{9'
^C^

Az áíIatorvo§tan

és zoológus hallgatók lapja

IX. évf. I. szám

"1;
1F.c,

I
il

l

lI

-

2005. február-május

K *ep**ti
*

K
K

kt*t*
it*l}*t
*rlr*z,

ill
lil tiltÍ

é*

§li*ilt*

ll

\

l|,
1tl
ll

U lüYJ

n

#*

Kac§atábon forgó kis álld,t-klíníka ffi§
*effi§

***ÉFesé*

KIV]EirírÉs- 2005, FnanuÁn-MÁJus

T art al om
,,...és akkor elkezdttink álmodni..""
Interjú Pro{ Dr. Vörös

Károllyal

Ésmég mindig az Anatómia
Beszélgetés Pro{. Dr. Halasy Katalin

Equus napok ZOa5.
Szubjektív beszámoló

Bucsú az Alma Matertől
Ballagás 2005.

Hivatalos hírek

Kitüntetések, {ejlesztések a Karon

Uj (fé1) időszámítás

Vállogatás az idei állattenyésztés,naplókbóI il.

Új Hot -elnök

Interjú Szabára Ágival

Goodbye and thanks for all the flsh
{őszerkesztői utószó

XIV Zselic MATT

avagy megint elhoztuk a kupát.,. :)

Út*,rtu tő vizsgfua készülőknek
aranyköpések

10

12

13

14

15

']. ' '§g:abóRéLa
''
,
] MatkHedberg
]]]

Mankatfusak:
kiss Dominika
Kollfu Eszter
Nemes Gábor

VozfuÁgnes
Fénykép:
Balázs Gusztáv

Prof, Dr. Bartha Tibor
Kókrány Zsófia

Lehner Zsolt
schneider zita

Kórbonctani és Igazságügyi

Álbto*ort"rri Tanszék
Nyomdai munkák:

mondAt Nyomdaipari és Szolgáltató Kít.

KIAD]A AZ IAMS
KöszóNJúr Pnor. Dn. Vönös KÁRoLy, Dn. Szet-ey
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ember - akit nőneh híounh..," Prof. Dr.

Bartha Tibor

ié.i:]:E:T

az IAMS

Aprilis 9-én, szombaton felvonu1tunk, azulán Prof. Fodor László

különösen

Dékán Úr hivatalosan is megnyitotta

is vállalták a főszponzoi

lehet, még kevesebben voltatok 1elen

a 2005-ös Equus-napokat. Majd a már

címme'l

meglehetősen

tavalyról is ismert egy személyes Bos
Major-választás került porondra. Egy
Rejtő egyfelvonásos előadása alapján
-nemcsak további jelolt hiányában- a
íőszerepet alakító Pazfu Péter lett az
év legnagyobb marhája (a barom
amúgy sokkal jobban hangzana :).

kötelezettségeket

sziasztokl

Tálán észrevettétek, hogy idén is volt
Equus-napok. Thlán, hisz idén, ha

ezen az immár

nagymúltú rendezvényen. Persze, persze, akinek nem inge, ne vegye magára,

ámbár én tényleg nem tudom folfogni,
hogy mi oka lehet annak, hogy amikor

tálcán kínálnak az embemek öt napi
szórakozási lehetőséget, miért csak

minden negyedik-ötödik diák érdek.
lódik a szép tavaszi napokat gazdagító
események iránt. Azok kedvéért,akik
nem jöttek, talán érdemes leírnom,
hacsak nagyvonalakban is, miről

Gratulációl Utána ebéd, csocsó,

maradtak le.

volt, tudja,...

Íme: április 6-án, szetdán a délutáni
órákban a tornaterem adott otthont a

tanár-diák röplabda és kosárlabda

mérkőzéseknek, este pedig az Aulában

lehetett megnézni, -hallgatni

ping-pong, foci, darts, meg a meteo-

rológusok által jósolt esős rdő
következett. Este buli, de ezt már
tényleg nem lehet elmesélni. Aki ott

Április 1O-e, vasárnap az

utolsó

állomás. Dél kortl ébredés,aztán ki-ki

megkísérelt magához térni az esti
karaokee-ig, meg az azt követő (hogy

**

Eukanubának, hisz most

#§

járő

Végül, de nem

*e#*

***.r§á3**

r.r'o0.0

sorban köszönöm

azoknak

a

tanároknak a segítségétés részvételét,

akiknek a "tanár-diák kapcsolatok
építése"nem csak üres jelszól

A

fent

említettek mellett (a teljesség igénye
nélkril): dr. Fok Évatanárnőnek, Prof.
Sótonyi Péter, Prof. Bartha Tibor, dr.
Németh Tibor, dr. Baska Ferenc, dr.
Szentgáli Zsolt, dr. Kendlk Zsolt, dr.
Diószegi ZoItán tanáruraknak és természetesen Kiss László kollégium igaz.
gató úrnak. Es a köszönetnyilvánítás
után visszakanyarodva picit: tehát a
kínkeservvel létrejött Equus-napokról
egy valami hiányzott: circa 300 áIlatot.

utálom ezt a klfejezést) záróbuliig.

vostan-hallgató. De érdekes módon, ha

Pudingot, amelynek idén Prof. Hajós

Nagyjából ennyi. Meg még néhány szó.

egyszer már tényleg elmarad valamelyik

Ferenc, Prof. Fekete Sándor és dr.
Mándoki Míra voltak a vendégei.
Áprllis 7.én, csütörtökön tartottuk az
IAMS Reggelit a Büfében, délután

keresetlenek talán, de kikívánkozik.

tradícionális

a

egykor kezdődött a Parkban az
Intemational Day, ez 3 óra körülre a
nyíltszíni rollerversenybe torko11ott,
ahol dr. Gerics Balázs diadalmaskodott.

Este az Újhegyi Uszodában lehetett részt

venni a tanár-diák vízilabda meccsen,
illetve az azt követő orgiasztikus vízi
fetrengésben. Aztán jött az Equusklub...

Április B., péntek. Nemzeti gyásznap.
Az események ennek megfelelően
alakultak. Azaz nem alakrrltak.

A

ÁOtP-.

ünnep, tudjátok,

Napok majdnem

érdeklődés hiányában, azt hiszem hirte-

Felelótlenségbő1,

Alig két

len mindenkinek panaszszó szökne az
ajkára. Van elég közös ptoblémánk,

héttel előtte kozolték ezt velem, mint a

nem? Miért nem lehet legalább a fenti-

Szervezőbizottság elnökéve1. Órtilt
munka volt. És ebben ketten osztoztak
igazán velem: Eordogh Réka és Télepó

"közösséget

Bocsássátok meg.

elmaradtak.
nemtörődömségből,

mindegy.

Ancsa. Szívból köszönöm
mindenkinek, aki a

nekikl

sok

szívességgelnagy terhet vett

Es

apró

le a vál-

lunkróll (Puding, sportesemények, stb.

Tüdjátok jól..,) E. azoknak
köszönöm,

hez hasonló jeles
formálni"?

alkalmakkor

Ha van

ötlet,

lehet TENNI az ;jlgy érdekében; aktí.
van. Ha kifogás van, akkor is érvényes
ez;

hatványozottanl

Mindenkinek sikeres vizsgaidőszakot
kitartást kívánokl

és

is

akik eljottek. Örtilok. hogy

-elmondásuk alapján- jó1 érezték
magukat. É.p"r.r" a szponzoroknak is,

Nemes Gábor

IAMS összekötő,

a

Szerv ezőbtzottságának

HÖK
elnöke
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,,...és akkor elkezdtünk álmodni...."
interjú Pro{. Dr. Vörös Károllya|, az Belgyógyászati Tanszék és K]inika tanszékvezetőjével

reglt
csak a régit
Vágn1, cSaK
kihozni a pénzügyi ablakot se lehet vágni,
Tanár úr, az elmúlt években rendkívüli mit lehetne kihozni
a
BelÜl,
fr"iggetlentil. lehet megnYitni vagY befalazni.
valtozások történtek a tanszéken, gon. lehetőségektől
dolok itt részben a, ütloi Kliniklára, Hangsúlyozni szeretném eleza deká- főfalakon kívü1 azt vesz ki az ember,
,-,.,.,k P.of Dr. Solti László érdemeit a amit akar, és ha benéznek, akkor
illewe a Kisállatkórházra.

a koncepció kidolgozásában, Kendik láthatják, hogy gyakorlatilag ez
r..ri doktor személyét, aki az építkezéstörténik,
felügyeletét 1átja el A terv szerint a volt Sebészet
választani, már a 9O-es évek elején muszaki-szakmai
"állatorvosi"
oidalról és Baluka Csabát Nagyállatkórház bejáratínál lesz a nagY
;;á;;il",ud.,i. úrru ,Obi jJrr'.i;
;]i].,
a tényieges műszaki felügyeletet biz, váróterem, onnan nYílnak majd a kLilonkerült átadásra, építésiari",
"n'
tgyebke"t a kar jelenlegi ÍélekezelŐegYségek. MÖgÖttÜk, a bika
hogy ez inkább,,lóklinika,, lett, mivel u tosítja.
megtesz a terv irányában néhány kiszolgálÓ helyiség
haszonállatok kórházi beküldése sajnos u.r",ér. is mindent
(raktár, pihenőszoba stb,), továbbá
minimális, Vita volt azon is, hogy a megvalósulásáért,
álló terület csak néhány speciálisabb kezelŐ és egY műtő
kisállatok t kik".iitl.ri"i_",'.ur'.ju"" Sajnos a rendelkezésre
tz"oo mz és 1500-2000 m2 lenne az lesz, alapvetően a szülészeti mútŐ, illetve
elképzelések o
U;;
".r,"o,'i.*r;;
optimális. Az épület ala§a sem ideális, az éjszakai sürgősségi gyorsműtŐ, mert eZ
egyetem kiköltözzön.
közel van a bejárathoz, Ahol most a CT
Ami a Kisállatklinikát illeti, már az llrert vannak helyiségek, amit egy van, ott iesz a diagnosztikai kéPalkotó
kórház centrumában kellene elhe,
1995.os akkreditáciá' ti.oi:*''d:

