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"Ha én mondom hét órán át, mint a r:eréb, akkor Péter

Kedve s haíígatók, és kúlönösen kedves gőíyakl

Minden évben elérke zlk az a pillanat, amikor ú jdonsült diáktársaink először beteszik a lábakat az
egyetemre.
Ilyenkor még teljesen természetes, hogy elveszettnek érzitek magatokat a latin kifejezések,
deriválások és kémia gyakorlatok sűrűjében.

Epp így magátóI értetőd,ő, hogy nem tudjátok, mi is az az IAMS Eukanuba. Nos, az IAMS
Eukanuba egy kutya (ca) és macska (fe) tápokat gyártő világvállalat.

A céget a 20. század elején alapítolta Mr. Paul lams. Az először kisüzemi körülmények között
üzemelő családi vállalkozás a múlt század végére a világ egyik piacvezető kuíya- és macskatáp
gyártő cégévé nőtte ki magát. Az IAMS Eukanuba tápjai a legmesszebbmenőkig kielégítik a társál-
latok emésztésélettani igényeit; a különböző típusok közül mindenki kiválaszthatja kedvence
életkorának, testméretének 1eginkább megfelelő összetételú tápot.

A Cég emellett állatorvosi diétás gyógytápokat is gyárt, amelyek különböző megbetegedések esetén
(vesebetegségek, különböző húgykövességek, szívbetegségek, elhízás, májbetegségek, stb.) opti-
málisan igazodhatnak az állati §zervezet megváltozott igényeihez , ezzel meggyorsítva a gyógyulási
folyamatot.

Az IAMS Eukanuba a'90-es években fuzionált a Procter & Gamble konszernnel.

Az európai képviselet központja Svájcban van; a Cég magyarországi képviselője dr. Berkényi
Tamás állatorvos, a Eukanuba tápok kizárólagos magyarországi forgalmazőja az Alpha Pet-Food
Kit.

Az IAMS Eukanuba az Állatorvosi Kar hallgatói rendezvényeinek főzponzora; nekik köszönhetően
tudjuk megszervezni a Gólyatábort, a Marek Napokat, a Gólyabált és az Equus Napokat.

A Cég ezenújság és a gólyatábor előtt megjelenő Gólyahír tulajdonosa, továbbá az Egyetem tan-
székein folyó beruházásokat és fejlesztéseket is támogatja (pl. mutimédiás oktatóközpont a
Sebészeten, bőrgyógyászati szakrendelés a Belgyógyászaton).

Láthatiátok, hogy rengeteg plogram Iesz az év során - az Egyetemen és a Koliban - melyeken kér-
lek,vegyetek részt, mert az elmúlt évekhez képest jelentősen megcsappant a hallgatói részvétel.
Mindezek után kívánok mindenkinek társasági életben gazdag félévet, használjátok ki a szorgalmi
időszak (és Budapest) nyújtotta lehetőségeket.

Eördögh Réka
(IAMS összekötő)
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A kórbonctani tanszék bemutatása I.

Interjú Prof. Dr. Rusvai Miklós tanszékvezetővel

Ur volt a kurátor. Majd ami-
kor felmerült, hogy külsős,
egy humán kórélettan pro-
fesszor jön ide, akkor külön-
böző szakmai kiválóságok
telefonjainak nyomán dön-
töttem úgy, hogy beadom a

páIyázatom. Két kifogás is
voit ugyanis, egyrészí, hogy ő
nem állatorvos, másrészt
nem kórboncnok. Esetem-
ben legalább az egyik nem
merült fel. Nekem azért volt
ez egy kicsit kényelmetlen,
mert Őt ismerem, tudom,
hogy ő is kiválóan megfelelt
volna ide, de végülis a Kar
igénye az volt, hogy állator-
vos töltse be ezt a pozíciót.
Nagyon nagy támogatást,
erkölcsi erőt ielentett nekem
az, hogy a szayazás mindhárom szin_ a másik, ami talán jó érzéssel tölt el,
t|én (tanszék, szenátus, egyetemi ta- hogy körülbelül l00 millió Ft-ot si-ke-
nács) 100%-ot kaptam, annak ellenére, rij'lt az utóbbi 4 évben a tanszékre hoz-
hogy tulajdonképpen ,,külsősként" ke- ni. Részben az elektronmikroszkóp,
rültem ide 

i§;i:,:T'ílTUX,?;",:"; "jő'§ilT:

