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Kedves Hallgató!

Dgedd lncg, hog} köszöntselek aZ IÁMs kutya-macska tápokat gyártó
amerikai cég nevében é§ bemutlSsam Neked cégiinket, valámint egletemi

programjainkat, melyek számoctía iS elérhetők a Fakultáson,

DI. Berkényi Tamás
AlhtoíVos manágcr

IA,üís Europe
blrkJnji.l@fu:rom

Az IA}ts cég g] ártia .z ]ÁMS és EUKANUBÁ kutya és macskllápok.tt, vnl.trnint
ll EUKANUBA ÁLI-ÁToRvosI DIÉTÁS tápokit, AZ IAMS kileí'edt lQtatá,
sokat l'olytat tápjai l'ejle§ztésének érdekében saját kutatókózpontjábnn és a világ
sZímos cgyclcmón,
Az IÁ&íS al cgósz világon, íery nálunk i§ kiemellredó€n lbntosnak tartja, ho8y a
hnllgnlók íncgismcriók .l l<ulya , mac§ka(akalnrálryozás teréD €lért legújabb ered-
ínén},ckc1, fclfcdc7ó§ckcl. Ennc]< úrdckóbcD bizto§ítji r hallgatóknak eZek
clórósól: c]óudárokka],szakmai kiadváDyokkal, I(ön}"rekkel, Támogatja a Kar
könyvtárít, l kollógiumol, a hrllgala)j lcndczvónycket, a Ki\.etítés c, e8Jetemi
lapo1. Nlcgulapfuolla a lcgjobb rakarmányozástani vizs3át tett hallgató diját, firtal
általorvo§ lrutatók pulrlikációi1 segiti, PhD,ösZtón(tii:lt, gólyatábort, gólyabált

Bizom beDne, ho8y programjaink számodra js érdekesek, hásznosák lesznek.
Kérlek, ha érdeklődsz progíanrjrink iránt, kérLlésed Vrn cógiinklrö7, rkkor kcrcsd
cgyetemi ós§zekórónker, Kiss orsolyrit,

t].lvó71.11.1|

Aa
lKtr!a71']Nm1 Á §]EMMxtw§]ls ]§6Y]6T]EM MEDIKUS c, [.^PJÁNA&

]Lt,T]&]EItoZNIeiUll!<l rÁl(:a!t,",v, .! v,ItDf,J<| d,! ÁKI sBú[TBllT
r§rBl GoLYAEIRTI
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"tLjí, Mű,l tú,nukkfufu el n

Szia, Gólya!
//inden(I (lUll (nts<JJ m.,g, hu8y,,zut"n . gr ,trlrljunl i ,il ele. iFlvileliJ

J//n.r: ,\,.,,."1 (nljnl mlnJ|g./ nigy\oll,dr li i, i nye|l.,rk kn,,^||\Jg]|
Moslanlól'lt is köZónk lartozol, és éleled legizgnlmnsább (ld,: vizsgák) és

]cgszórakozlalóbb (1d,: vizsgák) ör éve (n1inimum) áll elótred] Rengeteg olyan
érdekes és izgalmas esemény vár rád (ld,: vizsgák), mely€kről most még
valószínúleg semmit se tudsz, solQt íogsz ]rt+ljiái,-.+iízr]+s+l+i-és*+i;M.e+
ái{€€+líli; lánlr]ni, ismételni, boncolni, vizsgákrá fe]készúlni-
sől, rcngclcg olyan dolog log mcgcsni
Veled, amiró] :lt csak kó§óbb, mástó]
értcsülsz. EZ ann.* a kóved(czmóDyc,
hogy lólcg a ko]cszbru mindcnki
ismer mindenkit, és ezért. ha mondiuk
hétfőn m€glátogatod a csoporttársadat
a szobájában, akkor ne lepődj meg, ha
pénteken valaki már diszkréten az
eskúvő id6pont jiiró] érdekl6dik,
Reményein]< szerint enn€k a kis útmü-
tatónak hála, minél kevesebbet fogsz
e]veszett báránykénl kcringve fel alá
szaládgálni, hanem a lehelő legóbb idót
fogod tudDi b*+iaísfer*é.é5rqlp€+irá.-
rF€€-++;b§e].fi+eer.{lá;6er* tanuláSra,
ismétlésre, boncolásra, felkészülésre
lordítani,
PeNze egy €gyetemet, de annak még
c§ak egy karát §€m lehet b€I€sűríteni
egy füzet€cskéb€, és minden bizonnyal
Neked is reng€teg megvála§zolatlan

All.}o".,o"i Altal*"[
!,-) ! .- lame/ve m!]neh d,akhe\k a]ah]Ulc

lt Q.ólqatá óo t

a 4?,ó.+ h.a.{ ll ( l t(l, l, Q ó l t/ a hú 1

2()01. ápilit

a qLó4 d QftaLl. iJ. liíh..1t(1,1)

tquul ri/(,a p.ak. ',t:,t tl !!!

í_.,. t l L l L tVore ek, e9vel€K, ,gYaloK.
l tíszorako22aloKl

-Akkor elóször a rossz hír.
Kifogtak

kórdésed nrarad, ebben az esetben a hátsó borítón hasznos fogódzót talátsz a

megotdáSt illetóen, Azt mindeneseüe megígérhetjiik, hogy amennyiben
megti§ztelted jelenléteddel a GOLYATABOR! aZ egész egyelemi pályafutásodat
meghatározó élményekben lesz részed, úgyis mint blrl;;á{,*éi€+lp{€iá€i€-a-tős
MF*ee€fóki{e tanulás, ismétléS, fellészülés, De ha nem voltál ott, nem baj -
iö\öre is lesz, s boldogin várunk.
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HZ 1'z aránykor l934,ben ért vé8et, mikor a Fóiskolál a Józ§ef NádoI
Múszaki és GazdasÁgtudományi E8yetembc olvászlollák, mint a

mezógazdasági kar állatoFro§i osztályái, A 1ópós komoly sznkmii lilrakozást vál-
tott ki, több 1anszék elveszlcttc öDállóságár, tilra]<oziisu] néhány világhírú tudóS
hrgyta €l aZ inlóZmónyt,

^ 
nlí§Odik vilíglráború nem kírnélre a hazai állator\.osképzést sem, az ópii]clck

mcgroDgílódhk, nz intézet oktatói és hall8atói köZül egyaránt sokan cslck a
világégés áldozatául, de tanév még ezekben a súlyos idókben §em marádr ]<i, A
háborút kovetó tisztogaiások egymást kóvctó hullámri ncm kcriilhellék el áz
ald(ori Ma8yar Á$áítudományi Egyetem Áhtorvostudományi Káút, többek
kózótt Zimmermann A8o§tonnak is el kellctl hagynia az in!óZmónyl. Ebben aZ

időben iött létte az elsó kollégium, és vezették be a:li]dományos Diákkör és a
nemzetköZi cseregyaL(orlat intézményét, valamint lett 10 féléves a képzós, 1952
bcn ismél fiiggellen intéZményként, Álhbrvostudományi Fóiskolaként \.árta .lZ
jnlézel a novekvő számíl hallgatóságot, 1956-ban ! Fóiskola visszakrpta a promo
tio iogát, 1962 ben aZ intéZmény hivntalo§an is me8kaptn azt a rangot, m€lyet már
tégótá megérdemelt, ekkor lett Áhtorvostudom6nyi E8yetem. A torradalmi
események uián iljabb politikai tisztogatáSok lróved<ezl€k, Ekkor kcllcll cllragy
nia flz iniézményt, többek kóZótt Kómár Gyulának és Urbányi Lá§Zlónak, aZ
akkori igaZgatónak is,
l973-ban r hallgatóSág birtokba íehett€ a Marek József Ibllégiumoq 1974 bcn
modern, rt]' épiileteket adtak á1 a tömb k€leti old.]láD. 1976 ban kószü]1 c] aZ aula,
a toltraterem! és az ebédlÓ, 1989-1ren lrezdddótt meg az idcgen n_vclvű okutás
(angol és német évfolyflmínal), Az l994-es tanévben indult a zooló81]5 szaldrány,
AZ in!óZcl úirbb ópülclckei,1crületeket knpott, a fejlesztések hatására a magyrr
állatoNoslrépzés továbbra i§ \,ilágszinvonalúl, ós ncm7ctközileg elismert mlradt,
2000, január elseiével aZ 

^tlatorvos 
tudományi Egyclcm a Gódöllói

A8fártudományi E8yetemmel, a K€rtészeti és Elclniszcripari Egyelemmel, a

Jászberényi Tanítóképző Fóiskolával és aZ Ybl Mikló§ líú§Zald Fóiskolával

karunk rövid története
/hJz.ri ilLtrtonUsL.cplc\ Ir,

L-tlllnl; n. l787, febluár 12
Jnz.er l78ó. december l2*rl lclt mcgl,1z,r.r

n},omán, a Pesti É8yetem orvosi
á Helvr^rfóf.ní.s áIfa] kitdol1 rende]eI
íí: alal(ultÁh4yó§dszatiTanszéken

iDdull nrcg. A tánszék első volt, aki ti§zt§égében marad1
egészcn 1818 ban tórtél i idókben az onos-, ós

scbószhellgatóknak hh ga7dáknlk. löldbiF
tokosokná]< c]indította- íios módon ckkoíibnn a

^z 
ieazi lejlódé§].iiliiégvezés után indult meg. EglmáS utáii,öíúIósodlak a ran

székck (l870: si'Ééiá, Varga Fel€nc; 1872: Elet, é§ szövertan;.'ililnhoffcr Lajos;