Az

a gondolat, hogy a betegeliátásban
nagyállatokat e. u kmiiu,Jr.", ,ru,

vetődött,

hogy a

-.rr*i'iu.ir""r.

lyezni, hogy könnyen elérhetőek

egység magja, (a

CT-t nem fogjuk moz-

gatni) mellé koltozik a RTG' Az Űt
állapotban legyenek - RTG, intenzív, gYors labor
egy négyzet alapú épületben műszeres egység Pedig oda kertil, ahol
,,[. -,
vannak. NyilvánvalJT;i;1".;;';
"^
egY régen keresztÜl jártunk aZ éPÜleten a
kir_irtilt,,A,,épületetár.i.,'n"rrilL", |:|.,"" elérni. t"dlak, hogy ez a belgyógyászati tanterem felŐli oldalon,
műemlék, amelyet Steindl Imre,
az új Klinikának. Es akkor elkezdtünk
,
az Úi, egYséges
széttagoltak és rossz műszaki

parlament megalkotója tervezett,
Az ambuláns kezelŐk és
diagnosztikai kéPalkotó osztálY (RTG,
megváltozkívülról
lehet
semmit sem
meg ktilonbo ző országokból, végiggon.
tatni, sem hozzá építenL- még csak Új CT, Endoszkóp, EKG, UH) kozelében,
doltuk, hogy ebbol az épületegyüttesből
álmodni. Rengeteg

,";;r;;;;;i

"Ne csiklandozzuk a tüdőt!" Dr. Dobos-Kovács

M

a Park íelőli oldalon lesznek a sebészeti

tantermet tervez, és ott lennének majd
a hallgatói szociális helyiségek is.
A mostani klsállatkOrhazat viszont le

műtők (.gy csont- egy lágyszervi

A

volt hallgatói gyakorló és az
abból nyíló, régi 1ó bokszok helyén,
pedig az intenzív osztály és attól
hátraíelé a kőrhází részleg, a nem fer.
műtő).

tőző betegeknek.
a hallgatók elhelyezését illeti, túl
sok alvóhelyet nem tudunk biztosítani,
de lesz a klinikai betegellátásban részt

Ami

vevő hallgatóknak megfelelő pihenő

helyisége. Ezen felül, {őIeg a ktilfoldrOl

ERSAMUS-sa1 vagy a hazai poszt.

graduális képzéskeretein belül érkezők
részérea Belgyógyászat épületében, az
emeleten, a lépcsővel szembeni három
szobát szeretnénk felszabadítani. Ehhez
az is kell, hogy ezeknek a szobáknak a
jelenlegi tanszéki használóit elhelyezzük
a Belgyógyászat emeleti helyiségeiben,
ehhez azonban még anyagi fonást kell
szereznünk.

Mi

az, ami a kOzporrti épületbe nem fér

be, és azok az egységek hol lesznek?

Nem íérbe például a fertőző osztály,
ami a sebészet épületében lesz, a.régi
lóműtőben.

ott mindez

a többi ÉsztőI

le lesz váIasztva, és a külső faajtón
lehet majd kozlekedni. Azokat

át
az

épületeket nem rég újítottunkfel és jó
műszaki állapotban vannak, szeretnénk

hasznosítani, Így például a sebészet
szép, üvegfalú éptiletrészemeg fog
maradni olyan ambuláns tevékenység
számára, mint a bőrgyógyászat vagy a
szemészet. A jelenlegi sebészeti műtők

megmaradnak hallgatói műtőknek,
mert a központi épületben nem lesz
gyakorló-oktató helyiség. A mostani

RTG-helyiség sorsa még nem dőlt el, de
mivel ott komoly lzolácló van,
szeretnénk ott később egy izotópdiagnosztikai vagy sugárterápiás egységet
elhelyezni. Az egzotikus állatok visszakapják a jelenlegi ambulancia területét,
és így lehetőség lesz madár- rágcsáló-

hiill0korhaz kialakítására is. A
szülészeti gyakorló helyére a

Kar

egy

kell bontani, az nem műemlék és
nagyon rossz műszaki állapotban van.

Nyilván ez az utolsó fázis lesz, 5.6 év
múlva várható. Mindaddig, amíg nem
lesz meg a pénz, addig megtartjuk
azokat az egységeket, amik szükségesek

ahhoz, hogy az egész működion. A
jelenlegi kisallatkórház helyén egy
korszerű könnyűszerkezetes kifutós
rendszer lesz az oktatási és véradó célra

taltott állatok számára.

beteget, itt van alegtöbb műszer, a leg-

nagyobb szakmai létszám. Aztán ott
,rannak a ktilonfele páIyázatok, és természetesen megpróbálunk állami segít-

séget is kérni. Összehasonlításként
mondom, hogy Ü11o 1,4B milliárdos
koltségéből|,Z3-t az állam fizetett.

Jelenleg sem arról van szó, hogy az OM
e|zárkózott volna attól, hogy támogasson minket, csak a mostani helyzetben

ezt nem tudták megtenni. Mihelyt a
íalak olyan állapotban lesznek, hogy
már lehet látni, hogy mi is fog itt

kialakulni, akkor megpróbálunk továbépítési bi szponzorokat is keresni.
ütemterve 4 évre szólt, én már ennek is
Irányítás, menedzsment szempontjából
örültem volna. Ehhez is már komoly
ez egy teljesen önálló klinika lesz, vagy

A Kisállatklinika eredeti

megértésreés önfeláldozásra volt szükség a tóbbi tanszék részérőI. De egy

pénzügyi konstrukció révén,ami a
kivitelezónek köszönhető, egy éven
belril be fogják fejezní. Ez azt jelenti,
hogy a hivatalos átadás ebben az évben,
előreláthatóan november végénmeg
fog történni.

Ez csak az infrastruktúrára vonatkozik,
tehát a műszerek, bútorok egyebek még
beszerzésre vámak?

Így ,,u.,. A gond jelenleg az, hogy a
novemberi átadás után ide nem lehet
bekoltozni. Ezt az egyetem vezetésének
is át kell gondolni, hogy itt meg fog

épülni Kozép-Kelet-Európa

talán

legkorszerűbb klinikala és ide nyilván

nem lehet azzal az infrastruktúrával
beköltözni, amit a hallgatók is

ismernek. A ketrecekre és a bútorokra
kb. 60 és B0 mlllio Ft közötti összeg kel-

lene. Ezen túlmenően az ű1, kotszerű

műszerekre berendezésekre

(a

bútorokon túlmenően) szükséges még
1Z0-I40 millió Ft. Ez kb. fele az építési
költségeknek és ez az összeg jelenleg
nem áll rendelkezésre.
Úgy gondoljuk, hogy ezt a klinikát
legkésőbb másfél éven belül meg kell
nyitni. Ebből kifolyólag nagyon komoly

van szükség: megpróbáljuk ezt a pénzt összegyűjteni az adók egy százalékából és adományokbOl. A
magyar állatorvosokhoz is for,
dultunk, hiszen ez a klinika
mégiscsak az egész ország
klinikája lesz, a kollégáknak se
mindegy, hogy hová ktildik a

erőfeszítésekre

Köap**ti
ffi *kt*t*
lt*
rc Ki§á
Kórh*E

t

ffi * s {li n i k a

megmarad a hármas széttagoltság?

Ez még nem dőlt el, de

néhány

hónapon beltil ebben is dönteni kell.
Három változat jöhet szóba. Az egyik
lehetőség, hogy minden marad úgy,
ahogy van, csak éppen egymás mellett
dolgoznának a ktilonboző szakterületű
kol1égák.

A

másik szélsőségesváItozat az lenne,

ha meg szüntetnénk és összevonnánk
a három klinikai tanszéket, egy új,
nagyobb egységbe. Az elkövetkező,

néhány évben biztosan nem

jó

ezt

fogjuk tenni. A jelenlegi koncepció
az, hogy megmaradnak a tanszéki
struktúrák, de a klinikai munkát
közösen végezzik. Ezzel együtt kell,
hogy legyen a klinikának egy vezetője, mellette pedig működhetne egy
olyan testület, -a jelenlegi tanszéki
tanácsok mintájára - t amelyik a
klinlkat irányítja. Itt meg kell, hogy
jelenjenek, pL az egyes tanszékek
egyéni és a közös klinikai, betegellátási és oktatási érdekei is.
Hogyan műkOdik, és hogyan váltbe az
új központi ügyeleti rendszer?

Elsősorban a munkaügyi szabályok
miatt kellett átszervezni a munkaidőn
kívüli betegellátási rendszert, Sokkal
gyorsabban kellett ezt megtennünk,
mint szerettük volna, de most már

több, mint egy hónap eltelt

a

teljesen hibátlanul, de műkodik.

A

bevezetése óta, és a rendszer, ha nem is

menet közben közben felmerülÓ, elŐre
nem látható problémákat menet
közben ktiszoboljtik ki. Lényegében
este tíztg üzemel mind a három

xtVETírÉs- 2005. FzsnuÁn-MÁlus

ambuláns klinikánk egy-egy állatorvossal, utána peclig egy központi betegel,

.tó állatorvos veszi át a

betegek
,llátását. (Hétvégénés ünnepnapokon

1

két klinika állatorvosa

dolgozik

íolyamatosan, a nappali órákban, este
B-ig.)

