokozatílnak kb. az atomreaktor számí1oí.. Mégis úgy né,tek, ránk, mintha
arombombával dolgoZnánk, hisZen
akkor még nem iottek létre az ezzel
kapcSolatos kózigaZ8atási nolmák, E8y

alkalomnal bcii]tt hozzám

Kemén,\,

professzol úr. hogy iijtt e8v leirat, hogy

mit i8ényeijünk az _ akkori
Átomenergiai Bizott§ágtól. En mondiam, hogy igénye]iünk egy nagy ioniZotóp labort, Á lőnók kicsit furcsán

néZelt rám, lZL azért mégsem mondhat
ta, hogy tegyek hideg vizes bologátást a

]rom]okomra, Másnap jött be a prot
sugárzó alccal, hogy ,,gyerekek,
képzeliétek mit ta]áliam ki, kérünk egl

izotóp l.tboril", Igy indult ei az
igénylé§, Akkoribán ezeket azért
IéteSíterrékminden tudományá8ban,

hog}, lLonháború e§ctéD mérhessék !

szenn,vezé§t. vé8ü11964-ben lelt kéSZ a

labol, bár a pénz már az ötvenes élek
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végénis megvolt, Ekkor a,onban e8,v
pártvezeló azi máShová vitte, melt
akkor divatos volr izotóplabofi épit_
Seni, és neki fontos volt, hogy mutogat-

ni tudja, I8az. ho8y ő i,otropEk meg
izopoinak hívta, de hái nagyon fonios
ember volt. Ennek mé8i§ volteg},olyan
előnye, hogr, én Birminghambe kelüi-

tem dolgozni. A

NemzetköZi

Atomenel8iai Ugynök§éghez kapram
egy óSztóndíiai, ami akkoriban kisebb

csodának §zámított, később azokat a
terVeket, amikei előlerjeSZteliem, mind
sZó nélküt elfo8adták, nrert azt hitték!
hogy ezeket Angliába ]á|Lám, én rneg
mosolyogtam magarnban, hiszen
naglrészt a §aiát ödeteim voltak. AZ
izotóplabor megtervezéskol máI úgy
számíiottam, hogy én oii fo8om leélni
!z életemet, és a iövóre gondolva ures
vezetékcsóveket fektettem ]e. Ebből
nagy v,ita leti, mert az épíiészeknél
dí\.ik az ,,anj ió volt ezer évig" eh,, és
feleslegesnek éreZtékúreS csöveket
lefektetni, De nekem 1ert igazam, éS a
]abor átadásának 25 éves élfordulóián
büSzkén mondhattám el, ho8y
me8építé§eóta .g,veden konnekLorl
sem kelleit áíébb vésni. per§ze az is
i8az, hogy amikor a fódémet
betonozrák, amil akkor 1ehei csinálni,
há 30-35 fokoa melegben és három
napos iinnep van, é! is bcmcntem é§
]ocsoltam a beionl, mert a magaménak,
a nagunkénak érezten, A ]abor elég jól
múködörl de eleinie terhe§ volt a Sok
1átogató, az €lsó évben példáu1 nájdnem ezer, fonlosabbnál foniosabb
embert kellett körbevezetni,
Hoayan látott munkához á tanszéken,
milye! tefvei céljai voltak}

Ószintén megmondom, nem volt 1eívem, mert olyan váIa anu1 Szakadt a
nyakamba. Nagyon rosszul 1'izeiett á]lá
§okat ka|tam ami eléggé behaúroltá a

lehetőségeimet, a lekinletben, hog_v
kiket tudtam felv€nni, De 6 8 olyan
embert ma8nm kijlé l dlam gyűjteni.
akik szereiték a hivatáSukai, akiknek
nem a pénz volt !z elsó. EZ egy ol!,an
lé]eklani idős7ak volt. anikol a nem
éppcn jan felépí|eit lanszéket ár rudlam
építtetni. ott kó kövön nem naradr,
Egy négyzetcentiméter Sincs úgy, mint
amikor én piccolóként beléptem a tan
székre. Nekem az ,o]t a !ágyám, hog,v

jó gyakorló ]eg,ven és 1e8,venek labo
ratórirrmok, átlatházak, A pincében

keze bü.tte a

Lóbút' PlOí, Df

va8] egy méternyi homokot bán_vá§ztailam kj, így lehetetl firyosóklt, szobákat
léiesíteni, és abból a homokból kéSzült

:l vakolat az emelleken. Van eg}, bel_
sóépíté§z iellegű hobbim, úgyho8y olt
e8y

kicsii kiéltem magam.

AZóta szlnte semni se változottj
leszámítva a gyakorlótj ami most á
padlástérbe kelü]t, Én oda egy ping_

pong szobát akartam csiná]ni, mell
mindig a folyosón pin8 pongoztunk
nrunka után- De azt mondták, ho$, a
§zerkezet oli nem bír el semmil, é§, báI

a §Zívem maid megha§adl, de lemond_
tam clrő] a lelvról, szelettem volna eg],

o]yan ianszékel, ahol dolgozni lehel,
ahoi nrindenkinek van e8-}, vacka! egy
]aborja, é§ a g],akollatokat jól el ]ehel

végeznij mert minden eszkóz

é§

lehetőség megvan. AmikoI én még
tanársegéd voltam, ha iemosiák a faiatj

rázolt, annyira elavulr volt
Mire

a

a legbüszkébb, ámit

elért)
va]amire lehetek, akkor arra
vagyok, hogy olyan emberekct rudum
kiválasztani, akik nálam önként ott
dolgoztak és mindegyikből lett valáki,
Ha nem i§ \.alamilyen maaas bcosztás-

Ha

bán van, de Iendes ember letr beló]e, ió
§zakember, En azt nehezményezem az
elmúlt 20 25 évlel kapc§olatban, hogy

hiányzolí az utódneve]é§ sok

tan§zéken, EZ ncm a ros§z fiZ.tés miatt
van, hiszen aZ én idómben iS ilyenek
voltak a bérek, AZt szoktam mondani,

hogy polihisztorok nincsenekj cSak

uni,,erzá]i§ íuserok, éS akkor végez jó
munkál aZ ember, ha a nevehjének

minden kérdéséhezhozzá tud szólni,

mé8 ha nen is ismel minden rész]etet.