Liebermann Leó}Js]iiilcn2í\, kutatás indult meg az intózniéíiybén, AZ oktntás és

a kutltás szinrohilináj< cgynránt sol(at használt, hogy l88_tlben, steindl Imre ter-
vei alapián elké§zü]tqtia (sok feilesztés után) i€lcnlaFJs.lh.tsználarban lévó
.;piiletek, melyckelrír4székek még :bban az úvbcn:O'E!Éfogl.tltak (aZ akkori
Budapesl kiilvrlrtisóainj$ült campus azóla a Be]vírÓ.li§zévé vált), l890-ben
Hüt},ra Ferenc lanulmanyá-ak hatására aZ okratá§.4 éíiésre ho§szabbodott, az
iniézet Magyar kiráM:'Állatoli,osi Akadémü']ha,él vctle fe], és a feh,ételi
köVcleln1ények is szigorodlak:Tieniefarmó!]i-iiiliiónal gyors cnrclkedését vál,
tották ]<i olylnnyira, hogv arle9 ét!.cl.](éső6jj1;1899-ben az intézmóny f6iskolaj
ranera enrelkcdel1 (elsó rektora Flíayia F_ércnö'i;ölt), l906,ban pedig megkapta a

,,promotio'_t \.agyis doklorrá avatás joiál AZ e7l követó é\,eket az intéZmény
áílnykorának tckinllreliük, nemzetköii hirú tudósok (Aujeszky Aladár,
Bugnrszky Ist\.án, Iíulyrn Ferenc, Me-gy?_ry Kossa Gyulr, Marek Józsefl
Zimmelmann Ágoston és még sorolffilri:fuk) dolgoztak itt, az egyetem Lij

,,IU1, 1el,el ldpUll J/ aJdigi lo]d,zinI(5 cpülFltkíP ui ./.nlel,el (m(ll(l,. l
,^n\al:rl A\o1.1(ilud.5rel inCulI,ujian:7ekel.e.inle/plel,meudlJpll!.clJl.,^í
l, íU ll, l9i9.1n] ln,l _egyelemi iellegú r6i§kola" 1,olr rz inr.zmen,. l92ó ln] |edig
rektora tagia 1ctt a FelsóháZnak.

]l7]: Állellcni1873: AllaltcDy6azié'aí-ln, Tormay Béla; 1874] Kóíbonctan, CZakó lűl1nán), l873-
| ,l i mJg. dl |(I| áJ(.L,J|^|Jgo\ 

^| 
|aIi.l n}<l!, l875 bcn pedi8 M, l il. AlliIol",,o,i

TanintéZet-fc náliízólt a7 intézmény neve, a képzósi idó bátiiq énie nőt1, az igrz-
gatói feladrtokdifóiüay Béla vette át. onáltó tan§zékkó alakütiJ Kémia (l879.,

karóltve szetrt István Egyetemmé integráló-
doit,
200l júnfusában átadásra kerűltek a
Makovecz Imíe áltrl tervezett üllói
épül€tek, és szcptcmbcrtő] bcindul1 az
okiaiás i§ aZ (nlói Kí§érleti Intézetbcn, A
nagyállalgyógyá§zallal kapcsolalos cgysógck
kaptak itt helyet, Igy p€rsze l'elszabadultak
az,,A' épiilet fólctszintjén az istállói! továb-
bi sor§ukról még viták folynáL

]<cl(óíe emelk



Az Egyete mt őI általában
cl',, .. l, lVFlelid }LjVelUrl) mlllt rr egre em eglil ui polgarurr:rl rogrlJ e.

d t.tr, ","g"id, vrlrmrnl I úI(].^,. g, id f,lnnJl , igr peldaul l,ürl lt," g.d megi=
mcIni nZ eg},etem és azon bclül a karmíiködését, A Szent I§tván F.gyeiemen jelen-

lcg l0 l(aron folyik az okla!ás (Allfltorvos-tudományi, Blclínis7ertudományi,
Gópészmérnóki, GiZdálkodási és,N{ezógazda§ági l'óiskolai, Gazdaság- és

Társadalomrudomínyi, Jászberényi Fóiskolaj, Kertészetiudományi, ]ueZógrzd!ság
és KörD)ezcl(odományi, Tájépítészeti - Vódelmi és Fejlesztési, \'bl Miklós ]t,ííiszáki
Fóiskolai KaI), AZ állator\,,osi l€roD öss7esen mintegy 1100 lrallgaló tnnul,
akiknelr kb. rclc idegen nyelven tanuló, l<ü]földi diák (angol nych,cn I-V
évfolyrm, Déncl nyel\.en I-II. é\.tolyam),
Az eg_vetem fulépilósében eg] olyan kóZtársasíghoz hasonlít, melynek 10 Dagy

ne8yéje van. A köZráísrsági elnök a rektol, aZ cgyes ,,megyék" a krrok, A karok
élén a dékán á11, aZ cgyes karoL( irányitását egy, a mcg},egyúléshez hasonlatos -

§ze|i \,égzi, A kaloldloz tarloznrk az oktatás - kulatás rlape$Iségei, a tanszékek
ós a7 intézetek, DZek élén a unszékvezetó áll. rkit a tanszók okrátói köziil - a tan-
§Zók dolgozóinak állásfoglalása után - a fent emlitett "mcgycgyűlés" 

nevez ki.
AZ Állator\,os-tudományi IGron c7 a szen, (a ,,megyegyúlós") a sZcnálus, melyben
! K.lrolfutó és dolgozói mcllcll a hal]garók is jelentóS részl(1/3 kópYi selet, vag,vis

7 fő) kaptak, Termószclcscn 1l szenátus munlráját löbb á]landó éS,,ad hoc"
biZoltság segíti (és nehezílj), A K.lrcn két Szak műkö.lik, az úllal,r)as dalúoi és az
alklrlmazoLl zoalógus, Ulóbbi irányítását egy külön €gy§óg, á Zoológiai Intézet
nóEzi.
AZ cgyetem az oktatás intóZmónye, de fl hallgatókélete nem csak a lanulásfól szól,
,\lindcn krron működik a llallgalói onkormán,vzat, vagyi§ a IIOK, rnelynek
kópvisclői részt vesznek a kar ós aZ egyerem irányításáb:n, sőt mivcl szavazflti
súl_vuk c]ég ielentőS, gyakran a nlórlcg nyeIvél képezik egyes dónlésck ncgbo7atn-
lakol]
A HÓK,ön ki,iil természetesen e8yéb hal]g.lrói szenezetek iS vannak, péIdául
nemzetközi diákszeívezetek helyi szcrvczelei, és hallgatói lapok, Rólük á

kövelkezőkben mé8 sokat o]vnshatsz,

|ég.létűI áíIjoD iíí a f.írl éírlííeííeh Dé!sala:

AZ Ál]nlorvos,fudományi kar dókán j.l:

Az Egelum Hdtlgatói Ó hománJzatá ah Elnóhl:
Az AoTK Hál]gatói onkormán],zalíonk elnóke:
Zoobgu: hép"^^dő:

Ósztöndijf'clcIós:
Nemzethtá i Ala,|)lsl.l," lLa gatóh Egesübténch kjíI,^elője:

,h h,u lj]nw ú,n nn,ld.n tt.,kF--ln:lluulLlfu--l:,."r.,-- a

}

],/íel, elellhe,,.ZtI ltsl. pl 1rruL, lrtul,".n.nrrn mJl lJlJLl.^,,hJllJl J le1.ool -

Í / rara.r l-úrol ra.ra ,,,(p.cg,,l\cl \é iggo,1l, e/ meg, .J,(:r bemele8,1e,loll' ,\
következó óvckbcn is hivahlj teendők sokaságával fogsz szembe§ülni. Könnycbb
cligazodás vógc(t ime ]rz egyetemi hivatalok:

Rektori Hivatal: Áz egyctcm jrányítil§á\,al knpcsolrloS ügyviteli teendőlr
elláráSárá hiva1ol1, jó n1css7e, Gödöllőn 1:llá]ható, (2100, Páter Kátoly u, 1,)

Dékáni Hivatal| A kar iíányílását végzi, flIá tartozik a többek között a

Tanulmányi osztály is, A "Il" ópú]c1 clsó cínc]eién tÍl]álhátó (lásd kéSóbb),

Ta!!t!sé!yio§zB]y: Nep./<rJ n(!Ln a -lLo', 
^ 

llJllgJlol ,:l1u,mlnvl F.
sZociális ügyeivel foglalkozik. A viZsgákkn] kápcsolatos esetleges kérelmei-
det is itt kelt maid leadDi, Ez is a "II" ópülcl c]só emeletén fog]al he]],et,

NT ilDatülása: I létíőn, szerdán és csíjLöl löhön 9:00- 1 3 :00-ig.