Amennyiben éjszaka a központi

betegellátást végző állatorvos nem a
szakterületét érintő esettel szembesül,
készenlétben van egy másik kolléga,
tehát ha belgyógyász van beosztva, a
készenlétesvagy a sebészetről vagy a
szülészetrői kertil ki és fordítva.
Sajnos emiatt vissza kellett "szorítani"
megle,
az éjszaki betegforgalmunkat,
]tsikerült'*
]kr:ilonboző
a
hetősen 1ól
F.z

intézkedéseink kapcsán-, Elképzelhető,
hóey talán ezt'a későbbiek során kicsit
ismét megnövelhetjük, atról íüggően,
hogy az ú1 ,endsrerben mire leszünk

nagy szerepe van az idegen

oktatásnak, ennek

nyelvű
milyen

következményei lennének. Továbbá
egyre több olyan magyar hallgató is
van, aki akár átmenetileg is, kLilfoldon
fog tanulni, dolgozni , tehát nagyon
nem mindegy, hogy milyen minősítésű
intézményből kerül ki. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy első
kategóriás hiányosságunk legyen,

akkor, amikor a Karnak

A

kollégáknak szakmailag i§ át. ke11
állni, pl. ahhoz, hogy egy belg}ógyász

csak akkor számítható ebbe az
arányszámba, ha az "falon belül"
történik, és legyünk ószinték, ebben
van is vaiami.

Nem kell kerülgetni a forró kását, el
ke1l ismerni az, hogy ezt most így
vezettük be, két körúlménynek tudható

be: az egyik az, hogy épül az

,talán

.

"r,rr-ryi.a
csak az újdonsága az, ráadásul hasznos a
narr",Oi-.rra-?.n. ltt említem meg,
hogy a klinlkai rendszer fő ,kidolgozója

.dr. Németh .Tibor, a Sebé§zeti Klinika
egy sebesült állatot el tudjon látni,,vagy
'vezetője, volt,-,aki ,több rnegoldást is
§tátrilizálni tudjon egy balesetest, amíg
végiggondoli. §emjén professzor pedig,
á kószenlétes megérkezik vagy, hogy. egy
mint dékanhelyettes sckat tett azért,
e§ilepsziás beteget egy sebész elláiton.

Ezzel.tapcsolatos aktualis téma' az

hallgatói betegellátási

új_ .

rendszer.

Elmondaná tanár úr, hogy erre miért
volt szül<ség?
Elsősorban az EAVE,nek az akkreditá-

ciós jelentése miatt, amit

2004.

november tájékán ismertünk meg. Az

e|őző nyát elején volt egy látogatás,
majd írásban is közölték, amit már
addig is tudtunk, hogy az órarenden

kívtili klinikai gyakorlati oktatás nem
elégítiki óraszámban még a legmin,
imálisabb követelményeket sem,
nemzetközi mércével mérve. Az a
helyzet, hogy gyakorlatilag alig

tudtunk ilyen óraszámot felmutatni. Ez
az EAVE értékeléseszerint elsó
kategóriás hibának számít. Ehhez azt
kell tudni, hogy az EAVE csak javasla,
tokat tesz, de ha első kategóriás hibát
állapít meg, és azt két éven belül nem
orvosolja az adott intézmény,akkor
visszavonja az akkreditáctőt. EttőI az

egyetemet még nem zárják be, sőt
nemzetközileg sincs hivatalos
szankció, de el lehet képzelni, hogy
egy olyan intézményben, ahol nagyon

hogy az,eredeti elképzelések összhangba

kerülienek a tanulmányi elólrásokkal.

A

rendszett.azért kellett ilyen gyoisan

bevezetni. mert az .EA},/E-nek .muszáj
volt valamit felmutatni, lehetől,eg egy
éven belül. Ezazegy év rövidesen el íog
telni, hiszen már közel egy éve jártak

itt. Ha ezt még egy évvel kltol1uk,
akkor már a második év végén
vagyunk, ami a lényegen nem változta,
tott volna, mert akkor is egy, a hallgatók számára új rendszert kellett volna
bevezetni. Az optimális megoldás, ezt
mindnyájan fudjuk, a hatodév lenne,
amire jelenleg nincs túlzott remény.
A hallgatói betegellátási rendszer két

részből á11:

a

gaidőszakban,

szorgalmi- és a vizs,

a másik pedig a

gyakorlat időszaka alatt.
megoldást választottuk,

nyári

Ott azt a
hogy az

egyébként is meglévő negyedéves négy
hetes orvoslási gyakorlatnak a felére

előírtuk, hogy az Alma Mater íalain
beltil kell eltölteni. Ez ebben az évben,

főleg a ktilfolcli hallgatóknál,

az

álláspontja, hogy a klinikai gyakorlat

hogy az, hogy ezt ilyen hirtelen kellett
megvalósítani, az nem jó, de meg kel-

képesek.

Fölvetődött az a kérdésis, hogy miért
nem lehet órarenden kívüli gyakorlat,
nak elismerni azt, ha az ember másho1

teljesíti az orvoslási gyakorlatot. Az

az

:radikátis megoldás szüleiett, ami azok,
nak, akik most beleesnek, kellemetlen
lehet. Énann4k örülnék, ha mindenki
megpróbálna e$, idő után "beleszokni",
talán nem kellemetlen,
*.ii

gyakorlatot.

EAVE ezt nem fogadja eI. Az

össztevékenységét pozitívan értékelik.
Énúgy fogalmaztam a szenátus előtt is,

lett tenni. Végül, egy elsőre

szerveztek maguknak ktilfoldi nyári

de

néhány magyaf negyedévesnél is gondot okozott, mert ők már előre

új

Kisallátkllnika, piusz az új munkaügyi
szabályok mlatt át kellett állni egy új

a másik az,
hogy változtatni kellett a hallgatók
klnikai képzésén.A íő probléma az
volt, hogy a h*llgatóság etről nem
tietegetriátási rends:erre,

tudott időben.

,hangsúlyoznom kell, hogy a két
dolognak az egyidelű jelentke#se tette

Azt

lehetővé például. htr$! ezt így meg
tudtuk valósítani, ,, Egy ',klinikai

ügyeletes áliálorvos is egészen másképp

iáll egy

sürgősségi beavatkozáshoz;

'hirr.r,, nem csalE a teteget kell:ellátnia,
hanem át kell hívnia az ügyeletes haltgatókat, és nekik el kell magyarázni a

helyzetet. Ráadásúl

legtöLbször

úgyanazt a magyaIázatot le kell {ordítania angolra is. Ez nem azt jelenti,'hogy
., ,,r.kÍr-rk nyűg, csak azt, hogy ha nem
lett volna egyfelől a betegellátási rend,
szerben ez a kényszerű változás, akkor
sokkal nehezebb, lett volna átáltni az
.ii"iár. .Jrre.ái * r.r'"ir.ai gyakorlatra
1s.

I995-s jelentés után mennyire volt
váratlan ez a mostani helyzet?
Az nem volt váratlan, hogy itt valamit
majd tenni kell, de hogy ezt ők milyen

Az

kategóriájú hiányosságnak fogják föl, és
mit fognak leírni, azért azt nem lehetett
tudni. De én nem hiszem, hogy ez túl
sokat változtatott volna a dolgokon,
bár a hallgatóság képviselőit már hama,
volna .,ronni. En úgy

rabb be Éh",.,.
érzem, hogy a nagyon rövid időhöz
képest, ami tőlünk telt, azt megtettük.
A szenátus után volt egy nagyon
komoly bizottsági ülés, ahol a klinikák

vezetői és a hallgatók képviselííivettek Ha ez nem történik meg, egyetlen Ezt levettük a
napirendről amikor
részt, és nagYon kemény, de barátságos szankció á11 a rendelkezésünkre: a kidertilt, hogy
ebb"r,, a, évben be kel1
hangú viták után jutottunk el ehhez a Klinikai Tanács minc{enkori elnöke vezetni a kiinlkal gyakorlatokat
mert
mostani
komPromisszumos (jelenleg interjúalanyunk - a szerk.) az nem akartam a haligatokat egyszerre
megoldáshoz, amiben bcnne van az is, indcxet nem írja alá. Mivel ez a tárgy, ennyi újclonsággal teÁelni. A rendszer
hogY az tjtödévesek az idei nyári vizs- illetve óraszám az inclexbe felvételre lényege .,gy. nrl"tt volna, hogy mivel
a

ilyen kertlt (akik nem írták be vagy vették belgyógyászati előadások egy részét
szolgálatot, és hogy az idénre már fel, azoknak ebben a félévbena TO b.t"gb.-.,tutók teszik ki, az ezeken
megszefvezett ktilfoldi gyakorlatok pótolja), nem tcljesítése esetén a hall. valóiésrvételt ellenőriznénk a plenáris
gaidőszakban nem teljesítenek

miatt kÖnnYÍtést acltunk erre az
átmeneti

évre,

gató ugyanúgy a "Klinikai

betegellátási gyakorlatok mintájára. A szigorlatokon

gyakorlat" újrafelvételérekényszerül, bevezetnénk egy olyan tételsort, amely
Elvileg, ha mi felmenő rendszerben mintha bármeiyik másik tárgyat nem az adott évfolyamnak bemutatott
valósítunk meg valamit, 3z ü EAVE. teljesítette volna.
esetekből állna, amit azoknak a hallnek a két éven kívülre számít?.
gatóknak,
jól
akik adott százalékukon részt
Ha
értem, akkor ez a rendszer

vettek, jelessel jóváírunk. Nem tudnám
kitalálva.
erre mikor kerúl
Az új rendszerben az egy€§ hallgatók , ]nkább középtávot mor-rdanék, mert 1;slondani, hogY 'negYedév
sor,
értelemszerŰ9a,
elejétől
n"m]
adtuk íbl n hotodé".;, ;-;;k
gyakorlatokról íognak hi-áryozni, iesz,e
indulva
van
értelme
már
csak
azért'is,
valamilyen mepiegyerés a tanszékek esetleges bevezetése
hogy kellő számú beteqbemutató
,'
ezen változtarni fog. "yil"árr;;lón;
kozött errrrek orvoslásáia?
tudom' h''gi"' melYik
Ez mJr megtörlént. A szenárusi döntés A jelenlegi harmadéveseknek mikor 5:J:J;3:.'iem
Ebben biztos

vagyclk.