Mik a rövidebb-hosszabb távrl tervei " il'rl]i;li":"ril?"rX\i1?,?,i:'í;-'ri
tanszékkel kaPcsolatban? üútorzat is legalább 2-3 millió. orrr.r-

sok fe j lesztési tervünk, van, minden- i'.'.ffijuu'*l'rfi"lff ,#'i:iT,""J;
képpen szeretném a molekuláris diag- ezt saját erőből oldottuk meg, anélkü1,
nosztikát is idehozni, például - iY- hogy külső segítséget vettünk volna
munhisztokémiát, ami a daganatok fel- igénybe a t<ar uagy a kormányzat ré_
ismerésében, az inítacelluláris fer- r*re.ot.
tőzések azonosításában nagyon fontos
szerepet játszik, Ebben a,humán me- Amunkautánmilyenhobbinakhódol?
dicina jóval előttünk jár. Ugyanígy.az H, lor ha[ottuk, szokott méhészked-in situ hibridizációs technikát. a PCR _:
technikát is. Előbb-utóbb ide is te t ett ul"'
kerülnie ezeknek, hogy legalább az Nálam a méhészkedés is a virológiára
elsődleges vizsgálatok itt történjenek, vezethető vissza, l998-ban kezdtünk
ugyanúgy, ahogy baktériumkenetet is a mézelő méh vírusaival foglalkozni
itt csinálunk a szervekből, és csak a és állandó probléma volt, hogy nem
problémásabb esetek vagy a baktériu- tudtuk szaporítani a vírusokat, mert
mok meghaíározása történik a Jár- nincs méh eredetű szövettenyészet.
ványtanon, amikhez már biokémiai sor Vagyis kizárólag bábokban lehet sza-

A Kórbonctani Thnszék vezetését két meg egyéb pontosabb identifikálás kell. porítani, és azért kezdtem el méheket
évig rövid idejú betöltésekkel oldották Korábban némileg nehezebben si- tartani, hogy mindig legyen bábután-
meg, a végén pedig Rudas Professzor kerültek a különböző pályázatok is, ez pótlás.

professzor Úr hol született?

Budapesten születtem 1953-ban, de ez
csak véietlen, mert a családunk a lász-
ságba való. A gyermekéveim jelentős
tészétlászapátin töltöttem, sót az isko-
lát is ott kezdtem el. Azután Buda-
pestre költöztünk, és az általános isko-
Iát már itt feieztem be, majd a Buda-
pesti Piarista Gimnáziumba jártam.
Utána 3 évig különböző munkahelye-
ken dolgoztam, mert abban az időben
általában nem vették fel rögtön az em-
bert, így I973-ban kezdtem az egyete-
met és'78-ban fejeztem be.

Mindig is az állatorvosi pálya vonzot-
ta?

Nem, ornitológus akartam lenni, ennek
megfelelően először az ELTE-re jelen-
tkeztem. Aztán másodifua már ide fel-
vételiztem és harmadjára is, amikor si-
kerüit. Az egyetem után pedig Szent-
Iványi Thnár Úr meghívott a Járvány-
tani Tanszékre és ott helyezkedtem el,
más munkahelyem nem volt.

praktizálni nem szeretett volna?

Nem, soha nem gondoltam rá, hogy
kutya- vagy macskapraxisban dolgoz-
zam. Ha valahova mentem volna, in-
kább nagyállatba, de nem fordult meg
komolyan a fejemben. En valójában
mindig is laboratóriumi munkával
akartam foglalkozni. Kezdetben, még
aZ egyetem alaíí a Szövettanra gondo-
ltam, de végülis a virológia se volt
meSSZe tőle, hiszen ott is szövettenyé-
szetek vannak, sejtkárosító hatások, te-
hát gyakorlatilag megtaláltam azt a he-
lyet, ami érdekelt.