EOKI!oí!é: A Hallgató Iroda az "N" épület 3, cmelclón, a 3l0 cs s7ob! (Iásd
később), Ez az a helyiség ahol többek közótt, az ö§zróndijak nlcghl!ároziisn
vagy éppen a kiVETítés szerk€§Zrés€ íolyik. Kcddcn ós csüiöílökön, 14:00
és l8:00 közótt jó eséllyel találsz ilt valaki illclékesl,

D| slcnbő Pllef
Dr, solli LásZló
Mudi G}(jr!§
sipo§ Krlalin
czinder csaba
Pazár Péler
Iludáh Vih!ória

lFl
lE]

M
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Az Alma Mater
/rl-UlJnil,ihJn jJrJlo.ll (,,I d lileiF7e.l hall\J \dlo.Zlnúlcg egv l/lele,

( rgli nnlr,.re gondolnJl, mlg J lalin nyelV muveIoi. a l.ii.iczc,r 1.1ordrwa r
,;l'ápláló Anya" vég€redmónyíe iutnak, AZ Alma Mater egy régi diák kifejezés,
nrcly magát az intézményt hjvalott jelólni, Ebból kifolyólag most a kar fiZikaila8
is ínegfogható lészéról, vagyjs nz épűletekról le§z szó,
\iiszonyla8 szerencsósnek mondhat j nkat, mert az intézetek és tanszókck

helyel, Mint a mellékelt térképen
is 1áthaló, összeSen ja €zt az együltcstj melyeket A -
1"l s - ic tdrto jelz d.rs vegett Á latsz"1,1gos

7avart (9 épület - 18 betű) a; új épülel mind
cgyik bejárata erry önál]ó j

hcly7etünket,
Gaboí reri bejircI cs.ik külünlcgcs

és Mikmbiológiai laboloknák továbbá a PatikáDak (bciáíal 1lZ úi
épülelek rclól, é'iel-nappal nyi1\.a van) is hclyl ad, áz ,,O", mig a

sebé§zet, a Továbbképzési el6adó é§ a Belgyó8úészati ambulancia köZós épületc a

"B" iclzósl viseli. A két épület kózóii bekanyarodva jutunL( el az új épülete]úcz,
EZck betűielzése déltói északra "F" lól "N" ig teried. AZ épületekr€ ki van ín,|,
lrogy melyilóen melyik tanszók talá]haló, sőt, hátul, a íóldszinten cgy köröS
lolyosó köti őket össze, Ebben a lömbben található többek között a men a (,G"),
a Testnevelé§i Tan§lk (,G"), a büfé (,,H"), a Tanulmányi osáály (,,H"), a

sámítógépe§ §zoba (,L"), és aZ ldegennyeM lekorátu§ (,N").
A campu§ lrilalalos nyih{nos mellékielyiséEe az "E" ópülethez simul, a

Kórbonctan bonctermónck bejárata mellett található, EZcn kívül a kön}atiir
eme]etén találhatsz nyitott mosdót. Az ílj épü]etek minden emeletén, a ürlckkei
szembcn található mellékhelyiség, d€ ezek egy rószót zá§a tflrtiák
A zoológiai Intézet, mely főleg a zoológus hallgitók élctóbcn 1ö]l be kozponti
.zelep.l. a Ronenbiller rrl 50, ]lJll lalalhdlo, UB)all(bl,c] J7 eTU,e,ben lilJlhJ-
lod m<8 dl Allallenyészlési, Takarmanyozástani és Laboíálla|-ludományi
Intézetet és a Növénytani Tanszéket is, A háta mögött, n nyomda m€lletti
J€gyzetboltban vásárolhatod me8 a szüi$ége§ kónyvc]<el,
Al Üllői Kísérleli lDlézet - mlno m(tslcpclF, Ullon lJlJlhJlo l i,l
ncgycdóvlől válik a hallgatók életónek részévé, de azt jó tudni róla, lrogy
Európá cgyik legkol§zerúbb nagyállatkórháZáíól van szó, EZek után elmond
batjük, hogy navigációs szemponlbó] mjndent tudsz, úgyhogy

többsége a Rotten

^ 
fókapu az István

Parazito|ógiai Taoslkhez, vc

alká]mak (konferenci
hlsználható, A Bika ínögöt
Belgyógyászati Tanszékh e7

Ió§ze jelenle8 űres, A bciír
bciár3lIa1 szemben egY 1é

clón, a többi még olyankor sc
épii]et (,,A') nagyrészt a
ki tavaly az istálló, így ez a

les 1erembe ve7et, A

letto kúZütlj lobej3rJton l-erészlü l

nrindjárt az elsó félévben,
nraradvn, attól balra

és az Áhttani és
előadóhoz. R7 Unibbi

mutatkozni, A Bikánái
Éú]et. 1"C"l laltrlh1río, A pnrtJhoz
.rz Elettani elóadó loHlal helyeI, A
a ranszékekre és a Kémiai gyakor-

Tanszék a kóíbonctani és

=lflEffitHlEFtsZ%El=
;:-5 il=
=sEE!aG= ffirÉ=
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JóU-IAT,GóLYAí
lóho7 A parkol a kémia felól el a ,,D" épületig, Főbcjárala a

Rottenbiller ulca felőli oldrlon n
kiilön Ies7 sxj. Dólj o]dalon Iévó
felőli pedig nem vólerleniil viseli a

hétkoznap délutánon]ént pedig te
(,,E") épületbcn lalálható az

kazságügyi Álatoívo§tani T

mogött bújt el a Gyóg}tz€rtAni
o]dalon \.an, Itt álldogálvá nz embe

ba vezet, melyról kósőbb még
Webmesterelüez juthatsz bc. á Park
liraiot, csiitörtökőnként Eqüus-buli,
el j11- A park éSzald oldalán ]ózös

még a legoprimá]i§nbb esetben is 1 logsz e]lölteni, A B€lgyógyá§zat
pülct hátsó oldfllán lévő előadóban

és ,,R'), az elóadó beiárala a keleti
mindcn! lá1 Budapest sZépségeiból,

nivcl á kilátást a "P" ópü]ct la]<aria, Ez á Kisállat-kórház (keletről a SebéSzeti,
n_vugatról a Belg],ógyászali). Innen a bejárat lelé sétálva lűnik fel, hogy a

Belgyó8}ászati épület (,,A') ezcn részén is ajtók vanná\ me]yck aZ egl,kori istál-
]óba éS a Mú§zeles laborba vezelnck. Eközben balra úiabb ópülelcket láthatsz. A
Belgfógyilszali Előadó épülclc, mely a Kóíélettani 8r?kollónáh fl Belgyógyászati

ttak el A könnyebb tál

zést kapott, jelentősen

rc]ó] nyíli

a Park íelől nyilik, ós egy-

másjk te



/y'1,1l lon\nlll:,d.r).l.nn)iIVJno,nl:,l1Jl,,j,/igiJ]lllon^.i\,/lllú1,\lJl,
t 7 e_r,i,ru _/ l1,1,"]l, nryel, clloman)JL,Jn m.l\ninlegvqOP.7cIlUl(ll../ll
icrnc§.lk a le8liisscbb lolyóirfltok és szakkönyvck, h1|nem muzeális óllókű
.;rkaSígoL( i§ ircglalíllratók, Olvnsóinak 120 ió§ ol!.tsólerem és 11 szatmíla)gó| á1l

rcndellrezé§óre, A hdllg.l1ó]. nyugodt, bará(silgos lógkóre íniatt 8yakran bclybcli
1Nn lásra is h.lsznilljik, vilámint tudonáDyos kUulómunkákhoz is nagy scgít
si_gel jelenl,
1-1sijsoíh^n zoológush.lllg.ttók figyelmébe ajáDljLlk a Tcímészettudonlányi
Mílzcul1l Kainyl,táíát (1088, Bp,, Baross u, ]3,) iS.

A kan].!tár - milrl már volt íóla §zó - a lrarlr nyugnli o]dalán, a ,,D" épűlclbcn
1alálbató, A be'árat a ltoltcnbiller utca íelól nyililr, kó7vcllcn utánfl, bllri talal]-

h!l(') r . hltíL Itt eleklomo§ v.tgy kulcsos szekényekbc lrclycrlrcled el kabátod,
mobillclcfonod, na8,vtáslrád a§ cg],-ólr, á kón}\tár ha§znáIaliLho7 nem szuk§é8es
.tolgoká1 (rZ olvasótcIcmbc c7ckcl neín szlbad bevinni). 

^ 
földs7inten tllálhitók

! hival.tlos helyi§é8ck, ó§ nóhán] kényelmes i'otcl vin,akozás és be§zél8etés
cóliálró1, A lépcsón lalmás7va !íl.is7tás eié kerülüDlr. Balr.l a mosd(j és néhán}, e-

mei]cZós íe specializáIl §7iimnógóp tfllálható, iobbra Pcdig .t7 o]v.sóterem, Ide
bcló|\,c cgy hatalmas ó§ §Zcnrcl gyónyirrködtetó helyiségbc juls7. A napilapok
sza]cs vlilrs7lél(Ít mellett magyal, nómet és angol nyelvű tankóDyvck 1cnyíigoző
lrzcnáliilró1 válogathatsz. Tcrmószclcscn v.tlanennyi rinkönyv ós icgyzct meg
t:llálható i(1. cgl részük kólc§ónöZhcló. n kar hallgatóinilr ingycncscn, A
kon,Yvtáro§ kis.i§szonyok pultja n1ellctt talí]haló egy nagy teljcsitnónvú
s7ímitó8ép, clsó§oIbrn l(uurási fe]adnlokra fcnn(artva, Vlllmint egy íénynásoló
gúIr, lnrelyet sriál kárlyívll (l0 Ft/oldal) va8y a köZpoDlival (]5 Ft/oldrl) tudsz
ia§7nílt1i, Hlitrább §úlálva e bóség7ávará\.al szembcsül aZ cmbcr Ha7ii és ldilföl-
di jL]llloí\,osi és állattartói iölyóiratoh szaldapok sor.rlrozD.lk Vóglelen váliSzték-
lr.ln a poLcokon, I(t (()\,ábbi számító8épeket is 1.L]l,ils7, ínelyek nem csak c

nr.tile7ésre, hancn tudonrányos lQtAtásra is h.ls7níllrllók- Es van itt néhán!
cscndes asztl] a sarol<trln l7oknlk, aldk magáIyos.ln s7crchek tflnulni,
\iasezeliil pedic állion ill a kón]rvtár nyitvatarlá§a:

I{ÉTFó - §ZERD.\: 8:3ü - 18:Eü
csrOTÖRTóI( 8l3ú - 2ú:üü

.-.,-,,,,,,,"',.

www.univet.hu
//l !rll\:ll|,-\"n1,1piJnal ].l1,., l(.]J,.íe.Pnlli.,ll\..l;(l,.lllll ,,,l,,l

Í ,rr:,l,:rn rrrr,rlnrz,, r l lrrrll lap. ,ulrr,, ]fcl.hb Iudni!,ll.,l ll ,,\: / l|,If el,

lcirísait, tss hogy honnan tUdo.i clórni? Egyetemiinknek lcrnrólzclcscn állandó
kábeles klpcsolata \.a11 a vilL'Lghál(iv.l, me]yet a tlrll8alirk kat ki'7ponti helyrő], a