egészen hosszú táwa lett

lényege, hogy az előadások látogatása lesz az első napjuk, amikor be lesznek
aió1 a hallgató'teljes felmentést k*p, * osztval
eyakorlat.,kat viszont pótolni kell. volt valószínűlcg csúsztatással loeiuk
i,iynn jura,l"t ir, hog;]J,J;;
*.g,,idu,,,i, mive1
.:";l',,".'"fi;;

;;;;k;;;
,. l.ítl...;- ;l-Úll

";;;;;;,;"r.lm,:lt
ir"rrrÍrii".i.
r7á"'""

évtizedekben da
cvLlzvutNuglr

vát^;:"
)::,l*':1,
laiok pótolni
u".rl..;i',iJ; n.j,*,llffi]:?';l
látni, hogy.nagyon sok olyan klinikai és hétre azokat.a mostani negyedévelek ;
példáui akko.
;:iillmazkodniuk,ke11.
nem klinikai gyakorlat van, amelyek fogjuk beosztani, akikről addiera már ::;:":]'i[]i]l']l§" '.9.'
anyagát a hallgatón"t ,"a.,* t.ii ulr*o', rudiuk, hogy öröaáiJr]:i.: "'"' :,'1,1".n' előadások'látogatása kötelező
volt, és nagyun sok tantárgyból scmmi. ,, állatorvos
.ll 1:",^:.]:]"",_^::]:
^LL ,_ ].hogy
ahhoz,
legyen, ezekel ::
Mi a helyzet a szeíződéses ha[[gató, ,^; írá:tls anyagunk netn volt. ahból
nem tudluk elengedni.
b-.:11O:iO| ;iigy"r.rl;i;Jr;;ii--vizsgáztunk, amit előadásom
i
arraviszontfigye1tink,t.rogyklntkar..u'-."..'.jcgyzctelttink. Annak idején statikus
Eztarendszertmegfogjuk,tartani,mert
nap'a.vagy u, ur, -.'u"i;;flui;;ffi
szeretnénk, ha kialakulna eey, az tudásra volt szükség, azt mondhattuk,
hallgató nem kerülhe;i#ril.;";i
átlagosnál jobban képzett mag, Jól láta munka. torvenvkoii,;"Ö ;;;; szik,
lro*u ami ebben vagy abban a
hogy
az,
aki
már
régóta
tagja a kÖnyvben van, azt kell tudni, és
piheníítír eló minden -.1rr"r.;". H;
szerződéses csapatnak, az benníen- valószín:':§:1'_O:_l'majd tudni 1-2-5
art nérem, hogy a
tesként moz()g, míg jelenleg azok, akik év múlva is. |,s nem volt más informá".*;;:;ffi#.
hallgatók'guuiárturuli'ni";;;;;;;
csak
most csóppentek bele még csak ció. Ma viszont a hallgatónak is sokkal
klini<ai gyií.o.lntl
""o*-.;;i:'ú;;;":
állnak
és nemigen tudlak mit kezcl- több lehetíjsége van, hogy információt
dolom J'kn*o1y ü;;;;ilö:r";;;

e"rntyn.ot is érint.".A,';il";nil;;

hogY hallgatók sokat

,-

Milyen szankció sújtja azokat, akik
akár hanyagságbol is - egy vagy több

|j3,1l"5,i' ;|,'r'].ill'j;:"n[:""1,:: X,ffTli 3j|:11i#l1 ,,",,ek
",,,
iJrer"r az lehet, hogy a hallgató fogad- hogy részt vehetnek a klinikal
ÜgYeletet nem teljesítenekl
in b.t"g"t es a, ok|áto clsíísorban ásak -Űkab"r, és erre minclen lehetóséget
"
Pótlásra csak előre egyeztetett módon feltgyeli,
irányítja a hallgató munkálát meg is ragacltak, azok örüljenek annak,

az a betegvizsgálatkor. Ennek érdekébenhog:y
jövőben még kultúráltabb
"rt-u
ügyeletes állatorvos esetében, aki nem minden IV. évfolyamos hallgatót igyek- koiúl,.,"'er-ry"k
kozott és még
teheti meg, hogy nem jelenik meg. Még szünk megfelelően kioktatni a betegel- szervezettebben
tehetik meg. Akik
lra valamilyen "vis major" történik is az látás feladataira még kir..opo.tor, pedig
ezt inkább teherként értékelik,
" során. urok"kul
rlqvelet napján, a hallgatónak kote- órarendi kllnikai gyakorlatok
kapcsolatban bízom abban,
Ie,-,ége értesítenie a klinikak megbízott
Még ősszel merült fel, hogy az előadá- hogy egy idő után ezt a fajta
rl-rurrkatársát, és goncloskodnia kell_ u
t"rrei".,yreget meg fogják kedvelni,
sok-látogatottságának i";LÁ
.-'-1.it pótlásáról. Ha ezt előre - kivétele";;;;, hiszen végti1 is eréit ;oiiek állatorvos_
valahogi oszánozni r.giar.-'.en - mégsem tLldta egyeztetni, akkor Belgyófrraszaton
a hallgatot,
- -' tog|
---oI 1arJ--" nak.
lil.ililgos orvosi igazolást elfogadunk.
Ée.tai lesz ezzel"!
Kókány Zsó{ia
van lehetőség, csak úgy, mint pl.

1o.,

#
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Ésmég mindig az Anatómiá",
interjű Pro{. Dr. Halasy Katalinnal

Hogyan került ide a JATE,ró1?

f n .r"d.,ileg biológusként végeztem
(,-r.l. l99ó-ban jöttem iJe. EIőző

évben indult a zoológus képzés,így

egyszerre tanítottam első-

és

másodéveseket, mint feljáró meghívott
tanár. Akkor még Szegeden is oktattam

és hetente egy napot töltöttem itt,
Hajós professzor úr ajániotta fel, hogy
hn ,rur-, kedvem, akkor dolgozhatnék
teljes állásban. Soha nem hittem
abban, hogy valaha is Budapestre
kerülök, de az élet úgy hozta, hogy
Szegeden a körülmények romlottak a
munkahelyemen, és nagyon időben jött
ez az állásfelajánlás.

A

zoológusoknak összehasonlító állat,

Szervezettant tanítok, ennek a tárgy,
nak vagyok a tantárgyfelelőse, és mellé

szövettan gyakorlatokat tartok angol
hallgatóknak. Továbbá a hisztotechni-

ka fakultációt és phD

kutzusokat

vezetek. Sajnos a magyar hallgatókka1

csak elvétve találkozom, de nem raj,
tam múlik elsősorban, és természete,
sen szívesen tartanék órákat állatot,
vostan hallgatóknak i*.
Ha jól tudjuk, oktatási feladatai mellett
jelentős mértékben kiveszi a részéta
mnszéken folyó kutatásokból

is",

Mikor én idejöttem, akkor Hajós professzor úr volt a tanszékvezető, akinek a

munkásságát a

neuroanatómja
területén ismertem már azelőtt is, En
hasonló terüieten dolgoztam, és dolgozom jelenleg is. Ezen a vonalon elég
kalandos utat jártam be, a szakdolgo,

zatomat annak idején ökoiógiai
témából írtam, a Tisza és a Maros
területén a tiszavirág rajzásának
elűnésétvizsgáltuk. Utána ugyanennek
az állatnak a kopoltyúját tanulmányoztam, a légzésiparamétereit befolyásoló

amit ott fizettek, de itt lehetett fel,
használni. Téhát példáui az ultra-

tényezóket, a kopoltyú szerkezetét, és
így szép lassan átcsúsztam a morfológia

mikrotómot, amit itt használunk a tan,
széken, azt is ebből a pénzből vettük
annak idején. Amikor nyári szünet volt,
vagy januárban, mikor nem volt annyi

Az elektronmikroszkópiát
Szegedi Biológiai
19B 1 -ben a
Kutatóintézetben egy nemzetközi

irányába.

továbbképző tanfolyam keretei között
tanultam meg. Érdek"sség,hogy pont
ugyanezzel az elektronmikroszkóppal
dolgozom most is, azóta idekerült a tan,

,i64ázó,ki tudtam utazni Oxfordba do1gozni. Ott azért volt nagyon sikeres a
mert elektrofiziológusokkal dolgoztunk együtt, tehát egységben vizsgál,

,rr.rr,rk",

székre.

A

kandidátusi disszertácicimat már

iclegtudományokkal

iuk a morfológiát és a fiziológiát, Az
elektrofiziológusok agyszeletekbő1

az

kapcsoiatos

témából készítettem, többféle faj (csiga,

sáska, béka, hal) bélidegrendszerét
hasonlítottuk össze fény- és elektronmikroszkópos szinten. Utána'B9,tő1
feljártam ide Budapestre belfoldi
ösztöndíjjal a KísérletiOrvos,

tudományi Kutatóintézetbe,

aho1

Freund Támás vezetésévelhippocampalis gátló interneuronokon kezdtünk

dolgozni, és én is részese voltam egy
icipicit azoknak a nagy felfedezéseknek,

Volt

lehetősCge ktilfoldi tapasztalatok

szerzésére?