Milyen változások tórténtek amióta
Profe§§zor Úr eljött a Tanszékról é§
mi a vélernényeróluk?

Lén,vegébenaz a gáIda vun o1r,

Vettel

Jdhos

minden, de a munkához kel], Mind az
élemani, mind a biokémiai részlegben

na8yon nodern kuta.ások folynak.
U8]hogy én jó érzé§§el érte§úlök

lmi a

aíól,

nn§zéken töfiénik. Nem szé
gyellen kirnondani, hogy Ruda§ pro_
fesszorból a mesternél i§ jobb ranílvánv
váltJ nagyon büSzke vag}.ok rá. AZt

hiszem, nyugodtan mondháiom, hogy
lna ez a karnák a lepiobban műkódő
lanszéke, bár nem Szoktan visszaiárni,
elég Sok máS dolgom v!n, é§ neken is
csak e8il életem van,

Ho8yan látja á ;elenle8ihall8atókat)
Nem nagyon ismerem őkei, de máSok
minl rni voltunk. Akkoriban r felvelL
pólcául 100 emberból aZ elsó két évben
kiszelekiálódott az oda nen való 35_,l0.
Az elsó elóSzigollatot, négy tárgyból,
egy nap alatt kellett, ho§, 1etegYúk,
Késóbb ánikor 2 hét€n beiül ke]]err
telenni a na8r.obb Szigollatokat, az
ember nem tudta, hogy álmenl-e Ya8y
semJ mert c§ak a végén voli eledménr.
hirdeléS. A ha]l8alók többsége azért

ii]tr ide, meri éIdeke]te a hivalás, A
nostáni koro§ztály lalán megint máS e
tekintelbenj de volt egy ol},an idó,
amikor lzért jöilek, merl vagy ide

tudta,,benvomni" á rokon§ág, vágy
meri eZ egy iól kereső §zaknának
Srámítoll. Ami a niúveltséset illeti,
náluDk az Yolt a sikk, hogy ki kap
kjtünot a nehe, rar8\.bol. kj l.ap t;,bb
ie]est, kinek lobb az J asa, En drlagos

eIedményekkei tanultam, hi§zen d;l_
goztam mel]elte, szintc lopva kellen
előadá§ra menneln. Es az én koloszlá_
lyombán a hall8atók n]rgyon szépen

tudtak ma8yáru1 lrcszélni. Később
néha elszörnyedtem

vizs8ákon azon,

hog,v mennyire nem tud mag!?rul egv

magyar hallgátó,

Mivel foglalkozott az elmúlt 12
évben?,

én o1t hagvLam. AZt hiszem, "1;tr"1
hogy l990_ben meghívásl kaptam az
na8yon nagyot íejlódöti a tanszék or§zágos
AtomenergeLikai
azóta, Persze az élet is változon, hiszen Bizottságba, otl tetrem
a tudoianyos
lna c§ak aZ nem neg], külfoldre és műSzrki tanác§adó! igy a nukleáris
ósztondíjial, ak' nem kár, míg az én enelgia felhasználásávai kapcsolatos
időnben. ha látiam valakii, akiben e8y biztonsá8i és e8yéb probiémákkal
kis leherség volt, a nekem feiaján1olt foglalkoztán, Itt it, 4-ér.ig voltam.
ij§ztondíjakkal tudtam c§ak kikúldeni. majd a Báy Zoltán ,{lkalmazoti
Akkoriban ez igen na8] dolo8 vol1, Iía Kutatási Alapítván}.hoz kerüttem, Irt
iobb a hel}uct, hiszen példát Frenyó ítdományo§ igazgaii] voltam, a háronr

docens na8yon komo1},pénzekel tudott intézetben dol;ozó mintegy 150
szeleznj ! tanszéknek, ami u8yan
diplomás munkalár§ munkáiái;róbá]-

nem

lam öSszehangolnj, Küli]nösen nagy
óröm volt a kóztúk iévő minte8] 50
PhD hal]gatóval do]gozni. Ebbe
késóbb kicsil bclefáradiam, éS eliöliem
onnan. Ekkor híl,tak meg az orszáSo§

Aromcnergetikai Hilatalba, Mo§t ot!
dol8ozom, a nukleáris nódszerek

orvo§i, élettani, mezőgaZda§ági stb,
t€rén va8yok szaktanácsadó, Akik olt
dolgoznak, nagyréSzt ener8etiku§ok,
személyemben í8y van vaiaki, aki a
biológiál képvi§eli. 1991 ben
megválasziottak egy nemzetek feletti,
tudományos ákadémia, aZ Európai

Tudományos és Művészeti Akldémia
tagiává. Ennek magyar képviselóie,
kéSóbb a KöInyezelvédelmi osztál,v
aletnöke, majd e]nöke lettem, jelenleg
az egész szeíyezeí má§odik alelnöke
vagyok, EZ sok munkár éS sok órömet
okoz. Innek keretében I.ndezvényeke1

szeNezünk, a legutóbbit most novemberben taltottuk a Duna_medence
vízproblémáiról, ami nagyszerűen §ik_

erült.