Kdnyltárból és a szánrilógópcs s7obából tudnak i8énybc vcnni,
A Kön}.!tár számílógópci nag]íé§Zt e-maiiezóslc ós krlalógusban vllló kereséslc
vannak bclóvc, ]<ivóvc cgyet, amelyet \.iszolrt lcvclc7ósrc, s7orfözésre nem illilr
igénybe vcn , hisz§n !Z ! kutltómunkr ré§zérc van rcnnl!ítvrt-
AZ,,L" épülei 3, cnrclc(ón,.l lifttől blllri találh!ló a Biomllcrrrlltik.i éS

SZáínitástech ikai Trrrszúk, amc]y ínűl(ódteti az D8yetem bcl§ó híl(j7lttit és

lcDnlaítjá Intetnet kapcsolatíl (vxl.tnrin1 .l nevében szerepló t.lnlilrgyuk.t1 ós

nóhilny lnkultriciót oktat). 
^ 

számfua)góP Szobl jobbra, a második a'tar nriig()11

lalálhrl(j. A]lilíbÍln munkaidóbcn vxn nyilv.t, néha egy 1dcsit to\,íbb, v]illora)
szilmú s7ámilógép található itl, váltorí) iillápolban, és szintén változó s7]imú
víral<ozó b.tllgátó, Emiatt erősen a szcrcncsóliil lúgg, hogy épp találsz c s7rbr.t
gópcl,

^ 
k)r srcrveíén keresztül §Zerczhcl§7 (lcrmós7cle§en ingven) saiár elcklr()lrikus

poshl'iók()i, EZt kérni kell, móí]pcdig a Bion.tt, és számtech, tnszélrc! Yag},n
Kónyvlálban, H{l késóblr bárnli prcb]ómác{ lenne ezzel, akkor a szcrvcr§7obíbrrl
(a l(i]ny\'lár épliletének déli rószón. a láliló mogott) tudsz se8itsógct kórni, B71 .t

poslítfiókot egyébként TELNF]'lllcl nkáí kívülról is el lehct clóni,

Könyvtár
'lihlol: |]ó I) 17E 1226
l,il,: (3ó ]) 178 1227
E ndi l : ltb|ul :- (4ul ilc t -h u
] I ú ldl : hl t|: / / hony.- ! ul JlhiLel, h u

Ig,l:Edíó: Szdbóni siáau! Iu,ln

Jó szörfölést!

Pú:N]r]EK: 9:üú - n7:úú



Hallgatói Onkormá í]yzat
-) /.!e aldpldn Fg] me,.lll^l i^ll i\m(lcllen Lonn)tn plrhuzamot ,"nhat a

' //Í ,"z"pi.t 
"t"t<t "n mul oJo,?, DIdkUnkoímrntzatokkrl, Sl(lcn, ,ere a

hcly7el ennyire nem rossz, AZ egyetem hal]gátóinak törvóny biztosítotrr, komoly
szclcpe van aZ inlézmény jrányításában. EZt testesíti íneg a Hallgatói oítor-
mán)zát. A kűlónfél€ irányító lestülclclóen (szenátus, bizottságok) me8lévii

ielentős §úlya sok§zot megkerülhclellenné teszi a legfelsóbb Vezetés §zámár.l l
dónté§ek nreghozatalnkor oktatóink iS egyenrangú partnernek fogadiák c] a

HÖK képviselőit. Es hoeJ kik ók?
i{inden, aZ cgyetemre, illetve a karra beiratkozotl ha]lgató automatilQsan tagia a

HÓK,nek, Minden évfolyaín választ magának egy óvro]],amfelelósl, aki ezáltal a

Hallgatói vála§ztmány tagi1l lesz, A llv tflgia nég az elnök, a Zoo]ógusok

kópviselóie a Ko]légiuni Diákbizottság, a nemzetköZi djákszerv€Zclck Goreign
Student As§ocialions os^) i]l, Internaiiona] Veterinary Students 

^ssociations(IYSA)) valaminl az Eguus k]ub egy,egy kópvjselőie, EZcn ldvül Szenálus hall-
galói részről d€]cgált tagjai is ligjai a Hv-nak, óket közvctlcn választással szavaz-

Zuk meg, rendszcíint szept€mbcíben,

Es hogy koDkrólan mit is csiná] a HÖK? Nos többek I(öZötl:

> ellá!iá hivatalo§ lccndőit a SzcnáLusban, az cgyetemi é§ kari bi7ottságokban
> progrrmokat SZcrvcZ
> hrllgaói lapot id ki (kiVETílés címn1el)
> me8hatírozza az öszlöndii nagyságát
> érdekképviseleti szeNkónl nűlódik
> nrcgpróbál mc8oldflni mindcn, a hallgatól&al (akár csak eggyel) kapcsolalos

problémát
> támogát (akár an_\,agilag i§) rninden olyan hallg)tói óllet€t, amely a hallgaiói

élet szíDcsedését célozza
> támogal minden elkóPzelhetó iót, ami a hallgalókkal kapcsolalos
> igfekszi]< megtorpedóznj minden c]lenünk irányu] ó vészterhcs összeesküvés1

Lla tehát bíímil!€n jellcgíi, á Hallgalói Önkorrnányzattal illetve a há]lgatói élet-

tel kapcsolatos öti€tcd, megjegyzé§cd, gondolatod, hozzáfúzniva]ód, véleményed,

kie8észilósed, tanácsod, dpped, el]<ópzelésed, é§Zrevételed, kommentárod, mcg
g],ózódéscd, nézeted, úlmutatásod, sirámod, panaszodvanvagy §órelem ért, akkor
n legbizro§lbb, ha ezt ó\,iolyam képvjselódön kercsztiil (va8y al(áímelyik Hv-scn
keresztül) hozod a tudomí§unkrn,
Mi mindenl rnegteszünk, hogy Segitsúnk, de ezt csak akkor tudiük megtenni, ha

tud nk r problómáról.

t

Ő a íoirkakirály.
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cursus veterinariae
,r?,lllJ,ono.1 ,:,l _/esyil lJtsn.|,./Érubba,,.tl\^,lUdnmin}i./.k^1, 1(o7oll,

( 7AlUljel(nll,,,c.1,1\JIvn}.,h, lel,,,ere.!Ull,c.vJ.o./lnul<BlJcni,el(örjI
a].Iku], tehát móltán 1ehetsz búszke arra, hogy s7eptemb€rtól ill fo]ytlthatod
tanulmányaida1. A szak magas kö\,clelménysziDliól jelzi, hogy é\,€nlc 85 hallgató
íalvótele mellett csak 60 - 70 kórüli á diplomázók számfl, és a végzósöknek is csak
köriilbelül a h.trmada-fele kczdett 5 éWel korábban, Tehát Dc gondold, hog,J a

nehc7én túl vagy. Ez persze a kir,ótelesen szigorú vizsgaszabáIyzatnak is köszón-

hetó, ínel,ven az clínúlt évelóen a IIv néhány, sokat birált könnyílést ért €l
(például egy tárg]bó] cgy félévben háromszor lehcl vizsgiizni), de eltól még nem

lettek könnyebbek a viz§gák, sót.

N-ag} vjla tárgyát kóp7i a nemrég bcvezetett úlr, krcdilrendszerű kópzés is, Ez a

kaDzésforma azi 

'c]enti, 

ho§, a piíanisszerűcn cgymásrá épüló laíllárgyak kózül,
fólóvtól függetlcnül, bármelyikc1 felveheted, amelyik elótanulmányait sikere§en

lcljesítetted (és indul aZ adolt
rélóvben), A lcedilponlok révén az
ó§ztöndíi alapjául sZolgáló tanul-
mányi ádagot nem csak a7 elért
osztályzat, h.lnem a vi7sgá
nehézsége is befolyásol'a, lgy
póldául egy analómja hármas löb
bet száínit, mint egy jcles, ínondiuk
az ÁIlatorvoslás töIténclóből, IgáZ,

az anatómia kótelczó tántár8y,
r.agyis a diplomához elenged,
heteden, míg az "áo löri" fakultaliv,
azaz szabadofl választható, A
iakrr]táció§ és köteleZő tantárgyak
jcllegéről, súlyáró1, felvc-
hclóségiikről, aZ ös7töndíjszámílá§
c§avarulatfliról §ikerül1 két tekinté-
ly€§ fuóíctű füzet€t mcglölteni

("FakullációS tantárgyak tájékoztatóia" illetve "Tanóvi láiékoztató"), amelyeket a

beiralko7áskor automalil§$an megkapsz, Ha a téma lnnyira izgnt, hogy nem

birod ki áddig, ismólelten utalnánk a hátsó borílón olvasható szövegte. A
Gólyatáborig, illetve a beiratkozásig .t7onbrn még rcngeteg sokidóvan, é]vezd ld,
bombrjó n,varat lríYánunk Neked!

il

"fJl, o,,h,a.,:al tJd]ükn.l, .ol.a' f. , D.- lIaJo" E!!!-

Cursus Zoologiae
pUI(lclcllel ko,7dnlünL lllel,el ,l /oolo8u.hJ llgil^k nem lul n(pl., Jmde ,lnn"l

a) I(ILFFhb íJborJbJn A7, nog} kP\e.en lag}Unl,. nÉ l,e,eIll.<n cl , nkil, nell
egyrószl Einstein óta mindcn relati},, másrészl cnnek is megvin a magá e]őn}re,