1985-ben voltam eiősziir ktilfoldon, a
londoni University College,ban, ott még
a bélidegrendszer volt a kutatási téma,

azí-án '86 januárjától kikerültem

Somogyi Péterhez Oxfordba

a

Farmakológiai lntézetbe, és ott teljesen
eljegyeztem magam a központi idegrend,
szer:rel.

Ez az oxfordi kapcsolat

'98-ig tartott, hosszabb-rövidebb

A

egészen

utakkal,

leghosszabb egy éves volt, akkor a
családom is velem tartott, En nagyon
kotődom az itthonhoz, tehát sose gon,
doltam, hogy jó ienne végleg ktilfoldon

élni. Szívesen megyek tanulmányu,
takra, de nem hosszú időre, A

Wellcome Tiust-nak volt

egy

nemzetközi együttműködést támogató
ósztöndíja, és Somogyi Péterrel kap,
tunk közösen egy o1yan támogatást,

vezettek e1 aktivitási mintázatokat, és
utána az idegsejteket feltoltotték egy
jelzőanyagal. Így fény, és elektronmikroszkópos szinten is azonosítani
lehetett a sejteket és a szinapszisaikat,
én ezt a részétcsináltam a munkának,
Ez nagyon nagy dolog volt akkoriban,
mikor már nem csak egy, hanem két
sejtből tudtak így elvezetni, a Natureben cikket publikáltunk beiőle, és ezzel
egy egészen új kutatási irány indult el,
Itt a karon is folytatta ezeket a kutatásokat?

Amikor idejöttem, úgy éreztem, az
ilyen jeliegű kutatások nagyon
megrekednek az állatorvosin, mert

sajnos az állatorvostuciomány még nem
á11 azon a szinten, hogy egy idegproblemakkal küzdő állatért sokat tudnának

tenni. De azétt gondoitam, hogy
találok olyan témát, ami összeíügg

ezzel, így most a táplálékfelvétel idegi

szabályozását vizsgáljuk Kovács Eva

Gabriellával, végzős PhD,hallgatóm,

mal. Megnéztük, hogy ha patkányoktól
megvonunk táplálékot, akkor hogyan

változnak az agyban bizonyos neuropeptidben gazdag területek, illetve

mennyire befolyásolja az álla,
hogy
"rt
tok ivara.
Elárulna néhány dolgot a családláról?

"A ]umenében {ormá]ódó köpettel megáldott csőmetszet a bronchu]us termina]is." Dr. Kótai István

jesztó előadásokat szervezzenek.
Szóval azért annyira nem esett
messze az alma a fáiátől...

Az állatorvosin talán

megkerül-

hetetlen a kérdés:vannak háziáIlatai?

Sajnos egy második emeleti
lakótelepi lakásban lakunk, és azt

hiszem, hogy az önzés,

ha

az

ember űgy tart ilyen lakásban

állatot, hogy otthagyja egész nap.
Nagyon remélem, hogy lesz egy
kutyám, majd ha nyugdíjba
megyek, de akkor ott leszek vele
egész nap. Most a lányoméknak
van egy cicája, aki szokott nálunk

vendégeskedni,

amikor

elmennek hosszabb

A

férjemmel már harmincadik éve

élünk boldog házasságban. Egyetemi
hallgatóként ismerkedtünk meg, ő
matematika-Íöldrajz szakon végzett
ugyanott, ahol én biolÓgusként.

Jelenleg vezető főtanácsos a
Miniszterelnöki Hivatal . Magyar
Terület- és Regionális Fejlesztési
Hivatalában.

Lányom biológia.angol szakon végzett
Pécsett, most a §7WF Magyarországnál
dolgozik. A feladatuk elsősorban az,
hogy megaka dáIy ozzák a véciett állatokból, növényekből késztilt kr-ilonféle tárgyak kereskedelmét, meg ismeretter-

ők

időre.

Valamint itt az egyelemen is meg
otthon is etetem a madarakat, meg is
szoktam figyelni őket. A cinkék már

teljesen ideszoktak. Szóval nagyon

szeretem a természetet és az állatokat is,

csak én reggeltől estig itt ülök benn, a
férjem az ő munkahelyén, és nincs, aki
gondoskodjon róluk, ezért inkább nincs
háziállatunk. De nem azért, mert nem
szeretném.

Ür"rr.r" valamit a hallgatóknak?
Énszeretnék sok vidám hallgatót látni.
tapasztalatom, mintha nagyon
sokan szoronganának vagy rosszked-

Az a

vűek lennének. Olyan jó lenne több

vidám és bizakodó fiatalt látni. A vizsgákon is próbálom elérni, hogy ne féljenek. ne az legyen, hogy jaj. meg se
merek szólalni, Látlák, hogy nem

vagyok egy olyan egyéniség,akiről
nagyon sugárzik a szigor, de az az
igazság, hogy néha így is rettenetes
állapotban jönnek be vizsgázni. Alig
tudok belőlük valamit kihúzni. És
szeretném arra tanítani őket, hogy
tényleg próbáljanak bizakodni a
jövőben és legyenek optimisták. Ki kell
használni az időt, mert a fiatalság nagyon hamar elmegy és sajnos utána már
kicsit változnak a körülmények.
Tánulni természetesen nagyon kell, de
az életnek más örömszerző oldalait is
meg kellene kicsit kóstolgatni fiatalon,
szórakozni, a világot felfedezni. De gon.
dolom, ezt maguktól is tudják... Szóval
nem szabad csak a tanulásba
beletemetkezni. Énarra buzdítanék

mindenkit, hogy legyen minél

sokoldalúbb. Budapestnek az a varázsa,
hogy hallatlan lehetóséget tud nyújtani
kulturálisan, és szerintem legalább egy
morzsáját mindenkinek ki kell használni. Tirdom én, hogy lehetetlen mindenhova elmenni, de itt végtelen sok
lehetőség van és ezt érdemes kiaknázni.
Köszönjtik

az interjút!

Kárpáti Csilla

schneider zira
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Vajon mi folyik a paraván nögött?

De hová tűnt Orsl!?

,*&

Q,q,rus-napok 2005.
Vajon itt mindenki azon gondolkodik, a
skót fiú vise]-e va]amit a szoknyája alatt?
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leghosszabb nyelve!
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Csütörtökön

röp- és vízilabda meccs - az eredményeket nem tudjuk, mert nem
mentünk el. Gondolom, Ti is így

Sándor, Prof. Dr. Hajós Ferenc, és dr.

Mándoki Míra meséltek torinói lep1ekről, vakbélműtétekről, szakál1nyírókró1, arról, hogy miért őszült

meg Prof. Dr. Bartha Tibor, és még sok

l's

'"o' r',

'- ,

,,'1'Jvakate egy félrészeg srác a Bos
| (/L^^1o, választáson, és nem áll
módunkban ezt cáfolni. Az Equuszombl 2005 április 4.-én kezdte el

még nézők is voltak relatíve szép
számmal, ami már nagy előnynek
számít manapság. Proí. Dr. Fekete

"Odass Bé]a, neled

-._

fényképekkel illusztrálják, ami tény-

vagytok ezzel.
Aztán szerdán volt Puding is, jó volt,

Fe]vonulás: volt aki jött, volt akit vittek

,

"Az Equus napok ha]ott..."

szomorú vergődését, mindenki nagy
örömére. szokás szerint volt kosár-

Bi-bííaz én barátomnak van

,r,]'§F§*F.É*É"1:

aranyos, érdekes dologról. Mára már
hagyománnyá vá|t, hogy a szereplő
tanárok
mondanivalójukat

leg nagyon menő.

került megrendezésre az
lnternational Day a Parkban, Ezen a
rendezvényen is az egész rendezvénysorozatot jellemző tömeg volt
jelen (pedig még Judit is ott volt). A
nemzetközi forgatagot 3 (l) asztal
képviselte, így megismerkedhettünk a
skót és a magyar nép jellegzetes

ételeivel és főként italaival, valamint

néhány, egyébként tényleg király
ktilfoldl hallgató franciának á|cázta
magát, baguette-et és magyar borokat
népszerűsítveezzel. Hasznos informá-

ciókhoz is hozzájutottunk azon a
délutánon, például, hogy mit hordanak a skótok a kilt alatt, hogy a

Betadine mégis iható, hogy a robogó
is funkcionálhat rollerként.
Apropó, roller: idén először, hagyományterem tő céIzattal szerveződött a

Rol1erverseny két oktatónk, Prof.
Rartha Tibor és Dr. Gerics Balázs

ismerős az az a]ak?"

Itt még mindenki talpon van

Hmmm, most melyik bon-bonbó] is ettem?

"Az infektivitást ne keverjék a pathogenitással, mert annak rossz a kórjóslata." Prof. Dr. Rusvai Mik]ós

Így néztUnk ki szembő]...

Átl1""k már be egy

részvételével,akikhez az utolsó pil-

lanatban csatlakozott Torok József

hallgatótársunk és dr. Petneházy Örs
is, aki robogóját használta rollerként.

Hatalmas csatában végül

az

Anatómiai Tanszék Csillaga, Gerics
Balázs gyózedelmeskedett. Ezúton is
gratulálunk neki, és a többieknek is,

nem elsősorban a versenyen nyújtott

teljesítményükért,hanem, mert
legalább futólag megcsillantották

sorba

gyerekek!

Szintén megszokott píogram a Bos
major választás, mint ahogy lassan
sajnos az is, hogy mindössze egy jelölt-

ből (aki eredetileg nem is indult a
választáson) kell választanunk. Idén
Pazár Péter volt az a szerencsés, aki

az Equus napok jelenlegi állapotát.