És a virológiától sincs olyan messze a
kórbonctan?



"Van mid, bdr nem ílgt szulfonamid, mint a szulfonamidok... " Gdbor
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Tehát kifejezetten a vírusok kedvéért?

Így uu.r, a vírusok kedvéért kezdtem
méheket tartani, de ha az ember egy-
szer megfert őződík a méhészkedéssel,
akkor utána már nehéz abbahagyni...
Úgyhogy a kezdeti 3-4 családból most
már 15 van, de annál többet nem is
akarok. Egyébként van egy tanyám,
Ináncs és Ocsa között, ott tartom a

méheket és a szabadidőmet is ott
töltöm. De ahhoz, hogy az ember álla-
tot tartson - főleg nagyobb számban -

rendszeresen ott kellene lenni. A mé-
hek viszont elvannak. A méhek elvan-
nak, novembertő1 februárig-márciusig
semmit nem igényelnek.

Más kikapcsolódás?

A vadászat, de erre kevesebb időm ma-
rad, mint korábban, és jóval kevesebb,
mint szeretném.

Mi a véleménye a jelenlegi egyetemi
életről? Mennyiben más most?

Szent-Iványi Thnár Úr mondta mindig,
hogy az efféléket nem szabad úgy kez-
deni, hogy ,Az én időmben..." En azt
mondom, hogy nem voltunk se jobbak,
se rosszabbak, se különbek, se kevésbé
különbek a mostani generációnál. Na-
gyon sokan mondják, hogy romlik a hal-
lgatóság színvonala, de Önök is ezt fog-
ják majd mondani 5 év múlva, vagy
legalábbis sokan Önök közül, En azt
mondom, hogy nem, csak egész egysz-
erűen álstruktúráIódott az egyetemi
élet. Az én időmben más tárgyak is
voltak, mint amik most vannak, mond-
juk a mikrobiológia is csak fél éves tan-
tárgy volt, és azóta nagyot fe|lődtek
bizonyos tárgyak, mint például a műsz-
eres diagnosztika) a tumorpatológia és -
diagnosztika. Persze vannak stabilabb
tantárgyak, a kémia, az anatómia, tehát
az aIapozó tárgyak, de a mikrobiológia,
a számítógép, mind nagyot feilődött. A

Professzor Úr a nemzetközi kapcsola-
tok dékánhelyettesi tisztét is betölti,
így a kérdés megválaszolásfua az egyik
legilletékesebb személy: ezek a nemzet-
közi kapcsolatok a hallgatói szinten tril
mit foglalnak még magukban?

Ugyanígy oktatócserét is. Jelentős
mennyiségú szűkebb vagy tágabb körú
kapcsolatta1 rendelkezünk, amit a

posztgraduális vagy graduális képzés
segítésére, az oktatócserére, a kutatási
projektek összehangolására, PhD hall-
gatók utaztatására használunk fel. Fő-
leg abban merül ki, hogy minél széle-
sebb nemzetközi tapasztalatta1 rendel-
kezzenek a tőlünk kibocsátott hallga-
tók és oktatók, kutatók is.

Az egyetemi életen túl a közösségi élet
is más volt az Ön hallgató korában?

Akkoriban sokkal jobban egymásra
voltunk utalva, nem tudom, hogy az
nem kényszer szülte közösségi élet
volt-e. Kevesebb volt a szórakozási le-
hetőség, kevesebb volt a külföldreiá-
rás lehetősége, szegényebbek voltak a

családok, az emberek, tehát sokkal in-
kább voltak közösségi szórakozások,
mint amik most vannak. A videó, a

számítógépes játékok individualizál-
ják az embereket, az egyéneket. Ré-
gen ezek nem voltak, a közösségi |áté-
kok voltak inkább elterjedtek. Ugyan-
úgy, mint régebben, amikor még nem
volt TV akkor volt a fonó, a tengeri-
hántás, a kukoricamorzsolás. Ezek az
idők már nem jönnek vissza. Ezt azért
mondom, mert annyira más, tehát
nem nosztalgiázni kell azon, hogy az
bezzeg jobb volt. Más volt, nem volt
jobb, csak más, és ennek is megvan-
nak nyilván az e|őnyei