Mindcnkit ismersz minden óvfolyamról (elóbb Vagy utóbb), tehát ha valami prob-

lémád .jkí,d. aZ összes zoo+allgntó zseniáli§ ötlclcjne]< végeláthatadan sorávAl
áraszt el Tég€d, Azt hiszcm, a külónbség érezhcló, mennyire más lehel egymillió-
ötszáZkilencvenhntezer- nóg},száZhetvenhárom hallgató között €§,€den biíl(ánflk
lenni, ós békés megelégedetlsóggel beleolvadni a rragy semmibe, vagl élet lralÁl
hircor ví\,ni a korlátozott mennyjségben jelenlévó eraíroríásokért,
Továbbá, báí eZ egyelőr€ Tilckcl nem érint, ha majd a s7nkdolgozat megirására
kerü] a sor, a tanárok elónt€nck roríó szeretettükkel, ós lópren nyomon lig}clcm
mcl kövelik, mit múvelsz lnilr megint. Ez eiső hallá§ra trorzisztónak rúnik, ttc
€nyhiló körülményként érlókelhetjük, hogy általában megteszi hatását, Tllrál á

lónYcg: családias hangulal segit6kész barátok
és tAnárok,
Ds egy nagy hátrány: elég n€héZ ncnl feliúnően
hiányozni az clóadásol§ól,
Ha még ezek után is kérdések és két€lyelr
merülnének fel Bennclek, nézzetek be a

Zoológus-khbba, ami rcndszerint kéthetente
,Zokull lenni a Kün),\lJí ,rlrtti
Klubhelyisógben vagy a Zoológiai Inlézetben,
de elUlI( minoenlPppen lalalIUl 1lJid n1,1l ]-
tot, amcly hrtfllm|Zza a részlclcs idő és helyko-
ordinátákat, valamint a témát. Ez utóbbi
c]ó7etes megbeszélés alapián dől el, Altalában
mcghivunk egy zoológusl vngy a Szakmában iárBs humán egyedet, aki nagy
lclkcsedéss€1, esetleg diavclilós kísérerében kápráztal el ninket tudásá\,al, ezzel
i§ ósztökélve minket alra, hoAy punnyadó fantáziánkat a ludonrány szolgál3tába
állítst]k.
Tehát a lénycg, hogy érezzétek jól ínagátokát és legyetek aktivrk az
elkövetkezcndő 5+n év fllatt, hogy úi §zinapszisok ]épzódhessen€k nagy j(\,ő

elótt álló agyscilieilek között,

ffiffi
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TanáROCK

, l, tl\osk ő ibDto§ságú Kémiai

ha az cl(iádá

schcibcí l'.il k íóliái nem

, és különösen
az irodújilb.ln

után \,-égre

s7ótagját is,

l!n^a,.LJn| Lhann\h.l ll, n" L},. bob" K.lJ,M.ld\,

PROF. DR. VETTER JÁNos " SÁRKÁNYFű,ÁRU s"

János szcrcli ha a 7h ra nem aZ cló.idás
szercti, há a hall-

az óráira, Azl pedi8

kicngeszt€lni, Vencr János nerrr szercti, ha csok yell figylaltol hoznak
Dcki, mert bár ugyilcsak kedveli, de aZ nZ el Ll(,l\.d, \tttel Jrno\
kimondottnn nem §zercli, ha a kiilföldi hallgatók
bárirrmi ]apokat és cgytb szárított készílínén tcr JánoS ald(or íaD

s7ckijhi .l nó\énvtanelemúbcn, há a vizsgán valaki egészen kivólclcsen
és kémialantárgyak elóadíslin elhangzotr hasonló

DR. KóTÁI Is,fVÁN '.A. PINoCHET"

Jszó\ijltJn cl(

C 'l eor, dc ez n

lőcn sötéten 1átja a vilá
huncin szemiivegónck

fe]ejt,

scheiber pál

lrimondhatia
akkor úrzi ínagát igrzán
egy bonyol ultább vegyülc1

bitlki nelÍt pontosan azl csinálifl, amit ó aka\sóiony\
ha va]aki n ]00 méter€s kör7clében mobiltelelö]jial.vit
Sótonyi Palcr akL(or vaD iga7án e]emében, ha a h.tldiís_

Kólri István szereti,; ha bdásonkénl lcg.llíbb eg]

örök7ii]d Iin rén iiYhatia fel a fi,.vclmün
ket, KülöDöscn s7eí€t tój kórében tonbo] .L

sajátosságából fJkad,

logika.
PR()l,. DR- SóTONYI PÉI,ER "soTó"

hadtestparanc§Doka.
rendszerhez mind

to\,álrbá, ha kétszer' ól peíc cigaret-
n€ni §Zarcti, ha Danika

kótai István ncnr valaki .t7 aitajára
fiiggesztett viz§garcn t lrúzza ki, hoj]v a

sáiá1 helyét bizt Isíván kiili]nösen nem

csik be a gyako
Kótai Islván akkor van igazán eleméb€n;
rómjs7lgetheti a hi]lgalóságot a lymphocylák

idcic alalt készüln
galóság pontosan óí
kűlönősen szereti, ha á7ók, akik mégis c]kósnek.
er) cgv .7Plel (.Ulol{dF\,l prUbdllll nrF,

PRoF- DR. S(]H|rBER PÁL "PAPA'

T!ns7ók

nyájunk nagy i'römire
Sótonyi I'óLeí szeiitiJ

\.é8én, cíile lé] tizenegykor nlóg mindi8 talál ic]ót cgy "ld§"
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Plus sz !

,? l,U\(ll,e70l(ben rcj\ iJ Illmulal1.1 l,dp.z dl l:l V^nJll o/olJg, hots,Jn Iollheled

a /| ,l u.g, / nJpul d rJmpu b]n tig} J/.tsvelemmel lrapL.olllln, ug}ekel
in!ó7xe, hr az €lóadá§Ok és gyakorlatolr crrc Vélellenül nem lcnnóne]< elegendók,

F^(üLTÁCIó!( Minl már említettűk, lólcznek flkultációs tárgyák iS. Ezek kózül
néhányat (a2 cgyeiem elvégzésc aláll ósszesen minimLlm 50 kredit pont órlék-
ben) köiclc7ő felvenni, SzercDcsóre a válasáék bósógcs, a kifejezet€n k]inikái
jellegúeklól n kutatást §e8ílókig mindent megtalálsz- Felvételükkor cólszeríi a
pontérlék és a vizsga nehézségc mc]lett azt i§ megnóZni, mennyire érdekel

TUDoMÁ\'Yos DL{í(óR: A 1udományos kuta!ís felé \,onzódók száínára adott a

:Il)K munkl, Az intéZclck, 1anSzékek hirdcdk íneg évente, más-nrás léniiban. A
foí]adó intéZetek TDK§aikál megianítják a kísérletezés és a kutalónunka
fortó]yaiía, egyéni goDdolálok lddolgozására, §egítenek eligazodni á kiilfoldi
szakirodalomban. 

^ 
TDKsok számot adnák e]éít eredményeilcől á7 évente

mcgrcndezésre kelüló '|'l)K Konferencián, ahonnan a legiobbal( lovábbiutnak
n, országos TDK Konlerenciára (OTDK). ínig a legldválóbbak a nemzetkóZi
konferenciákon ismerlelik eredményeikcr, Fonlos motiváció, hogy a sikeres
TDK do18oZato1 clfog.ldiák diplomanlunkának is.

KüLFöLDI CSERDGYAi(oRI-ÁT/GYAKoRI,Áí; Ncgyedévtól felfele lelrciósóged 1esz

nyáíi cseregyakorlati bclyeket me8pályázni, (pl,: Bécs, Ufu€chr, Hasznos
tapas7lalfltszerzés m€l]ell nye]v€t is E}-ákorolhglsz. A pályázatnál a laDülínányi
eredmóny és a nyelvtudás számír, Illetve már a másodév végén, a tenyészlósun
gyakorlaton is elcsíphetsz egy nólríny betes, külföldón lö]lött nyári 8Jakorlaiol.
Ezeket r ,,TeDyó" (vag,vis az Allatlcnyósztési, Takarmányo7ástani és Laborállal
tudományj InléZet) Szenezi, lra nyiNa lartod a szemcd í,kkor Hollandiában,
Romániában !í,gy Szloléniában löllheted a nyarad clsó részét,( Amíg T€ ezckcl
a §orokal oltlsod. ielen kiadvíny munkatársai a Fogarasi Lipicai Móncsnól
§cn)rredn€k, ,,8y3korlali munka" círnszó alall. @,)

BEDoLcozÁs: 'lhlán furcsán hangzjk, de lnég e8y, klinikál sose lárott, €lsóéves

hallgalí) is rövid idó alatt haszDos munkatálssá lud vá]ni, a]<ár rendelóbcn, akár
az egyclemi kórházakban, l'crsze ehhez oda kel] rnenni, é§ a munkábán vnló
Iószvétel lehető§égól és feltételeit mcg kell beszélni az érinlellekke1, de

áhalában na8yon pozi!í\,an viszonyulnal( aZ "öregek" a lelkes iíiílsághoz,
Flasznos tapásztalatolca ós ismeret§égekr€ tehe(sZ szert, hfl elég kitartó vagy,

xrvETiTÉs: A kar lr.tllgatói lapji, félóvcnként 2 számrnal 500 példányban

iclcnlkezik, Ha bármilyen ótleted v3nl szeíeinél részt venni a kózös
nrunkiLban, vagy csak érdcke], hogy születik mcg úirl és újra egy 28 oldálí,s,
kótnyelvú lap, tárt karokka] várunkI

,,Bólálü|élh6: e2, ek\ szh §ó'- Plol: Dr uetési lircnc

Kolesz
I1.18 l]u.ldpesí MoglaúdiL- 59- ó3-

ftleJol: (]) 3ó3 1191

/k.llPAiUnr Zu8lo,,oldove,,clcb(n íck./lk, T,lr. Bl ,i/ l" l"J, l r,/li,7,,l lel
< 7to.,nr.nmeglö/<lllhLlU!|l 80a,rrulrbusz, l'e.hU,,,.{,lF.\ill]mn..;,l,
78-as éiszakai busz). 