A

Mini§ztere]nök Úr nvilotta
Elnök Ú. zl.L e, ,

nreg, Köztársasági

Környezetvédelmi Miniszler úI i:lltot-

ra !

f'ogadást. szi)val plóbátok

levékenykcdni, mert aZ élet a Braun_

féle lnolekuláriS moz8ásra hasoniit,
amíg az embo él és csiná1 valalli,
addig él, anúgy nem élet az élet.

Píofe§szor Úí az etyetlen állatorvos,
aki megkapta a Köztársasági Érdem_
rend Ti§ztikeíesztiét, márciusbán
Pedig á Köztá.sasági Elnök Érdem_

rendjével tiintették ki. Hogy

Yétekedik ezekról a díiakróll

Az öregedó§nek

háron kritériuma van,
amikoraZ enber elkezd locsoS
ni, 1ásd most, A második, ámikol áz
,{Z elsóJ

ember fogádá§on lec§zi

a

nFkkendőjét,

harnadik mikor kitúnteléseket káp.
szó\.al me8öregcdtem, Nem vagyok

ernber, bfu elég §okat kap_
"plec§nifi1"
tam, és nagyon megti§ztelőnek tariom
ezekel az elism€léSekel,

Mitnzen Professzor Úr
nak}

a

hall8atóság,

Hogr nem szé8],en a tanulás, A tudáS
!Z egye en, amit, iojjón bármilyen
rendszer, bármilyen ki]rülmén,v, nem
vehetnek el Senkitól, Ez izzádsáSgal
jáIó nem ki]nniii munka. De tanulni,
tanulni kell, kleatív munkál végezni,
és e8ymásl

megbecsülni
l/ecsei

A. Luea, Rel, Ldlzló Z,

ffi
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Az állomás
IV
r)Ey éy telí el azóta a különö§ e§le
Cróta. És Tamás fejében ott kavaígott
enn€k az eg} évnek ninden ernléke,
minden öröm

éS bánat,

ami azóta es€tt

meg vele, hogy Krisztinát megismefie,

oit álli a

lány házának bejáIatáná],
ugyanúgy, mintakkor. csak most talán
még jobban félt, Tudta, hogy ma minden eIdőI,]e8yen az jó vagy rossz neki
de érezte, nem tud már iovább váIni.
Pedig neh€zen indult a barátsá8uk,

Valahogy mindketten me8ijedtek,

ho8y rúl§á8osan kinyílnak e8ynásnak,
Volt ú8},, ho8yhetekig nem is találkoziak, mégi§ valami mindig adódotl egy
apróbb szíve§sé& esT elintézett dolog,
ami egyre, eg}T€ közelebb hozta óket a

másikhoz, Végül lassan, hónapok
múltán már nem volt kóztűk §emmi

ami a barátságukar elronthatta volna.

A

§ok közös kirándulás, az együtt
idők, és n€vetések szépen
összec§i§zolták kettejúket. S afalu öregasszonyai már cinkosan össze,
mosolyogtak, ha €e},titt látták óket, De
ettöItött

aZ éler nem

mindig hallgai az emberek

pletykáira,

Meít van

a2 úgy, hogy áZ eg,yik embel

nem ezt akárja, amit a másik, s
szegény Támás, áki hegyeket mozgátott meg azért, hogy orvos lehessen,
hosszú éjszakákat tanult végi& hog,l,

megismerje a betegségeke!, hogy harcolhassoD eu€nük, most úgy érezte,
erre az egy baila nincs orvos§ág. Hi§z
nem akart ó semmi másr, csak eljönni

erre a nyugodt vidékre, éS segíreni
ezeknek az embereknek. csak hát az
élel másl ákarl. sokáig nem merte
beismerni magának, hogy sZerelmes
]ett Krisztinába, őelóle meg aztán

rész ,Almok és aaLósóg

végképpeldrkolta, De már €lfogyott

az

ereje a titkolózáshoz. Kriszrina meg
nem ériette, hogy Tamás, akit úgy
szeretett, miniha c§ak á sajál bátyja

volna, akiért úg}. rajongott, minr
elhunF apiáért, miérr sértődik meg
mostanában olyan kónn_ven, miérl
hallgar oiyan na8:Jokat, mintha nem is
rá flgyelne. Neln kérdezetl semmi!, de
egl,re nl,ugtalanabb lett, Azt szeretle
volna, ha minden olyan lenne, mint az
első időkben. De az élet nem mindig a

köztes állapotokhoz ragaszkodik, on
ál]t hái Tamás, mint annyiszor má], és
most mégis annyiü máS volt minden,
Na8yot sóhajtott, és becsöngetett, A lany
e8y ingben és eg] Iövid na&ágocskában
volt, de Tamás ú8y erezte, még sohasem

]átta ennyire §Zépnek, Pedig hanr§zol
látia kiöltözve, estélyi ruhában, eF!.,,enruhában, mindenho8}, Tálán pont emiatt ]ett bele szerelmes, ebbe az egyszerű, n}ugodt Szépségbe, akiből bárinilyen helyzeiben kézzelfoghatóan áradt

a nőiesség. Kri§áiía hellyel kínálta,
majd erről arróI beszélgetni kezdtek. De

mindketten éleztek, n€m kerülgethetik
a foíó káSát. végtilis a lány kerek perec
megkérdezte, mi a baja mostanában a
dokrol úmak.
Támással egyet fordult a világ. Aztán
kinr,ögre, ami hónapok óta nyomta a
szivé!. Ó, Dr. Dévai Tamá§ szelelrnes
csendes krisztinába, szeretne elvenni
leélni az
feleségúl, §zeretné mell€ri€