A Professzor Úrnak a virológia mát az
egyetem alatt megtetszett, vagy csak
később a iárványtanon?

munknak ilyet még nem kellett és
mivel én TDK munkát se végeztem,
gyakorlatilag azon kívül, hogy tetszett,
nem kerültem közelebb az egyetemi
éveim alatt a virológiához yagy a mik-
robiológiáho z. En áItalában azon igye-
keztem, hogy a vizsgáimat jó1 tegyem
le. Nekem különben tetszenek azok a

diákok, akik nem színjelesek, csak va-
lamit kitúznek céiul már akár az egye-
temi éveik alatt, és arra koncentrálnak.
De azí nem szeretem, ha valaki azt
mondja, hogy csak görbüljön, mert ami-
kor valaki csak arra megy, hogy görbül-
jön a jegy, annak sajnos általában sok
egyenes jegye van, és emiatt sokszor a

határon mozog.

Van egy állandó kérdés, amit egyszer
elkezdtek a KiVETítésben, és azóta
szinte hagyománnyá vá|t az inter!úk-
ban, tehát mi is feltennénk mit üzen a
hallgatóknak?

Tüla|donképpen csak azt, hogy legye-
nek oiyanok, amilyenek. Adják magu-
kat. Nem üzenek én semmi különöset,
mert nekem meggyőződésem, hogy
amikor hat-nyolc emberból kiváIasz-
tanak egyet, azazétí egy minőségi szin-
tet már jelent. Mert ugye ennyi, 6-8-
szoros szokott lenni a túljelentkezés, ez
egy minőségi barrier, és még utána a

különböző vizsgák. Vannak olyanok,
akikről az ember tudja, hogy lehet,
hogy a tanulmányaiban nem magas
szinten teljesít, de ugyanakkor mégis
kár lenne, hogyha nem járna erre a

karra. Voltak ilyenek régen is, akik kic-
sit talán |azábban vették az egyetemet,
de ettől függetlenül azért mégis büsz-
kék vagyunk rájuk. En nem üzenek
semmit a hallgatóknak.

Ez 1'ó üzenet volt.

Főleg nem olyan szigorú dolgokat,
hogy tanulni, tanulni, tanulni...
En talán leginkább egy valamit fáj-

világ is jobban nemzetköziesedett, glob- Nem, nekem tetszett a virológia már az lalok, ami az angolokná1 sokkal inkább
alizálódott. Sokkal könnyebben mehet a egyetemen is, de én nem TDK-ztam, megvan, az, hogy öntudatosabbak, és
hallgatók |elentős része Erasmus pro- bár abban azidőben is volt TDK. Ne- ugyanakkor fegyelmezettebbek. Egy
gram keretei között vagy valamilyen künk még nem kellett szakdolgozatot angol hallgatót nyugodtan ott lehet
más módon külfóldre. Akkor, amikor írni,ezazthíszem, l vagy2 éwel a mi hagyni négyesben, nem fog puskázni
mi tanultunk, még sokkal zártabb volt végzésünk után lett kötelező, tehát a vagy segíteni. Egy vizsgára való felké-
az ország, erre nem volt lehetőség. nyolcvanas évek elején. A mi évfolya- szülésnél vagy egy ZH-ná\ eszükbe se



ruVETírÉs - 2006. SzaprauBrn

jut, hogy egymást másolják, súgjanak
vagy súgást kérjenek, nem azért, mert
utálják egymást, hanem mert tényleg
tudni akarják, hogy a tudásuk megfe-
lelő-e. De mernek kérdezni, nem okoz
nekik gondot, hogy elóiöjIenek valami-
lyen problémával. A magyar hallgatók-
ban több a gátlás.

Éls azt nem lehet étezni, hogy melyik
országból iöttek, esetleg az van-e vala-
milyen hatással...