^ 
320 fő bcrogadására alkalnlrs, nógycnreleles épúlethez lar-

tozik egy vendé8parkoló, egy aszlaltos ftrcipálya, a fcnnmaradó le.ülel piheílő
pArld<ént funkcionál.
Áz irányítást az i8az8ató és r hétfós Diálr Bizol1§á8 vógzi a lrázirendnek
megielelően. A Diákbizottságo1 a Kollégiumi Kózgyúlé§ válaszlia a ]rollógi§liik

^ 
szobák háromágyasak. Minden s7obáho7 tartoziL( a főhelyiségen kivül e8y

fürdószoba, egy erkély és egy beépített szekrónysort larulmazó c]őlói A7
emeletenként található tanrrló, konyha (elektromos tűzhely, nikrohullílnú siilij)
ós mosó helyiség (:tutomat:l
mo§ógóp) a lr allgalók mi ndennap-
jlir könnyítik meg, A ftjldszinten
ki'ny\,1ár,
§Zánrílógépterem, kondi-
cionrilólcrem, búfé, i ll, két
szórakozó"l'V lcrcm áll a l(o],
légisták rendclkczósrc.
A l'óldSzinten ialálhatsz még egy
HÖK-irodát is, A számítógépes
teremben 24 órás Internet hoz-
7áléíés bi7losiroll A kondilerem
nlcllcll a diáko]< jó erőnlétéről á
hcleDlc kólsZcí !ar1o11 nerobic
cdzós gondoskodik. Vógc7etii], de

ulolsósorban, minden
tavasszal a kollégium a heb§zíne
.t7 Equus nlpo]< rendezvényeinek

vörös Felhó rémálma

-1



nzbeszél, kutya ugat
/ 1,§l€"v_g;.. t.,t ldpl.^,il^. iogdidlul mlnl mi:d minden mJ,l^l, ]

c 7r,,niÚ,"n,i P, \l/\g:l\7ih,lllzJl T\s// íFnde.l e,,il , 
^ 

TVSZ-, a

vETíTÉ Gól

lreiralko7áskor kapod meg cgy kiS fehér könyvccske formáiában. sZó í,mi §zó, ez

elóg unnlmiS olvasmány, mégis azt javislom, nlaposan ve§ézd ki. Hfl bármil),en
kórdésed van r bcnnc foglaltakkal lrapcsolátban, akkol v.tgy a'l'o n, vagy a IIoK
nél knphal§z rclvilágosítást,

dijai ke rizctned- Persze csak o]ylnkor, ha
tetiél eleget a kiielölt határidórc. I]yen

bci tk;zás. a lecl(eköúl^'|ed leadáSa a vizsgaidószflk
íté/e, bankszáalalzlrnod váltoZásánlk be jelen,

F,lősz a hellemellcnebb ftszről: mik d kötelezettségeid?
> A kollégiumi dii befizeté§e (haláridőíe|),
> si]<eíielen \.iz§ga urán az utóvizsgadii. (E7t egyébként az cgyetem nem inyeli

lei, hancm n Hallgatói onkolmányzat működlclóséíe fordítja - tchát végső
soron rád is,)

támogalást, Ahhoz, hogy
hogy poDrosan löltsd ki,

eg, csaladi

te a4lör< nek,

állapolod
szolgáló

EZt má§képp€n sZámílják
A zoológusok 3,8l átlag l'el€it
azok, akik elérték aZ évfolyakapnak i's7löndíiat, az állarorvosok kóZül pedig

muk tanulmányi átlagát.

IIa bá.niféle problémád vln á kifizeté§ekkel kapcsolalban, 
^zzal 

yágy az

óYfolyankép\,iselódhöZ, v.lgy kdzvetlenül a IlÓK höz fordulhatsz, IIa a Danászod
iogosnak bizonyul, akkor a kö\,etkezó hónapban kiköszórűljük a csoúál.
Ert]cnres mír most nrcgjcgyezned, hogy ha ]cga]ább két féléven kcrcsztúl
megfc]c]óen ió a tanulmányi cícdményed, akkol mcgpályáZhatsz nag}on komo]y
állami é§ ]<.lri ósztóndijakal,
Hát, ide enn]-i fért, Hir további kardéseidvannal! szívcscn á1l unk íendelkezéscdrc.

> Bizonyos esetekben
e8yes kölcleZettsé8éi
kótelcZcllségek példá
utáD, lr kol1égiuni díj

,,AjcgEctt,r,Iah,@

Túlélőkészlet
tMinl arrl n.r 1,1lJn rJ]ülltl, !l Jlli.i !,íil^,,,..n P. ..,elll dl,dl,lU1 ll\Jl

Jll *rg rgy.ereg dolotla ,,,úl,.cglJ lF,7 i/ egl,,lemell - a lJl)(!l,]/J,*lll,
ínindjárt egy jó fényképészrc (a hoZZá tanozó fodrásszal és sminkcs§c]), LI.1 elóg
idód van a nyár hátralévó rószóbcn (és miért ne lenne?), jó €lóre bc§zcrczhclcd n

lontosabb cuccokat.
ElóSzör kezd el a folyószámládát intézni, mert a kártyára lcgalább ]<ól helel ke]1

várnod, Amenn},iben ez idáig nem talá]]<o7tál az adókártyáddal, be kcll ügranod
óílc a lakóhelyed szerint illetékes 

^PEll 
ba, ós ol1 igényelned. Az ö§ztöndijaIr

utalásáhoZ ugyanis az adószámod fehéd€nül szükséges.
A 8yikollatokra mindcnképpen szukséged tesz gumike§ztyúrc, szikcn\,óIíc,
pengére, le8alább €gy c§ipcszíc ós esetieg ollóra, szondára (anatómia). lIa luds7
ismeróstól szer€zni, aklror szerencséd vnn, mert igen drágák, é§ az cl§ó bonclcrmi
gyakorlaton (3, hét) szüksógcd lesz rá. Ha mindenképpen a vásárlás mcl]cl1 dön
tesz, várni érdenes, mcri a beiáraúal szemben lévő patika szcplcnbcrrc
egységcsomagokat készít aZ clsósök számára, AZ anatómia elóadásolüoz pcclig
színes ceruzák széles válaszlókán lesz sziikséged, ha később is szeretnól ldig;L
zodni a iegyzeteiden, Több gyakorlatra, például kémiára, fehér köp€ny elengcd
heretlen, mivel Sem a kénsav §em a nálronlúg nem mutat ríll elónyösen, §em a

nadrágon, sem a bórón, A 1üZclck
milvcn§ége áltálában a Te választásod
függvénye, a lanL(irlyvel(el á felsóbb
évesektól vagy a Zoológiai Inió7ct
mógött lévő je8yzetboltlról szerezlretcd
be. Ha pedig vatani nigyon ninc§, vagy
nflg],on drága, a kön}.rtárból éldcncs
kikólcsonözni vagy u8},anitt l€ is ]€hcl
fénymásolni óket. tríegl,ásárláSukat a
jegy7ettámogntás segíti (bónok fof-
máiábrn, a2 év elején kapod meg,
vigyáZz, lrr clvcsztcd, neín pólolháló|),
Ha szociáli§ támogalás( szcíclDól
igényelni, szcdd ö§szc sZiileid
jövedelemi8azolá§át (magánvállalko2ók
esetén APEH-igaZo]ását), te§ivércid
iskola]átogntási pfl pirjaitI

KF.LT.F.^,í]]s B]]sZ]]RZóKöRI ],l^,Il
-Meg kéne iegyezíüírk azt a polltot...

--,l
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Energy input
MoLló: "Az embelnú ké! áll!1pola Dd ,

ta§ éh,:s, lag eszih..."

-./(/|jln J menzrrrl, Masu J ,7.,) klrlJl u];,al 1.111 11. rgr.zen,rzo,1orig
{.,",.rner",i..z,, .M.g a n, rnd, rvnleviel id.jcbcr a r. lih^íol l o.,el<b<n

nrindig léte§itetiek cgy meddőhányót, amclylc l mindenféle, már pársror
használt holmiknl és a maradékot hajigálták, Ha e8y vándor arra tó\,edt éS némi
maradólrúr1 ]<unc§orgott, rövidcD clkiildtéb mutatva rz iránylI
-Meni.,z..,,
Hát innen mlí.ldt ránk mai szavun]<, á menza, amely funkció'át máig is
ldfogástalantrl c]lál jr,
A Kar menzáiá .l "G" épületben, a tornatcrcm mellett található, voltal<óppen egy
nyih,áDo§ ónkiszolgáló étterem, Az cbódcr előre i§ be lelret nzclni (350 F't/ebéd),
de lehetőség\,án 

"n']a 
carte" étkezésre is, A választék széles, még eB], vcgeláriánu§ is

megtrlálhatja a ncki v.tlót. Egy komplelt ebód (leves, hílsféle, köret, srv.lnyílság,
desszert, üditó) ellögadb.ltó áron kihozható. sól még finom is, ami a mcDZákon
1eliesen Szolratlan, Ami á nennyiséget illeti, trlikc B,son valószinűleg clőólclnek
is kevesellné, dc arrá á]hlábán elég, hoe], cgy délutáni gyakorlatot kihúZ7- A
kiszol8álás gyors, n liszta, kulturált ebédlőlcrcmben elég hely van áhhoZ, hogy
mind€nki ]c 1udion iilni, A meDza hót]<ö7nap ] l órától íél háromig lnrl nyitva.
Az e8yc(cmi búfé a ,,H" épület atagsorában tán, itt mindenléle ízlclcs szendvic§,
csoki, üdílij, desszert slb. várja aZ óhcs vendégeket, A legDag,,obb lrílrányfl az,
ho,.Y §Zünelekben általábln ho§szú soíok állnak, é§ néha kis§ó nché7kes rz étel
elt'ogya§Zlásáía ulőhelyet találni. Ugyanakkor itt a le8na8lobb aZ csélye annflk,
hogy vólcllcnü] összefirtsz azzal, akit már háíom nflpjr hiába próbálsz clóíni,
A büié 15:30 kor hezár de hétlón, kcddcn ós szerdán, t6:00-tól aZ Equus 1eaháZ

vír egy másik büfó!c].
A fóbejárattal szcmbcn cgy másik íontos vcDdógváró hely vlrn, n ,,Z-taD§Zók"

va8yis a Zorba. Iínn1ár hosszú évtiz€dek ólr
iálnalr idc a kár (egyetem) hallgatói ó§ dol