életét.Ennyi csupán, Klisztina
értetlenül bámult Iá. sokan, nagyon
sókán D,lváró]lák már neki, De ők
valahogy teljesen má§ok voltak, Jókat

mulalott azon, milyen méIges tud
lenni e8T egy ,ámenős€bb iegény, ha
tmá§§al látta meg, De ő mindig úgy

gondolta, hogy

a

fiú nem ielent tóbbet

neki, mint egy nagyon jó testvéTt.
Nagyon §zeretr€ őt, mint ahogy egy
húg Szel€ti a bátyját, de nem trrdott,
nem is akárt máShog} érezDi, N€m
ilyen férfira vágyott áImaiban, Mikol

ezi megmondia neki,

ú8y_ érezre,

eltórött valami a lelkében. At§uhant

rajta á nehéz idők sze1€, amit már ei is

felejrell. Merr nrdm, nem lehet már
helvrehozni semmi, Mindennek vége.

Ésakkor rettenetesen meg§ajnálta a
fiút. Aterezte fájdalmát, a csalódás
keserűségéi. Árra gondolt, bárcsak
ludná Szelelni őt. M:jd könnyek
közölt kilohant az udvarra, Tamás
semmi mást nem érzett, csak valami

tomp3 ürességet,
KinéZett az ablakon, Hirtelen nagyon
idegen leti minden. Az utca, a háZak, a
kertek. Idegen leti ez a í3lu, amit már

majdnem otthonánBk tekintetr, Eljött
ide, mell egy ilyen hely_en akart élni,
egy ilyen lány mellett. E§ úg_v érezte,
igázságlalan eZ az éiet, hisz nem kért
tóle túi sokat, és még ezt sem tüdta
me8adni, De most már mindegy. Majd
lesz valahogy, ha megszakad, akkor

§em maradhat, Neki innen el kell
mennie, Lassán felállt éS az ajtó felé

indult, Krisziins oú áIlt, kisírt sze,
mekkel (még ez is jól állt neki), d€ máI

mosolygoii, szódanul a fiúhoz lépett,
szoío§an átölelte, maid megsimogatta
arcát eé megcsókolla, Ahogy ajkaik
össz€értek,

a lány lassan kigombolta

ingét.
A köz€l8ó

alkony némán figyelte á két
fiatai utolsó meghitt eg"a úttléÉr.
Atli:;

B'EN9ZE ltlÁBÉs
,]/e7úlú}tdn a io./oVJ1, Tar!\
]imde lóból tavat

\ti0et nők

a

ncm pediglcn

1esz,

Eg]..5 52ámban kó

,

ü§!t_

kó. ióbbe§ slám_

ldbbes€,

hcl,viclen

á

Többe_§b.n a lij nem tók. szabatosan

.\minlhog:-

n csij neJn csók, n]lg

],nrföldi]n c§a\ ek.

r\n,vós kérdé\!n két rőm, ezek

-éJt 6e tudom mi a
Csók

-

3 ió.

cü

tllín

egyes számú

ha adiák - §zázávB] ]'ó ez benne

Hogj,ha tretán egy pu§zit kapsz,
ánnak neve c§ó?
Bai}levesed lehe! sósJ aémely vi4kó

},Iem iehe! az utca hós, ma8yarui csak

haves,

Miskolcon, ám

Debrecenben,

Gyóldtt, Pécsett, szegedeD,
,\{ire mindezt megtanulod, beleőszülSz idegen,

.\gyscbész. ].j lrg]ál miír, 01rhon ir egy
rx,jYet,

'l'ú{ hnszná] a múlólhez, n.m
!eijig]en

1ú\'c1,

]iünkl urin

füfe1 nvjr, !él€t]en s.nl

Yígífíili a mütósnől. ,'\ míitór n iúió,
N\,átor n!ír i túzeló,lélen nvjDal tút
Több szélhámos! lefúteltet

E

89
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ká§é'ukb. rúi SzerekeL

Rcgg€lenkónt
H€ly€§,

ü

kedve§ helység Bon],hád, hol

a konyhád helyiség,

Nemekbol, vagy igeDekbol §ziiletett a
Deeiség?

,[ekkáben

e8,v

káb. ülge IGba kőbc

0rszágának ne\,ében a köl.et ki'vcl
kó\.el.

Morcos úri hivará]nok, bcszél hidcgs
!idegcn,
Néhr iálszik, nern sajálján, .slrk ide_
gen idegen,

szeginé 3 terltójét, szavát ré§zeg szegi
§zegi,

Ás§Zonyának el6bb kedvét, maid
pedig á nyatát §zegi.
Elvált ásszoDy n]jögve Dyeii a keserű
pi.ulát:
Mit viia§§Zoni a Fiato1, &át vágy a
liújá1?

Ing:,en slrandru 1án_\,ok menlck.

E]döltöttem

megnő§ülök,

{nglyuk,

liróppenhet fogl},uk is, hac§ak meg
nrin fogjuk.
I'inlérnoknek táj a 1iie. r3gy tai.n
|iij.:
Ót perc nrúlva jó ll n.jc. s elájui
rlóie.
1cl

a
,r

fogadok

Megíanult3m, hogy két féI alkot é§

garaütál egészséget.
megértem, mint á
dinnye megéítem,
Anyósomal megértem, én a pénzem

Haímilc nyarat
megé.tem.