A

Pénteken nem volt semmi, meft
volt. Ennek köszönhetően

is jó, mert erős a gyanúnk, hogy

A hetet

Szombat i Felvonulás.

vagy nagyon szenvedtél. Ja, és mond.
tam már, hogy esett is?
Nem a rendezőket akarom ezzel bán-

Equus napok szellemiségét.
gyásznap

elmaradt a tanárvetélkedő, ami azért
amúgy sem jött volna el senki.
A másik, immár hagyományos elem az
Equus Napok kellektaraban a Nagy,

A Nagy, Szombati

Felvonulásnak

ugyebár van néhány kritériuma, mint
például, hogy nagy legyen, meg legyen
felvonuló tömeg. Az útvonal évek óta

adott, a kUlonbseg mindössze annyi,
hogy (információink szerint) tavaly

óta a rendőrség többszörösére emelte
a tarlfát, így a HÖK szűkös költ-

ségvetése miatt csak arra futotta, hogy

a járdán vonuljunk. Épuleres látvány
volt az az ötven ember, amint a íalak
mentén sunnyog végig a koliig. (Bár a

henteseknek tetszett...

a hatalmat!

nagy küzdelemben elnyerte a címet és
az ezzel járő fejdíszt . amiről az egylk
szarv már lejár, találóan mutatva ezzel

műsor rendhagyó módon egy színdarab, méghozzá egy Rejtő darab volt,
valóban színvonalas alakításokka1,
Utána volt gulyás, meg sör, meg

az

Fs ezenne/ átve:zem

Eukanuba ajándékosztás.
a fergeteges szombat esti buli
zárta, ahol vagy nagyon részeg voltál,

tani, Ók mindent megtettek, ami

A

Macskanő itt volt, de Batman és Robin az
u ro lsó p i lla na rba n I e mondták

az

erejükből telt, és ahogy a mondás tartja, szxrból nem lehet várat építeni.
Ha viszont ilyen alacsony a részvétel,
és tényleg ennyire nem érdekel senkit
ez az egész, talán tényleg jogosak azok
a felvetések, hogy jövőre megspórolhatnánk egy csomó pénzt meg fáradtságot, ha hagynánk az egészet...
boszorkány

Akkor ki is vo]t

a

gyilkos?

)

"Harry Potter is üdvözlerér kúldi..."
Jé, így egéu soknak tűnünk..

Nézd, {ényképeznek! Hol! Ho]??
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!}Úcsú qz qÍma mqtertŐÍ
Nemsokára becsukódnak mögöttünk a kapuk,
s hogyha nem is villognak majd fényképez? vakuk
mikor újra erre járunk, de meglehet:
felidézzük a lelkiinkben megbújt emlékeket.
Vetünk 1-2 pillantást az alma-máterünkre
(ha van kártyánk, s az őt nem mondja, hogy ,,nem
engedünk be")
Feldereng a parki {ákkazt egy jól ismert kúria:
itt próbálták elmondani, mi az anatómia.
Láthatók az asztalokon a kiboncolt részek
belek, tüdő, vese és a pete-tehát-fészek.
S hiába is guvvaszt bárki, a mikroszkóp alatt
csak a vájtszeműek latlak bagyadt magokat.

S lelki szemeink elótt most feldereng a kórbi
(mély nyomot hagyott, így errőI bővebben kell szólni)
itt az ember olyannyira csúfos végétérzi,
hogy a 120 kilós kocát kiscsirkének nézi.
Gyakvezetőnk nevén szólít valakit, s az kezdi
a betegség történetét, okát ismertetni.
Belelendül, gesztikulál, szinte már ő kérdez
. gyakvezetőnk tűri még, de kissé verejtékez:
és így szól: ,,Fiaml Ez nem újságíró pályal"
S kezében megremeg rágott szemüvege szára.
Lassan tovább bandukolva folbukkan egy terem:
mikrobi és gyógyszi - szinte készen ásott verem
sok az info, az ember mégazt sem tudja, praktice,
hogy e sok,sok baci, s vírus hogy megy majd a fejibe.
S kiderült, hogy a tabletta 1apos vagy ovális,
s a végbélkúpbeadása mégsem per orális.

kivETrtes 1997)

De most szépen lépdelltink át a menzára máris,
ide mindig elkísért, mi éppen aktuális:
úgy láttuk, hogy a sertéshús orjára van vágva,
s a szomszédunk épp egy kutya tlbiáját rágja.
Felderengő élményeink tárháza oly tarka
ÜIlO--.nti marha.
Aki sokáig keresi az ő petefészkét:
aeroszol formájában beteríti képét.

s a mélyérőlfelbukkan.gy

Fent az égen bárányfelhOk bokdoslk a napsugarat
mi meg átszellemült arccal ülepítjük a bélsarat
S belátjuk, hogy valóban egy katarktikus élmény,
mikor lencsénk alatt végre felbukkan egy véglény.
Hailgatózunk egy kicsit a kórház szegletében
(visítások, röíögések rövid szünetében)
s tudluk, hogy a juh a száját 4 centire tátja,
s a {elkérődzött bolus-át még 55-szőr rágja.
Megtanultunk pereskedni, s tudluk ezt elnézni
Csajágröcsögén lakó Mari, s Juli néni,
s megegyezünk közösen, hogy nem lényeges hiba,
hogyha tőgygyuiiadást mutat egy-két hazihba.

Amikor most kilépünk, még igen frissen élnek
mindnyájunkban ezek és még egyéb más emlékek.
Ki tudja, hogy minket meffe vezet el a sorsunk
de talán majd emlékeznek. MI ilyenek voltunk.
Halmay Dóra

'Nem voltam

szenvedélyes és szomoru, amikor elmeséhem,

tönkretettek

a kinolonokat." Prol. Dr. Semjén Cábor

Kgzhírrétótetlk
Ál l"t.",..r,-,.tn.,i Tánszékének elektronmikroszkópos egysége új transzmissz-

alazódik már az Anatómiai

iós

elektronmikroszkóppal

A készüléketaz Oktatási
Minisztérium által kiírt páIyázatán

nyert keretból (5B millio forint) 2004
nyarán vásárolta a Kar, de a beállítás

és a próbaúzem után a hivataios
avatást csak az idén, 2005. január
27 -én tartották meg clr. Molnár
József rektor és dr. Fodor László
dékán részvételével.Az új japán
gyártmányú (JEM JEOL) késziilék
jelenleg a biológiai vizsgálatokra
alkalmas készülékek közül a legmod.
ernebb, 1egjobb felbontóképességű
elektronmikroszkóp. A régi (30

éves) transzmissziós késztilékke1és
egy scanning elektronmikroszkóppal

Március 15-e alkalmából Karunk
három oktatója is kitüntetést kapott.
Kimagasló szakmai munkájuk elismerésekéntDr. Vetési Ferenc a Magyar
Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztj e,
Dr. Brydl Endre a Magyar Köztársasági

Érdemrend Lovagkeresztje, Dr, Hajós

Ferenc pedig a Magyar Köztársasági
Arany Erdemkereszt kitüntetést
vehette át. A hallgatóság nevében ezú,
ton is gratulálunk!

az

együttműködésre, amely az Allator-

gazdagodott.

kitüntetések a nemzeti
ünnep alkalmából

is felszerelt egység nyitott

/Jz Álluto.uor-tudományi Kar
L7trarbonctani és Igazságügyi

vos-tudományi Karon belül körvonés

Szövettani Tánszék továbbá n, Éirettani és Biokémiai Tanszék több
kutatócsoportjával is. Ugyanakkor

nem csak karon belül, hanern

a

Szent István Egyetem bármely más
karán működő, elektronmikroszkó.
pos vizsgálatokat igénylő vagy végző

egységgel, sőt

más

egyetemek

kutatócsoportjaiva1 közös kutatásokat is terveznek. Reményeik
szerint a hallgatók koztil is többen

TDK- vagy diploelektrontémájául
madolgozatuk
választanak majd

mikroszkópos munkát is igénylő vizsgálatokat.
Pro{. Dr. Rusvai

Miklós
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"Milyen az a íelezőbuli?"

-

kérdezte

tőlem egy idOsebb ismerősöm. "Olyan
buli, ahol legalább az emberek fele
lerészegedik" - válaszoltam, nem is
lódítva túl nagyot. Mert a februárt"zárt
körű" Equus-összejövetelen

biztos, hogy

sok torok nem maradt szárazon, De

"talán" volt némi

indítéka

a pincében. Nem kellett sokálg aggód,
nom, egy óra múlva tele lett a helyiség túlnyomórészt
harmadévesekke1.

évfolyam összes kevésbészociálisan
aktív és mulatozni kedvelő egyéne
e11o11on, nem bizonyult elérhetónek,
sok olyan arcot láttam azon az estén,
akiket az Equusban azelőtt soha. Ez is

Hamarosan meglehetősen jó hangulat
kerekedett, ki-ki a vérében fellelhető
alkoholtartalomnak, illetve vérmérsék- eredmény, még ha nem is mi vagyunk a
letének megfelelően vetette bele magát 1egösszetartóbb társaság.

az

örömködésnek

évfolyamtársaim

nagy
részével
egyetemben túl
vagyunk állatorvosi

L]j (fet; időszámítás

tanulmányaink 50oloán. Ilyenkor az ember kicsit megáll, visszanéz, aztán gyorsan továbbmegy, mert

ennyi élményt úgysem lehet rovid idő

alatt újrapörgetni. A "feketeleves" meg
ktilonben is csak most jön...
Aznap este Veres Sanyi, a szervező,9-te
datálta a kezdést. Abban az időpontban
a DJ-t, Kadát is beleértve mindössze 6an ültük körbe az egyik dohányzóasztalt

FrBnuÁa-MÁ.rus

a felhőtlen tombolásba.