8ozói, hogy .t7 egyszerú, de hangu]alos
helysógbcn cgymálnás fröccs mcllctt lncgvi-
l.lssák az élet na8y kérdó§ci1-

Idegen nyelv
This ist muy haraso...

lmenllyiL,(n .ll,l, , lel\ÉlPlidLen eu) ,ll(lJn t,lhbj J]Limi nyelni., gJ i,
í / ,<gl1.1l, mlnd.n hi,,^nn],l, meÉn)uÉ\:-J| \1.7,d jlld,m,1,1l], hoE\ J,, J

továbbiakb.in is hasznos segítséged lcsz, IIn viszoni még nem rendelkezcl il],,cn

p.tpirrfll, akkorcélszerű a ]chcló lcghámarabb meg§zerezni (nenl bc§rcrczni|) mivel
a diplomá feltétete egy áuani, kö7éplokíl"'C" tipusú nyelwizsgá, mógpc.lig élő
nych,ből (tehát nem eszperantóból). AZ egyetem persze nem cslk kövelcl, scgil js,

crrc .l célra iött létre 19,19-b€n aZ ldcgcnnyclvi Lektorátus,

^nrcnnyiben 
nincs meg a fent emlíl€tt prpirod, uz elsó ó félét,ben 360 nyelvóLán

ke]l rószl vcnncd, Ez a hfltfllma§ mennyiség hcti 2*2 órá1 iclenr, EZ r kotelessé8ed
abban a pillan.tlban megszíinik, hogy 1enyehYizsgáZol, viszont nem ielenii azt,

hogy teljesítése csctón nych,YizSga né]L(ul állam\.izSgázhatl1á1.
Azok, akiknek van nyclr,vizsgájuk, sem fogják negúszni i lektorátu§ Dólkiil,
mivel rz elsó két félóvbcn a 1.11jn kölelezó tflntárgy, Igaz, amennyibcn laDulliLl
kóZépiskolábnn legalább 2 óvcn kcreszlul vngj más felsóokrtási intóZmónybcn
legfllább 2 féléven át, kénéDyc7hclcd á le]ínenté§ed,
Ha ez is me8.rrn, aklror már\,l1(ilrin cSá[Raitad múlik, hogy megi§nr€rcil c á lnn
szék oktatóit, EZ€n papircrl< mcgléle ugl,anis nem jelenti aZ1, horry §Zigoltlnn 1iIos

lenne az (e8véblrént aZ órarcndbe beiklaiott) nyeh,órák látog.ttása,

Főzőcshe
Tütt|ölt ret\)li

HozZiivalók:

> I'lásfél ldió nyers ratyli,
> Egy iókora pese,
> 2 csobolyó gonyéZde (ha lehct pöcóLgö§i)
> 3 csipet cíháta,

Elké§zíté§e:

^ 
nyers ralyli( fcrtÁlyóíát posi,ásztiuk, mig csurmot nem enged, szópcn haillvún

kipicsk:'Lzzuk, a nycsedékból pedig apró csr mákat 8yúrunk, ezck kcrü]nck tl

koshadlbn. Közbcn a pocádékot megpeccsentjiik, a ratylit pedig h 8yiul(
slottyanDi. Tűllyölni csrk ak]<or ke7djük, há máí ió vatyálós, A pcsó1 lcsoly-
visztjulr, aztán már csak töllycngcljük. n]c( hamar odakáphll, llrovl nem
sz eí eíné nk. íI abn án^) o s an l á L dli u h.vadágatból

l
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Butykos néptánccsoport
/K!l,,1 nJg\ n,g\^rr:rnvJ Vill i ne!l_.1.11,1l, <\(' UlJ 1.1l1,1ln Col\Jh_l^n

t Tt. ,, r.r, lJlni egv-eLr o.,/e1lllld,l, 
^ 

]000 '00I .* l:lncV e]ejen _/onbxn
iillrndó néptáncc§oport alakult,
'l'obb l lelkesedés, mint a prori7mu§, li'bb a bu]i é§ a kacagás, mint a stressz, sZó
\,al vidám rmatór csoporl vagyunl<, F]gésZ é\,ben próbálunk. vannalr f€uópú§cjDk,
voltunk már IlóIcgcn, Debrecenben, Ceglédbercelen, Gödöl]ón, Bácskertesen
(Kupuszina, Vajdaság), ÜIlón,,,
NehéZ megi'ogalmazni, milől olyán ió egy ilyen t'ellépés, AZ Lllolsal hcrek intenziv
próbái már ráhangolna]< a hosszú hétvégére, Il},enkor elólördul, hogy hul napon
át ninden nap próbá]üDk, á s7okásos kedd és csütórtök hely€tt,.rmi bi7ony
megteíheló, Cte megéri,
Vi7s_gaidőszaklrrn nhcscnck Próbák, de szepiemberben mindig úirakczdjiik, ós
más táiegysé8ekról való líDcokrl l;lnulunk,
Mindenki éfdeklódósó( örijmnel fog.ldiuk, legyen akár kezdó, akár hrlád(j, A
próbák alatt igen jó lrlngul11 nl.ll(tllt ld, sok i§meróst, barálot lcbct s7crczni más
évfolyamolrról is, tl;, ncnl vlgy koleszos, akkor a próbák alalt mcgismcrcd annflk
életét, IIa pcdig ko]eszos le§zel, rkkor semmibe se kerül cgy lrólcú cgyszeí*élszer
lemás7ni mo7ogni egy ldcsit.
I]n l'Lncolni nincs kedved, a Gólyabálon é§ aZ Equ s nápokon h.t]lhatod mrjd,
xhog! ,tlátéék hílzzák a nótát,

Sport
r/gv állaloNos vagy cgy 7oológus munkája csak a legritkább esctbcn ncvczhctó,

Oúsztu cgyszctű ó§ könnyíi munkának, Fel kell készülni irra, hog} solrszor
nálunk jóval Dagyobb álla(okl<a] ]<e]l feh,enni .l kúzdelmet a szent cél érdekében,
_mi Pllen ,l70l a l(ll<lU l(g.rn.(L,b(n li l lo7.1| F, bJí ríindenrFlÉ Ug]e,
szerkezet, műszer é§ gyóg_\,szcr áll a rcndclkc7ósünkrc, i sz.kmí, íizése ezek
hasznátal.i nrcllc11 is mcgköl,eleli a megfelelő kondíciót,
Lnnek szellemében a kaíhe]lgalóina]< a 1cslneve]éstrntárgl, felvéiele és teljesitése
(va8l, valamely sportág rendszcrc§, igtlzol! űróse) kötelező, mégpedig állator-
vostinhrll8itóknak az clsii 6 aktív rólólból ölbcn, Zoológtlsoknák 4-ben, Erre a

célra e8y nag,.r mérelű, iól rcl§Zcrch lcshcvc]ó lcren1, és eg] kondicionáló terem

Gzintén nagy és iól l'€]§Zcrclt) illl a hallg.tló]< rende]kezésére, a hozzá íaííozó
arltöZókkcl ó5 Zuhanyz(jkkal egyú11. rlligrt a'lirnszék a "G" épúletben van, a

dí§ztcrncn kcrcszlü1 halrdv.l, .lnnák galériáián találi k meg a bejáratát. A tan-
Székvczeló asszony (báí fóric7eft ne\,ét b:,s7niiljr) Németh Angéla, o]impiai
bajnolr gerelyha'itó, tr{aga a lolnalcrcm a7 cbédlő nel]ett, nZ altözők éS a kon-
diterem az rla8sorban található. 

^ 
lan§Zók mc€llchclóscn rugalmas, íEa]- ha nem jó

a Neked L(iírt idópont \.a8y halaszthatatlan dolgod miatt ncnl (udsz ncgiclcnni,
cgy nlás id6pontbfln, vagy akár eg],éni kondizá§sal is pó1olhatod a mula§ztásl,
Hr igá7o]t Sporto]ó vig],, nem kell bejárnod a tesiórákLa, IGrunkoD hilcs
al§porlolók Vóge7lek (Dr Ken1ény Dénes, Dr, Faragó TamáS, Dr \íladár sáDdo|,
L]r. Fcnyvcs r\,láló slb, ), mosl is tóbb hlllgató versenyez kiemelkedó eLed-

]]rcnkívü1 ]chclaisóged ván
Cs!11.Ikozni valrne\,ik
ec!,etemi csapit]roz, ha
úgy órzed, e]ég ió vagy
hozzí (\iigyáZl, nagyon
profik vagyunk! J ). sór a
Kollé8fumban minden
héien aerobic foglálkozís
lln, illclve a népláncon
vnló reszvételt is elfogad,
iák, Ugyhogy kósd fd1 a

nvúlcipót és Hajrá!