1Iainási<ércrr puhok kórL]i lrijr5zótr
eg! kijrözölt,

H.g]m.l lapult liosarábln. meg
adls kölözolt,

mi

mlglalan, s lalliadan

r1

r\'lagos lehet

Daru szál] a daru]árr s lesz á d3rus

Egyesben

e

a

a

toportyán

vakorrdokok vakond

avagy vakotrdok?
H3§onlókép helye§ 1esz a kanon meg a

Nénrileg vagínemi]eg? G,,,akor]
..K€!t,i'S

á

gik

csesz segscdle]" kasziNl

a

'Kimosta an].ukám a

vi§zonzásu] kimossa aayukád

len! is fenl,

,.tg] liihágott?

á

kádat!"

Ha a kocka újfent fo.dul: fent 3 lent

|-,ctóie v3jon

A .§inos néha csint3lán, s]rafi-allán

Pi§ti l8y szól:

kikeit-kifeni ké§köszörús
leD! i§ fent meg fent i§ lint.

Hji

nt3g},aror§Zíg otyan ország, hol á
neme§ ücmtelen!
Lábrsodrrnk nincsen ]ába. dk] szcme\

,\íc.jé1mérnj méIté].ke], ncrtek,

csett,

a ].o7é|hjl\.úd
csnlá!l ÍijiYágoIL,

FelmeDt - íijlment, teifel - tejföl, ...
}le is folFasd bárátom!
El§ó 1ett az áryyom lánya a fólemás
korláton.

Arab diák n1agoija:.,te!éd, lévéd.

Hiba mente§ acntó íagYo]..
s7őke Tiszá |ariján nle]ltenr,

Fól\,ágal5

lIaiáridót sZabolt Aron,

Arat \'ennc szaboit áron,
-{t\,ág Áron h3t ieláron.
Kiinr]á§od meghá1 Aron,

féreg?

két feleséget.

é§

tt}ssal,

Lezuhan}zott meleg tussal,
Prímás rníria forró tü§§al.

Bednces va8y rovar netán

§zövógyárban kelmét szőlek,
Fent is ient, meg leltt is lent,

E|ózben a fogházból meg§zökhet á

Nevé1 írák vörös

méreg,

Uisres mentaln rienlen menlcln.

-&íil1dnváiukat 1eültették,
3oglár fogán foglyrk van.
Nosza 1ömni iogiuk,

Díibirkózó gyózftr tu§§al,

&í8csáló a méíget eszi, engem esz

liljnden előirélclliit mcnie]<,
!§lel'€lé irr.! menlek.
ÉnmáI fuldoklókat nenrek,

Dí§7ma8,vrronr \,ilb€

Erle sokan tilfülelie\
Kik á Dépet feiültetté\

irálrl szefetelet

D Es

egy

Három

]csz/ I].sjrt c

a

kámat?

Óvodások ragoznak;

Nern tudiák, hogy
.iéétié
,r\

jnli§y!l

"Enyóm,
hei_vesen:

li]ye]]T,

etryéd,

tiéú,

je]riélejn

jTreggyóZ,icilek barál üm j,
F..úlön i ege;--le gsz§b b Jr} v"
"".}
}ere} e ntr5y ,vilígon,

vtffi&
&€_

@B

§effi&.
Trrrs M,q.cazINB vAs MADE possIBLB vtrrr IAMS EüRopE'S GENBRoüs sUppoRT,

ií

cooperalion wiih lhe local StudenL
St Columba's ClT urch of Scotland Congregarion in Blldape§t
worship sen,ice on Penlecosl
English
language
to
an
},ou
19 Ma), 2002, at 1].00 am-

Cirisrian i'tovemenl (KÓD) coidially invites

da_\,,

V]. dislrict Vörijsmafi\, utca 5l.
(close ro ihc oktogon)
js
people
meet
like,voul Therc rvill be a fellowship rtith refreshments slier the
occasion
to
1'his
a uniquc
seívlce,
pleasc call us ol send us an e-mail
ltcv ZO]ián Talr
ilyou need more in[olmátionI
Rev' Kcn i,ísck€nzie
'1i1: 460 0702
Celj:06 70 3l] ]747
elnai]: i§ u sag(4 axeiero-hu
Emai]i mackenzie@]daranet,hu

EXCERPTS FROM A CAT,S DIARY
DAY 752 I{v captors continue to

t.unl lnc §irh bjzarre lj1llc dlngling
objecl§.'1he,v dine la!isn]},on fresh
rrl eat Llry
Llry
m€al, lvhi]e I anr torccc1 trl

head
bod},. nr
brou8hL them üc headless
rí,irre oi\r,hal
allcnrpL 10 n]ake 1hcn1 r,
I aln.:i|!bLe
aln ..t|!bLe ol and lo tr,v to stlike

taar ]nlo their !.árts,
!.árts, The,v onl}:
cooc.l ,nd condesccnded abprll ryhar
n good Litr]e cai I t,as,,,lttrrnm. Nor

cc.clL The onl, lhi.g 1hrt ].eeps nr€
going is the ho|c ol c§crpe. an,l thc
mi]d §lrislacti0r I gcL from ruinin,]
l]rc occ:tsiona] piccc of furnnuLe. DA
]bmolro§, I mat,eal an()lher horrse- sii§t{úic the}. áre, Foraó g§od reason
plin1,
I'§áli:fbosérl íoi thé §€iai,tortüre.