A

Persze nem hagyhatom
j dokumentálatlanu1 azt
az érthetetlen esetet,

hogy a

valóban

irreálisan csekély belép,
ti drlakat tartalmazó

műanyag pohár tartalmát egy pénzbeli

hajnali két támogatásra szoruló "társunk" meglo.
vasította - csak hogy némi állatságot

óra utáni eseményeket már nem követtem személyesen, de az a szóbeszéd járja,

hogy a legelszántabbak négyig is

kihúzták. Másnapi gyakorlatok ide vag1,
oda . megérte. Bárki firtathatná, minek
írni egy olyan buliról, amelyhez hasonló
minden héten akad legalább egy tucattal. Ez nem így van. Bár az a cél, hogy az

vigyek a sztoriba. No comment - írhatnám, és mivel nem igen lehet mit tenni,
írom is. E keserú intermezzo sem változtat azonban azon, hogy mindenki jól

érezte magát - szerintem,
Ko]]ár Eszrer

"Elkerül a májba és mindjfut ]átják, hogy bár ne került volna, mert áta]akul." Dr, Veresegyházy Tamás

Szab ára Agnes, az új HÖK elnök
bemutatkozlk az

-7Rogy

dUh"sy

történt a felkérésa HÖK-be,

elvállalod a HÖK ehök.

séget?

Ez érdekes történet volt, éppen ebédeltem az ebédlóben, amikor megkeresett

Pazár Péter hallgató és megkérdezte,
hogy lenne-e ötletem, hogy kiből válna
jó HÖK elnök Mire mondtam neki,
hogy nekem fogalmam sincsen, majd
utána még néhányszor feltette ezt a
kérdést.Kicsit úgy gondoltam, hogy

talán rám gondolt, aztán elgondolkodtam, beszélgettem több emberrel és a
végénelvállaltam.
Ésmilyen tervei vannak a HÖK-nek?

Mindenképpen szeretnénk, hogyha

nak, akkor talán a hallgatók

gondol1uk, hogyha az oktatók jelen vanis
szívesebben jelerrrrek meg egy-egy pfogra-

kell

mon.

hivatásának

A

erez.

hagyományos programokon kívül

szeretnénk különböző vicces programokat
is szervezni. Aztán szeretnénk kb. évente
kétszer ilyen előadói estet szervezni, ahol

hallgatók, praktizáló állatorvosok,

i11,

tanárok adnak elő rövid gyakorlati
előadásokat, amik minket érintenek.
Valamint megpróbálunk egy amatőr szín.
játszó társulatot szervezni. Térveink között

szerepel még, hogy március I5-ét és
október Z3-át méItő módon tlnnepeljtik
meg.

a

diakelet egy kicsit felpezsdülne, emiatt

úgy gondoltuk, hogy ktiloníéle programokat fogunk szervezni a hallgatóságnak, belevonva az oktatókat is. Mert úgy

Miért akartál állatorvos lenni?
Azért jöttem át a Főiskoláral az AIIa-

torvos-tudományi Karra, mert a
véleményem Az, hogy minden

embemek azt
váIasz-

tani, amit

a

,í

l,n ugy
érzem, hogy a

hivatásom az, hogy állatorvos legyek.

Mindenképpen praktizáló állatorvos
szeretnék lenni.

Nagyállat, kisállat?

Most úgy érzem, hogy a kisállat számomra érdekesebb, mint a nagyállat.
Főleg a sebészet érdekel.

Ürensz valamit a hallgatóknak?

Azt

a hallgatóknak, hogy
kell dolgoznunk, hiszen

üzenem

közösen

munkánk célja azonos, hallgatókkal

uHiiiqri,

Hedberg Márk
(az interjú {ebruárban készűlt)
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íi HÖK-elnok
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,,Goodbye, and Thanks for A11 the Fish"
Plő,zör is, hadd kö,zönjem meg min(,,l drn hűséges Kivetités rajongónak,
hogy kitartottak eddig a Kivetites mellett. Mélyen megtisztelő, hogy sokan,

gyakran megállítanak a folyosón, és
érdeklődnek újabb kivETités számok

iránt. Csak annyit tudok mondani,
hogy egy remek csapat létezik a
kiVETitésné1,akik nélktil bizony
leheterlen lenne szerkeszteni.

De tény az, hogy soha nem voltam
ideális főszerkesztő. Szerintem. Ezt
mondhatom, mert van most a kezem.
ben egy gumicsirke, RTL tv módra.
Tény az, hogy a példányok amik megjelentek szerintem remekművet jelent.
Helyt állt a KiVETités mindenek ellen.
De mindig is olyan érzésem volt, hogy
én egy ideiglenes fószerkesztő leszek.

Soha nem éreztem magam

igazán

kényelmesen főnokként.. Vállaltam a
feladatot, és próbáltam kiképezni utánpótlást, hogy amikor végzek, és elmegyek, a kiVETites azért tovább
élhessen. Bár ez majdnem a legsötétebb

időszaka

volt ennek a lapnak,

(szá-

,,Tudom, hogy minden, amiben a

kémia szócska szerepel, az már

gyanús." /Prof. Dr. Vetter János/
,,Most jön egy táblázat. Nem nagy baj, ha
megtanulják. Szóval tanullák meg..."
/Prof. Dr. Bartha Tibor/
,,Jó lenne, ha

mindenki úgy ismerné

a kimutatási reakciókat,

ahogy

én." /Dr. Trrboly Tamásl

,,Tudom, hogy vannak olyan perverzek,
akik elpusztítanak 10-15 nagymamát,
hogy halasszanak." /Dr. Kótai István/

,,Az a jő, ha a vizsgázó már az elején

olyan benyomást te§z, hogy
halvány gőze van a dolgokról."

/Proí. Dr. Rudas Péter/
,,Ha valaki mereven és okosan nézt az
asztalt, szóval úgy tesz, mintha gondolkozna..." /Dr. Kótai lstván/

Főszerkesztói utószó
momra az legsötétebb az 1997-2000

közötti időszak, mikor nem is jelent
meg kiVETités) a végéreez sikerült, és
nagyon büszke vagyok alra, hogy
mostanára vannak emberek aklk
komolyan és kompetensen tudlak
tovább vinni ezt a lapot nagyobb dolgokra. Szabó Réka, Schneider Zita, Kiss

Dominika, Kárpáti Csillába - akikben
nagyon bízom, és tudom hogy nem
fogok csalódni bennük. Kókány Zsófia
meg (bár ő is negyedéves, tehát ö se
marad itt az egyetemen nálam tovább)
nagyon is egy kitűnő szervező, tele jó

ötletekkel. Rév Laci meg az újság ,,örúit
zsenije" és íbszerkesztő emeritus, aki
belegyömöszölt mindent, amit kitalál-

tunk 28-32 oldal kozé. Kosnás Attis
szuperul vitte a Szállás c. rovatot, de ő

is visszavonult. Márkus Bálint (bocsánat, Dr. Márkus Bálint lódoktor úr) ;)
nélkti1 se lett volna kiVETités. Én? É.,
meg kreáltam az Expat Vet mellékletet.
Ez számomra nagyon fontos volt, és
azétt ezt szerkesztem tovább. Majd
jövőre átadom eme feladatot valami

,,Szigoriaton a legfontosabb dolog a
túlélés.Ennek szellemében boncoijatokl" /Dr. Petneházy Ors/

,,Senki ne álmodjon arról, hogy a
májmetszeten benzolgyűrűk fognak rámosolyogni." 1D.. Kótai
István/

,,Azt kell tudni, hogy óriási kUlonbség
van élő és nem élő vakcina között."
/Dr. Tirboly Tamás/

,,Négyes az, aki nem elég logikusan

adja elő, de mindent tud." /Dr.

Veresegyházy Tamás/

,,Hallgatói túlterheltségről maguknak
szerintem teljesen felesleges beszélnem." /Üveges Péter/
derzi

lelkes, fiatal
örültnek. (Meg
ke11 jegyezni nem kell örültnek lenni, hogy
itt

a

kiVETitésné1
dolgozzál. De a
szavamat adom
rá, hogy segítl)
Dióhéjba ke1-

lene

fognom
ezt a levelet: Fáradt vagyok. Viccen
kívtil. Itt az időm visszalépni, amíg
van időm. Igen, úgy van. Felmondok.
Megvolt az én időm, jól is szórakoztam, jókat tanultam az újságolásrol,
és most ideje lelépni. Van még pár

hónapom behozni pár vizsgát,

és

aztán irány ötöd

év. Jó kezekben van
a kiVETités. Jó éjszakát, barátaiml
Hedberg Márk
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tavasz, újabb MATT.

A diák

ULepp csak kiheveri a téli vizstúl van egy

gaidőszakot, épp csak

bulisorozatból allO Equus napokon, de
már képes elmenni egy túlélőtúrára

miközben nyakán

a

következő vizs-

gaidőszak.

Vajon miért is? A válasz általában
egyszerű, de nem biztos, hogy mindenklné1 ugyanaz. Vannak, akik
kirándulni szeretnének, vannak, akik

kipróbálni mit bírnak, vannak
olyanok is, akik el se hiszik, hogy
enélkUl is lehet élni, no

és persze azok,

akik nyerni szeretnének.