?
§é & ín.t)

I
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Homo universitas
,/ lIJ li no, lel lJ\: Min.lPn ellPn l P/o hlre./lele,.el ,,,Pmben a,, ember.,,abJ.ual

( 7 t<oze rrn.zil., {1,1lJbJn ( ev:s el. de e8ye, fdiJl ennel lo\abb i, elI(b(cUln"l,,
Eletnódji szívo8ató, Bármilyen táplálékot hailaDdó magához vcnni, dc a
folyadékok alkoholtartalmára lrény€s,

HOmj Unil,efiiLas L]NK escerll:

s7íne váll()7ó
'lirmószclcs életközege: ágyban, párnák kóZött vagy alkoholos közegben

- ok(atói rcziszlcnciáva] íendelke7ik, a jó sZó és a klórozol1 szénhidrogén-
szálmazókok haláslalgnok íá,
Ra'Zása !Z esti órá]<ra esik, ő pedig gyakran haSra,
Kocsmafén},re pozití\. fototaxiS.
Gyakran íepül, felsZálláSi valósZínúsége me8nő vizS8ák után,
\lrF ,,,hel},,,elPlben dillu/,orJ i, lepe-,

- Attele1, de nyaranta sok elpusztul, főleg a II. n},áron,
, TÉíme,7ele. Pllen.ese: l.h} lecu. lhJnJricu.,
, A hú\,elyesek fo8yasztá§ával gyal0an kárt okoz,

Ilama UniDeísiLas STREBER-escens:

- Teste ldsebb, l'eje na8yolrb, nyelve me8nyúlt, Száiszen,e nyaló.
, Belső váZgerinccel bír de legtöbbször anélkül is elég jól megvan,
- Kli]Ső, vaskos bőn,áZ jellemzi, főleg árctáiékon,

Szinergistája: PhytecuS thanaricus.
Eíőte]ies nóvekedése tobb§zóri ved]ést tesz sziikségessé, a v€dlés után
gyakran másfajta kültakarót ölt magára.

, Aloázó életmódot folytat, a többi H.U, alfaj táplálékJ<onkurense,

J,éfa, oq,, 
"léP, 

hu *i,,l u k,l

"Aa mondtaó hogy ez az éleí.. .
'mert leje nin]enkiaek an,a zlan,

amife szeíelné, hog| leglen"

?z a vllrl ir meglernerrel , ll)U] '., ,,By Jl]"g". e8Jelemi hJlludlUl al1.or J
4l )n"nenu eAyedel allJl:,L,Jn nJgl,, fek^ny. ollon)ben c5d!lala,la\3l i.ío
mngabiZtos fiatalemberrc gondo]nánflL9 míg himnenűek, magas, karcsú,
kosztümó§ és önludálos hir]gyelcól be§zélnének, Ncmlől függet]enúl említenék
me8 a \.istag §zcmüvcgel, an1i mögótt e8] pár l(lrilrás, vórö§rc ráras7ton szempár néz
megtörten ki1eló, n1cg lrogy á7 illetó minden kéIdésrc érlhctc cn lalin szakzagy-
vaságsal válaszo], ós állalábnn pusztán időme8talQrítás céliából móg a szomszéd
házba is busszal megy (mivcl kocsira nincs pénze), amiért is a kondiciója lcgfclicbb
100 l50 méter közepes tenpójú rulri§l lcsz számára lehetó\é.
'l'ónyleg ezt teszi veliink az egY€tcm? Ilycnnó válik mindenki, aki iti tölt néhány
évet? Nos, cZ csak rnjtad míllik, sokan, nagyon sokan vannak, akik cgy§lem után
magukra és magukba nóZvc megkéídeziK hovr lett a gimis önma8am? Ilova lc11

a fiatal§ágom, a karcsú alakom, a7 energikus Iermészetem, az ikadályokat n€m
ismerő makacsságom, hová l€ttek az
áln1ájm? Azért, hogy Nel€d ne kell-
jen szembesülnöd ezekkel a
]érdésekl€l, csak T€ tudsz t€nni

Az egyetemen természetesen
rengeteget ]iell lanulni, De nem
szabad hagyni, hogy csak erre ius
son idő, Felnőtt vagy és - él€tedb€n
t.l]án utoliára - szabad, Senki neín
fog kincYetni, bn úgy döntesz, ez a

Icgjobb idó aría, hogy m€gvalósitsd
önmagad. I1l lónyleg semmj, de
scmmi ncm lehctellen- Tánc,
7cnel(ar, színház, film, újság stb.
Kiprób.ilhatod magadat mint
szenezó és vezető, de ne várd Az1,

hogy felkérienek, Mondd €l Te,
hogl, mit szeretnél tenni azén, hogy

visszatetdntve eln1ondha§d, cZ1 aZ öl óvcl is vóg,gól!em, nem pedig lúlóltcm, Mcr1
ez nagy külónbség, IIogy mityen iszonyúan nagy, azt c§ak sokkal késóbb l'ogiuk
megérteni,,,

t,i, . "l'.;\ ,.9.

-Tefu,dÉcPWófu,d< &ifixrr a arya...



Aló a leg§zebb áIlat avilágon
Izr a m"nJa,"t ínind linaí,l;d,ol. lnind hJIlgJlollI.JlJlUl 8\JllJn i^gnd meg

C-lhhllJnl, \\llv,lnVilo ig:]/,jAlallJlmjI,8ondU]Um, l. ,cn iLJl^J mecrerdo-

ielcznj.
Es mnel a ]ó latin neve 

'4lm 
.dóal&§, mililónk n hivátalo§ hallgatói ren-

dcz\,ények a keresztségben lend§zerint az cquus nevet kapják, Ezek köziil
,lllrndoat a/ Lquu. l-ulll,,* J7 LqUU. na|ol ,

AZ Equus-bL ik a szorgalnri idószalóan (vagl,is akkor, amikor elóadások és
gyakor]alok folynflk) csütörtökönkéDt kerülnek mcgrcndc7ésre- A helyszin a már
emlitert ldubhcl}a,i.g, vagJ,is á könptár épüetének pinéie. A bulikon hagyományrrsan ió a

hangutat, sok a kúlföldi hallgató, áZ árak alacsonyah a töncg nóha nagy, A hal]-

8rtótársaidból álló rcndezógárda pedig §zíve§en lbgad miDdcnki1, aki szívesen
llnn. LJJ \Jg), l^Viligo,1lo \ag] !Jlami ll)(.nll,
A7 Bquus napokra április vé8én, va8yis a tavasz lcgszebb időszakában szokott sor
keriilni. AZ oktatás nem szün€tcl, dc délután színvonllas pro8ramok köZül !,á1o-

glthatsz, A Puding ncr,ű csti beszélgetijsholv-ban tanáraink úi oldalukró]
muta tkoznak be. N@ffe§t, é\,fo\,amok koátti spor§/eí§€ryeL vetélkedók §Zíncsili k
a programot, Az cgósz ]<ö7ponliában pedig a Bos Maioí választás áll. Bos 

^,1ajorszabad forditáSbaD annyil 1csz, hogy á Legnagyobb Maíha. Drre a kitüntclő.ímrc
minden évlblyam állílh1ll cgy ielóltet, áld az Equus-napok ideje alall a ]cg]<ülön

félébb kampány kclclóbcn próbálja meg (természetesen az é\.tolyim akliv scgíl
ségével) a választókat naga nlögó állílí,ni, A választási korteshadiárit csúcsa a

felvonulás, mikor (rendóri
díszkisérettel, a néptánccso-
porttfll flz élen) elvonulunk iZ
egyetemtól egészen lrollógiLl
mi8, Itt a jelóltek megtarlják
ielólóműsorukat, mclvhc7
mé8 a legkoDzervalívabb
tanárok is nagy örömncl
c§atlakoznak, TermésZelcscn
aZ e8éSzr€ a koronát egy lrai
nalig taltó ercszdclahaiaúal
buli te§zi fel, Ne habozz hát, a
felkéSzüléSt nem lehet elég

?_§ s:f dlt14" lr. 1,I|,1, 11^:l,,

FIGYELJ, GOLYA!
r-,g!,clcmiinl(ijn l'ólavcnlc vrn rcDds7clcs \,ót.Lilis, cnrcllcll n!p nrinl n.tp cl

(-2fugs2 j(,rni l Palclli_v sánLlor kóíhá7 tncllcll, .lb01 áI1.1ndlj.ln Vriíjik ir
varád(')krl. ll.t mag ncm itdlál vér1, !klior nos1 iL1 i n.lgy lehetirség, Hidd el.'lt is
1úl fogod éltli] A nó\,érek oli,1imélelesen szúrnak. hogy aZ llló8 a ]e8szclídcbb
§ziln,Yognllk ]§ becSiiletére válna,
A bá1olsá8odon lúl, i11 alról \,rn sZó,lrogl.' a varrc igxztin nxgy szüksag vaD, LZ
ncm tléfa] Maidnem két§zer anni,i kóne, lrrinl aDcnnyi v.|n, Es bál,eZt nindcn
óvbcn. nl]nden évl'olyamnak elnlond'uk, n1ógis sZógi-'cnlc tc§cl1 kcvc§c11 §Zán iák ni
mlgulQ1 crle i leendó c8é§zségiigyi dolgozólrlól mnrinlillisan clvírhxló áldozalr.],
'l'clicscn ala|l!l!n télelem, hogy a \rradlis uliiD x7 cmbcr nrPokig slódclcg, vagy
ncm kópc§ nrcglilcló l'iZikaj (|i, s|o.l ) 1evékcn),ségre, V.tlóiíb.tn elég kcvescn
v!nn!k !7ok, lkik objckln, okok mi.i11 nem ldhal(lrii)n.lk vérl,

^ 
l]irsrdulom 17 cgas7sógügy nrindcn akliv és lecndó dolgozóiíló], igr,'l'ó]cd is

így hát kérün§ gyere Te is és segíts!

Előre is ko§zonjuk mind€ rászoruló nevébenI

Húzd ki, GeTzsoí! Húzd ki! Nem látod, hogy artéíiát szúrtál?!



HA MÉG MlNDlG MARADT MEGVÁLASZOLAT-
LAN KÉRDÉSED, A iIü(-üiör,l,öt tulr.ro-

EGyIKRE vÁlaszr KApszl