DAY 76l 'lndav m! a1l.m]r1 fu Hll
mv captol! bv wealing around_their
ltel while l]rc),were í,a]king ,r]most ,
§ucceeded, musr ú! ihis 3t lhc top r{
lhc Stii$, In xn nltenrpt to Lljsgu§'t''

I

Thi3]]iime holve!,er i! included a
njgmv .ncn1ica] cáiied
by.
\\rhal !ic]r minds could
"sbadpoo".
in
Llch , ]iquid. x{v onl,v con§o
1.

stuck bet\a,ccn n,Y tüclh.
and repulse ihc§c lile oppres§o.s,
ir
DAY
771 - Tlrcre was lorne Sori of
orrcc agrin inducccl n!,self 10 vo
grthering
1.},
ol l|cir acconrpljce§, I í,as
on 1hcií f,r\,ourilc ch!ir,,,mu§t
p]rced
in
so]i1:ltt, lhlougiout the
this on lhcir bed,
I coul.1 hear thc
evenr,
ikxc\ct
DAY 765 Dec.:pilalcd l nrouse ,rnd

noise and §ncll rie foul odor ol t]r.
gllSS 1uL]eS 1hc_l ci1l .,beer", .\íolc

irnporlantlt

] oYcrhelId

1hal

ln},

confinement\l,as düc to ruY po§er oI

,,al]ergie§", t,tUsr lc:l.n §hat 1his i§
ánd ho§ 10 usc i1 lo n1!,adlanl3ge.
DAY 77,1 - I am conlincc.1 d}e olher

clprives are nun]ijcs ,rnd mavbe
!nircheS, The dog is rout]nel,v
relcascd lnd seenrs rnolc tlran hrppv
lo rcltlrn He is olr\,ious]\, l h!lf-§it,
l nc b]rd on rhe olhcr I.tnd haS 8ot to

bc .ln inibrman1,:li.l spea].§ \1,jLh
lhem legulal]j-, 1 aln cellain hc
reports m_v c\.r} move,Duc lo ]r]s
current plac€mcn1

in the n1etal l0onr
hi§ §!fet,! iS aS\u.c.l. But I can §ii1,
jt is on]t a nrallcl olrime,,,

,,A ndns tue üeulth

i

í]t góad h. iDet

fu

E

urll!''

On l;1h,

lhe Lhi\crsiN :ls n rcliable. qualiry
corn|ánv _ lhe jnrlgl lhat I lrad lionr

i ]cciure hcre. ibout

liiscussjons. Iie., hdd an o|.n posi
1]on. so I dec].1ed. \e]l, .,1efs ]care'',

ofApril Prol Dí. Rich3rt1
(]. Nap. proj-clsor of rhc Utrec]ri
Univ.l§i§ \tl§rinar,! Fncultr! gilvc
rhe
influences
on
devetop
"\ulritiona]
ing bones and ioints in ].]rge breed
dogs'', sincc he is not ju§t a qunij
lied §eicrinarY bn! al§o tlrc

Europein direcror of lArus

lui(ánuba. ir §,ás otrlious 10 ask
him lbou1 hi§ csreer ánd his
lhouchls 01' lhis profcssion
couldyou tetl us a littlebit aboutyoul

bacfuround?

),4\ cla,1ll.|í n l\J5 rn LIle.ht.
. //l rll ,il. jn t"-q _!n.l _ti1.1 rh,í
ilo nlkc u ]0n8 §tor\ \hori) t §orked
jn larrLrus
|la.cs, bui l3,veirrs j. 1he
U !er§i1\ in totirl Anbulrbr\ ctini.
/

\rhen I slurLed. 1hen I §,ent fu

:r

relir

ra] prlcticc 10r snlu]] anim!]§ ind
horses lol 1 r,errs. 1hen blc]( lo 1he
Un]\,.r\it_!s Lltrgc l\ninál sLrtger\
l)eparinrlDt aS r i.§ident imole or
]c§s), §ihcn lhere n!s ,1 po§itjon olren
jü the smal] Ánxnal surgi.!]
l)e!rertnrcn1 in orlhO!edic sUrgcn, J
1lrok iI, ']']ra1'! §heíc I Stafe.l lol about
3 ,!eirs, doing nr) c]ini.al ifolli. bul
Jlso Jofug nly irhD on Ihe lntluenc.
thi1 nullilron can h:llc 0n Ske]clul
rlevclopment in large brecd dogs I did

rn\ §urgicil bo.|Id cenificalio[ l.ihc
ECVS) h ]99_r, a!]d in ]991 I ioincd
IAIIS, I recelvcd m\' diploma in n lrL
lion in

1999,

So how exactly did you come to §,ork
for IAMS?

\\cll. thaI \!as b.S].xlt! becáLl\c I do
nol liLre io gcl bored, l djd n]),])hD,
T]]is is rlhll rr,u cln r]o in resc.tlch I
did n1! Bolrd certiiicátion, q,hich is
trlrat 1,ou cln do in clfuic]l §olLr. Then
I lhough1 ,.1h]S ]§ j1l whal .l§e is thcrc
to doi" I saii1 io nrvsell,ifcl]. I .oul.t

\tl! in

ilre Un]\cl§jI\. ol course.'' i:Lll
a pelrnilnent posi
1]on], but I1hough1 ,.nliybe 1shoutd
do §omelh]ng .]§e, Lel§ \ce if thcrcs
s.nleih]ng cL§c 10 do," t'hat§ \drcn I

nt!

ljli I hld hrd

!!proirchcd L{ilS. l tlroughl Lhat
ln.l\te s.d(nrr ]n á business.n!ilon_
i11errl

\l\

I lrne\

aDother c]ral]enge,

L\]lS frorn lhc line

1

s,as al

,.the o!ll§ide" §li§ good. So §,e did Sonle

So I joincd

l

sirrL oi':l bu§iness schoo

_

learncd about n1llk.lillg. sJles, ho§,t.
lrolk Nilh peoplc. lnd l]re !.1\anIage
is r]r.r1 I can conlinuc lo \1,orl( and meel
1\ illr man}, o1'nrV triends from lhe pist.