Idén hazánk egyik nem túl ismert, de
talán egyik legvarázslatosabb dimbes.
dombos táján a Zselicben került sor a

14. Zselic MATT (Magyar
Agrárfelsőoktatási TíIélő Túra)
megrendezésére,méghozzá kaposvári
szervezésben. A tavasz valahogy kihajtott 84 csapatot a versenyre, ami
valólában nem más, mint egy stratégiai, tájékozódási csapatverseny,
ellenőrzőpontokkal, kulonboz0 feladatokkal és persze Z0 órás szintidővel.
Ha valaki még nem jár elég régen erre
az egyetemre, akkor íme egy rövid kis

történelmi áttekintés a MATT-okrói:

199B-ban szervezték meg először barát-

ságos kis túra (hó, jég, fagy, mátrai
hegyek) formájában, állatorvosis hallgatók'99 ősze ótavesznek részt rajta. A
verseny fő jellegzetessége, hogy mindig
más egyetem hallgatói és mindig más és

avagy meginthazahoztuk a kupát

zentbaldzs, 200 5. április 22.-2 4.)
más hazai tájakon tavasszal és ősszel
szervezik meg a túrát. Ennek köszön-

hetően jobban megismerhetjük

a

hazánkat, és egymást is;-), 2001 őszén

mi

szerveztük meg a 7. Bakony
MATT-ot, majd 2003 ószén a 11.
Vértes MATT.ot, idóközben viszont

2002 őta szinte zsinórban megnyertük
ezeket a túrákat. Igaz néha kérdéses
volt megér-e annyit a vándorkupa
végső hazahozatala, hogy másokban
felmerülhessen a "nem tisztességesen

nyertek" gondolatnak, akárcsak a
csírája is? (A MATT-nak ugyanis ván-

dorkupája van, amit minden félévben
az aktuális nyertes csapat cipelhet el
(mert hát akkora, hogy még az ember
feje is belefér;-)), hogy következó alka-

1ommal visszahozza. Azonban egy

szabály szerint, amennyiben 3x egymás
után ugyanazon egyetem (kar) csapatai
nyernek, akkor a vándorkupa véglegesen elnyeródik és helyette egy újat
készítettnek.)

Most úgy gondolom sikerült tísztázni
magunkat (mert sokaktól csak azt
lehetett hallani, hogy "ja az állatorvosisok, azok mindig csalnak", holott ez
nem is igaz), hogy igenis tudunk szépen
nyerni. Sőt, minden induló csapatunk
helyt állt és kitartott a Verseny végéig!
Ésmílyen is volt a mostani túra? Erról
csak a saját csapatom nevében merek
nyilatkozni, de mindenesetre "az eleje

holdvilágos és göröngyös, a hajnala
deres és szivárványos egű, az erdei

üdezöldek és illatosak,
sütéstől és meneteléstől

a déli napa lábunk és

hónaljunk párálló, a pontőrök ked-

vesek és türelmesek, a kilométerek las,
san fogyóak, a kedélyr-ink víg és dalos az

utolsó fél óra pedig kocogós volt."

feladatok között

A

szerepelt karikás

ostor csattogtatás, fáramászás, kantár
összerakás, logikai kirakós, bekötött
szemmel kolomp verés és némi
fegyverismeret.
Menetközben pedig írhattunk a zselici
betyárokról mesét, szedhettünk szemetet és tesztelhettünk. Fura módon úgy
tűnt legtöbben a hogyan rakjunk ki
négyzetet i11. T betűt holmi kis sokszogekből feladaton véreztek el és az
eszméletlen társunk o1dalíektetésén
vagy a fegyvertípusok felismerésén...
de hat ugye ezek nem is olyan íontosak
elsősegély,

a túléléshez?;-)

a szervezóknek a kellemes
versenyt, Szent Péternek a csodaszép
időt és leginkább GRATULÁLUNK a
Köszönjük

győztes csapatnak azaz a

KUTYASZOMORÍTÓKNAKl
Őssrel pedig irány a Balaton! Le

ne

maradjatok rólal

Csapataink, akiknek szintén elismerés
ját a szép teljesítményükhöz: Bennünk
van a kutyaver, B.É.L.A., Fényes (2.
helyezettl ), Kis Kretén Kanyar,
Rugdaló,zook, Tiox Zsiráf Klub.
Szerző kkk.
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Ertelm ező szőtár állatorvostan-hallgatók számára
/J z egyetemi ha l lgatóknak 2 fő cso-

()T

portia van: a normális és az álla-

torvosis. utobbiak számáta ktilon
szótárt állítottunk össze.

szűkítő módszer, melynek során a tanszék képviselőle ismerteti a jelen lévő
(lézengő) hallgatókkal, hogy a vizsgára
az áItala írt be meg nem szerezhetó

betegségféle. Szimptómái:

könyveket kellett volna elolvasni, A
hallgatók eközben tudományos kísér-

beszűkül és csak az adott tudományágra
és a vizsgáztatásra koncentrál. Gyakran

mel aludni" témakörben. Az eddigl

Orraró:

idült,

gyógyíthatatlan
a tudat

téved, de akkor is neki van igaza.
Egykor ugyan szintén hallgató volt, de
erről hajlamos megfeledkezni. Az
oktató arra kényszeríti a hallgatót, hogy

tőle meróben idegen szerepben úgy
tegyen, mintha mindent tudna. E
helyzetet közönségesen vizsgának
hívják, benne felőrlik egymás idegeit,
maj d

kompromisszumot kötnek,

HALI-Garó: a fejlődés csúcsa
(kérdés, milyen irányból... ).

Elméletileg szakmája minden addig
összegyűlt ismeretéve1 teljesen
Íelvértezett (Arisztotelész nézeteitőI
az aranycsinálás fortélyaiig).
Tisztában van a katalógus teímészetéve1,ktilonos tekintette1 a
plenáris elóadásokra.
Használati utasítás: használat előtt felrázandő és némi alkohollal keverendő,
különösen a reggeli előadásokra és az
esti és hétvégifakultációkra. Yízze\ és
tankönyvekkel nem elegyedik.

ElőenÁs: minimum 2

őrás tudat-

ietet folytatnak a "lehet-e nyirott szem-

eredmények sikeressége kétséges, az

értékelésaz adott oktató vérmérsékletének függvényében változik.

Gyaronlnr: az állatok szemszögéből
kiíejezetten súlyos mellékhatásokkal
(dekapitáció, szívmegállás)

1árő

zártkörű íórum, melynek során a hall.
gatók tesztelik a gyakorlatvezető ingerlékenységét.Ideális esetben az oktató is
elalszik (ez sajnos ritka). Némelykor a

szeánszot beugró vezeti be, mely az
adrenalin-túladagolást szimbolizáló
önkísérletnek is felfogható. A céI az
esetek egy részében az, hogy olyan
betegségekkel "lássuk el" a pácienst,
amilyen nincs is neki.

ZH:

zűrös helyzet (esetleg Zorba-

hlany) szó szerinti jelentése: Segítségl
Egy helyre vagyunk zárva a tanárrall
Egyébként pedig segélykérő pillantások
és metakommunikációs jelzések gyakorlásának egy elóre megadott időpontja.
A pánik mértéke egyenesen arányos az
feltigyelet szigorúságával és fordítottan
az oktató távolságával.

PUS<a: harcl

feg1,1,g1

az

oktató

frissességénekmegőr:ése céljábó1.
Hátránya, hog1 pont a: nincs rajta,
amit a tanár kérdezni fog. E:t ó is tudja,
ezértkérdez.
Fajtái:

- Kicsi, cliszkrét, de sajnos hordozható elektronmikroszkóp kell

hozzá

- Közepes, ami egyesíti a nehéz
elrejthetőséget és az olvashatatlanságot

-

Lepedő, ami

a férfi tanároknál

csak hiányos öltözetű

női hallgatók
fordított

által alkalmazható. A

helyzet társadalmilag kevésbéelfogadott.

Vlzsc,q,: vizsgálat,

vizsgálódás,

piszkálódás. Ossznépi szerencsejáték,
egyeseknek a lottót helyettesítő

mazochista élvezet, nyeremény
reménye nélktl. Aki mértéktelenül űzi,
az adót -

UV díjat - fizet.

UV: Az újra viszontiátlakl

felkiáltás

kedves rövidítése. Egyesek szerint
ismert szó szerinti kieitése: úvé- undor

veled az élet.

TaNulÁsI LÁz: az 1. évfolyam első

szemeszterének tipikus betegsége.
később a szefvezet már immunissá
válik, rendkívül nehezen fertőzhető.
Mesterségesen is előidézhető vizsgákkal, beszámolókkal.

ÖszröNlíJ: olyan pénzösszeg, ami már
kézhezvétele alatt (néha előtt) elfogyott. Nagysága napjainkban már humor
tárgyát sem képezi.
DtpLotr,taoszról elérhetetlen álom,
amihez az út számos szelekciós tényezőn
(amelyek a foldl élet során számos fajt
már kipusztítottak) keresztül vezet,

ezétt a célba érők száma minimális.

Maga az esemény a "hogyan tegyük az
aulát egy szardíniás dobozhoz hasonlatossá?" kérdésjegyében zajlik.

Kőszönet NK-nak

http: l/ga. to/fu

"Es akkor most kérem szépen fi5rn- hércn át iúve:ni {ogunk." Lh. Hon-áth Zsuzsánna

Hogy milyen tárgyakat szeretek?
A jó

tárgyakat szeretem.

színeslöttyös összeöntős
lépfenésbioterrorista képzős

Fiíikuryás-Marinénis
hü-po-te-ti-kus receptírós
csirkekikelős sokatírós mitochondriumos aprólékos
kapirgálós preparálós éjjel is patát tanítós
metróolvasós kávézós önszurkálós vércsoportmeghatározós
üvegolvasztós kipróbálós titrálgatós
apoptosisos bendőhámse j tes

örökzöld

törvényszerűséges

békaelugrálós multimédiás CD-ROM-os
ezeréves fóliás önmagán elalvós
absztrakt rajzos metszetes
véletlenül winchestert lefotmázós titokban internetezős
legyes-lárvás dekantálós féregszexálós
táblát ronda sárga enzimneves képletekkel teleírós
kamillás nyúlstarteres nettó energiaértékes
radioiógiás kontrasztanyagos szeilemképes kitalálós
tehénben túrkálós gumicsizmás

citrátkörös

színeskrétás

bacineves nyelvtörős
hülyeszínes boncolós
száraz gazos kalászkás
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