lionr Linirer\iljc§. mce1 min\, |eo|le
fron djfieren1 univclsit]es,.\nd I
learncd sonrel]r]ng e]\c, Its a nel and
fer\ ;Dtelesring ph.t§c ofm\ ljli.
So lou still do rcscarclr in 1,our job?
I do nol do íc!.arch. b 1 I am yery
ciosc l0 1he lcscarch ]n rcn much
invol\'cd, Onc ol m! lespon\ilriliiies i!
conlrctS §ili 1]rc ullilelsili.§. and Sec
il§,e b!!c a.eas \!hcrc lhe inlcrclt§ oi
the Lllrn,elsil]es ov§.lap enough 1riú
the in1.|cSlS oí 1hc .onrpan\:

l\

uniYclsit,v ]s coinp]clelv diftcreni
1iom a conlpány §'c haie ditterenl
obiecli\.es, But wc ha,,€ areas oI r:onl

mon jnterest so il tlreres cnoug]r
over]áp, lve s:l] j|H.y _ m.lYbe 11.,e
shorrld do Somelhing iorelhe.", So I
meeI wjllr miny oI]hc peoplc al the
Univ.rlilies ll' scc 10 ge1 .]0§c 10 - ihc

I slill do á

Lot

oí lelcbing et lh.

Lnilersitr ol Llrechi,

I_{I1S §pillls0rJ

l

ploject thcre 1\here lyc stud\ lhe
inI]uence ol nulrition on 1hc 8lo§]ng
dog, \\'e llfu hale a Sponsorcd prcfu!
IClinicll]

\utrii]Oi] in
Unilel\i1! ilhJt

Yienn

s :l

if!

.rllrent]r occupjcd b\
Proléssor Zenleck-

wi.

rt.Ls originallv 1-Ioln
HunDo\'er, so I'n sli]l
\.Iv

c]osc 10 man\ olI]rc

l.s.-arc]r

so hás LAMS been work_

ing with colleges for

a

t]LuS is now a conp.n!
lhalt )j \cars o]d h _r rn

.\mericrn

com|:ln)]

starteJ in lhe L].s

it

Ohio 15 oí ]ó
lgo
the con1prnl
lears
L]a,vn!r.

drll5 not §h\ pcople i]u), jl
'lhc,v bu! ]1 bcc,]use $c 1r! to conrnru
nic.te (ihrough a LOr ol'iYollr !nli ! ]o1
01 te§enícn) úat \,,c il.tnt to pr.Yide
ltlem §,]lh 1he besi po!§ible pet ixrd.
\\'hjch m.;lns ,voü h:l\c lo do , loL of
rese.rch, qork \firh LlDn,elsriiL.s. and
include rhc Ieseirch rc§ults in 1hc pel
]ru\: but

1ood,

Je.fie.:l 1o 8.r jniern!

Tigli

§,hnr 1\c

ln

to

L1o,

Do you have any special message you'd
like to send to the §tudenls at the vet-

erinaryfaculty?

In1 noi a m]Ssiuri{i bul I irould \av

ihil continuin3

edu..1i()n

is \cly

impo.l!n1, If fou gradultc ljghI no$!
1he \,oltd lvi]I bc completc]},dií'elenl
.l0 \.ars lioJn noq,,I don 1knoif h0\\ il

§jll

look b 1il qi]l be.lil'1ilent from
no\,,\rd il §jll change lcn l'asl, \'ou
hl\c lo conslrln1]\, be relLl! to riccc|l
thá1

s0nething i.ts

to clr!nse. an.i llraI

hale 1(l clrutl8e. Try 10 en'.y lhe
change Tr}, lo en]o\ lhanging \our
.jwn percetlions and 1hc \ra,v dlai lou
woli. Be olen lo ncif con.ell_,. ind
lhen leirn io ioYe ihcnl.
},ou

fipqfu*,ffiffi

ffiffi*§-_t
*!
sffi_
'wg

are.s I1s \crY

long dme?

oLlr resealch tras !]1

in the U.S. bul cür.ctltlv lfe do quite
lone r.s(.!lch wjLlr Europe:rn lacul
1,es. ()ur .ompin}, .loc§ noI s.]l pe1
nlrd becJusc il is §o chcap, our lct
jooo is nol lhc che!]_.c!t one,vou can

r

.hrir

1hai !íe s}_.onsor) :Ln.i

lional originallv

p-""
i*-,
.a*!j*T

H

KI]r'.'í|j|'íTÉS-

Go §fest, Young Man, Go §ü'est!
A

Var:ation in Vienna

l'hc plln hrd been §,orkcd o l
í,eek\ jn :ldYance - ,S s.on is
School \\e§ out, we §,ere

o1T 10

fliend ]]clcnc lnd

goitlg

\iienna| }i\, my inlrepid
I were

to Lhc ciL! oi.ultule. mu§i.,
and Líained hnrseS, Il $,as
going 1o be |erfect; psllly
clou.]),sl.ie§, ]ois of 11]on.r,,

lb our grelt good loriune,
\iicnDa §nsn'1 nooded.

Lnlorlunetel5,, it lvas \nolrin8
heavit_\,, Iin srtie ,voú cajr see nr},
unhapp,r lucc on lhis pi.lure,
\1rhat ,vou donl §ee is llrar ir,
rlearing a shirr and a thin
S\\,ealel uidcr rhe iáckel. \tS,I m
tieczrrrg ny burt oíf,

lh. Il,,,, e K,e|i ld|,J,,o, " li-n.
§c ü,ere
on]} sllghtlv rtlrried i|hen íc sl!1' rhe
ing oür iürards t]rc ,\ustrian border,

])arrLlbe, It §as bigh cnough 1ba1 1hc \|iier lvas

alnost up fu lhc rrrin lr3cli§. |]ooding in
\rjcnn! \1,rs Somclhinc §e hadni p]rnned 10l.

The round líip úrin tickels $,e
b.ught in Bud.lpest erc ulso plsses
li]r ihe \.iennc§c Fublic 1LlDspol1aIjon s,Ystem: all lheil bu§c\, lran1s.

and no less lhán SIX undcrground
rr,]ns ttrlelms. oi U-b.tlrns,) LoS1?
Look for bus 10A dulinc 0uí lhree

1,ou rc ]ireezing in \iienni an.l your hoLcl rnonl
isnl rc.rd,v? \'ou go explorirrg \tt
1ound the opcr,r. ihe Tech11i.i1
i,tuseum, lhe Spanis]r Riding School
ic]ose,]) .lnd the ,\nd.ess], ut, vhar
the l\ndíáss,l, u1 §a! doing in \iicnni
Itl nc\,er knoul Bul it§ c]ose to l]rc
S,!dj \rnbiln Embassl:

\\'h:lt can ,l,ou rJo rrhen

.te],i jn Vienni, we srw thal b,.ls a1l
o\,cí rhe cit],; almosr aS il it \l,as i.],
k\ying uS, Ir goes c\eryl\,hele.

Early the nc]il d!r, §e
schónnbrunn,
fnvorire huDling ]odg.

and surnn1er palacc lol
quilc.l l'e§ Habslrurgs,

schifunbrunns quile 9
i:,]acc .l! róoms, ,e!-

\icnne is quite

§ihele

nl

BudaDcsl yori
see bie sign§

f.lr

era] djning hrils, pr1-

vlr...fridor§

lnd

ihre€ tj!!irooms. Thet,

Shoilld be p.oud
\ielsai]tcs in France
on!,1,

has ],

see ads Ior MoZall concefios. Beerhoven s_lnl-l'hcre
s e\'en a ]1nge
pholies. and Handc] s choruse§,
\jolksAal|cn,
clef
in
1he
floter uebie

lang dhd har.1

tl

be iljio,l. afu|

insií r"

§ihile in \ijenna $,e n]e1
mr, 1riend Chri\. Herc
he is, scraping half a
].ilo ol dog poo|je oll
hjs shoc, \iienna js so
c]ean. nobocly bothcl s to

1ool §here üey slcp,,,

Poor Chris, Cleaning

his shoe ofl'look 20 nr in_
Ules,7 shols oiíilnl, and

27 s§car \\ords fíom .|
counl.ies

Such a stress on ,r,our sl,§l.m obliousl,v rcquires ;t ljiile
Ieiie§hmenr, so we fouDd a smJ]l resla!rant. and §am
p]ed r bit of lhe houlc red §]nc. §le §p]it Ihe botl]e 4
!r.t,s, lhen coniinued on to lnother b.tl: (Lefr 10 righli
Cnri§, Danic] Ferenc. the:luthor']'he a lior needs 10
losc a l]ttle §,eighI,)

\\t

slayed n litlle longcr thrn
we meánt !o, §,'e lei §hen
Chlis s vlsion was as fogg,v as
thi\ piciuíc. I. of course. §,as
cOn1p]etelv sober and §ensib]c,
(I love,1,ou, r,torrr])

Ilclc Chri§ §,as
m ]e , iJn'l

show]ng

or

ho§, l0 blou snot(e í].E§. Thc
,, le J lo^
on ll., rl, l

§loncd, No more u.il1e íor \ou, Chri§]

The ncr1 nlorDing. a]] br]ghl anC1
íi]lieshcd oi/c were NoT hung over)

I.clenc xDd I \,isited 1he Holel sacher.
honre oí the i'arnous sacher clkc, The
s,rcher c.tke j§ .tpparen1]! a rery lamous
p.irl of Austriri Herjlage _ ]rs lhe g]fi
rhc}.g]\,c l,is]ling heads oísrnle, Its thB1
de]ic]ouS I!s aiso.+ euros a s]icc.

7lJ ni l th" . qF ..,l r-ed jo
( 7B
rd.F.j \\( Jere ljl(d, Jn_ ie

(on llJ) 4l,

t'nl. tlun:rlej). lhe. íe not go;.g,, ]el
wcre happlr \tre lvere out of money us back inio rie H<,Ót §a.l".
8nd oul of film, Bur we had lots of agaiú,..not until \r,-e g]vc back all the
njen,olie, ánJ l"l. o .ol.enir., deLulalinq,,
\.ieüna\ a great piecc to SeeNhen you P]aces to sce ilr
Vienngi
havc some spare 1ime - if§ not far schonnblunn; the
].echnicel
alYay (thícc hours by rrain) and thele ituseum; the Spanish Rirline School
árc dozens of horels and panzios you Muse mi the centimeler resiaDrrni]

E^DP€lrllNuEe
lhe Hole] sacher,

'l'ie vesrbahnof lTain strtion hás

an

cxcellenl inlormarion centeriD ihe u
bahn are8, This p];!ce (and ,ny hore])
cnn givc you diíecúonson ho§- to lind
the§e and othcr §.orthwhile site§ in

Iqy vettrc e tó atnxÁvÁ,..

'Ítts ts

qJ{E

í|Á{ F}K,A

@

Jó vusaÁzÁsr!

ío EECL],4E ,g stnBe... @
qoüD Lu CKl4)rfi{ to,UKnLl w !
J{oRs,E