Nem, nem érezhető. Es amit én még
fájlalok, hogy semmi keveredés nincs a
magyar és az angol hallgatók között.
Csak azt nem tudom, hogy miért.

Igen, ezt például Haiós Professzor Úr
is említette. De most a több kötelező
ügyelet során sokszor vagyunk együtt
beosztva a külföldiekkel, és ilyenkor
talán jobban beszélgetünk is velük.

Nyelveket tudnak amawar hallgatók is,
a küiföldiek maguk között szintén an-
golul beszélnek, mert a legtöbbször ők is
elég kevertek, tehát nem az azonos ná-
cióbeliek vannak egy csoportban, vagyis
kénytelenek az algolí hasznáini. Úgy
érzem, ezt a lehetőséget egyik oldalról se
használják ki, az angol hallgatók szinte
egyáltalán nem vagy csak a napi mini-
mum szinten tanulnak meg magyarul,
tehát a büfében meg esetleg a közértben
boldogul, de az éíteremben már csak
bökdösi, hogy abból meg abból, nem
mondaná ki a világért se, hogy rántott
csirke. A magyar hallgatók pedig nem
használják ki a lehetőséget a kapcsolat-
teremtésre, pedig az nagyon fontos
lenne, hogy utána ha külfóldre mennek,
vagy bármilyen más szempontból szük-
ségük van külső kapcsolatokra, akkor
kamatoztatni tudiák
Közben eszembe Iutott még valami, le-
het, hogy mégis kellene üzenni, mégpe-
dig azt, hogy nagyon jó lenne, ha a hall-
gatók részéről értékelnének bennünket.

Mint ahogy régen volt?

Igen, csak az illuzórikus volt, mert ami-
kor hat hallgató ü1 benn egy előadáson,

akkor nehéz azt mondani, hogy 50 em-
ber mondjon véleményt. Ráadásul fő-
leg ott, ahol nem egy ember íartia az
előadásokat, még csak azt se lehet mon-
dani, hogy a íarl,ár eiriasztotta, vagy
annak a kedvéért nem járnak be. Le-
het, hogy az egyik előadó rosszabb elő-
adást tart, de a másik jobbat. EttőI fúg-
getlenül nagyon jó lenne, ha lenne va-
lami visszajelzés, mert maguk kapnak
iegyet a vizsgán, mi viszont honnan
tudjuk, hogy jól csinál|uk a dolgunkat
vagy nem? Ugyan mindenki úgy érzi,
hogy a legjobbat igyekszik nyújtani, de
hogy ebből mennyi megy át, azt nem
l<apja vissza az ember.

A régi KiVETítésekben is volt egyfajta
pontozásos értékelés, ami még egy-két
éwel ezelőtt is létezett. De ez talán
iobban működik az alsóbb évfolyamo-
kon, pont azétt, meít ott mégiscsak
jobban bejárnak az 6rákta, és inkább
egy-egy ember taftia az előadásokat,
De talán ezt tényleg fel kellene élesz-
teni, ha lehetséges...

Fel kellene, mert a tanszékvezető is
onnan tudja, hogy kik azok az okta-
tók, akiket érdemesebb az oktatásba
belevonni, mások meg, akik kevésbé
affinisak vagy kevésbé tudnak ió tel-
jesítményt nyújtani oktatói vonalon,
csinálják a rutinmunkát vagy a kuta-
tást vagy valamilyen más háttérmun-
kát. Nekünk nem közömbös a hallga-
tók véleménye, fogalmazhatok úgy is,
hogy ez amolyan "fogyasztóvédelmi"feladatot tölt be. Többször jön egyik
vagy másik gyakorlatvezető azzaI,
hogy a hallgatók panaszkodnak vala-
kire, hogy negyed órával kesőbb
kezdi, fél órával előbb fejezi be, és
amikor benn vannak, akkor csak zseb-
redugott kézzel mászkálnak, nem dol-
goznak, nincs boncolás, nincs eszköz
stb, de ez náIam nem csapódik le.
Tehát nem közvetlenül kapom az in-
formációt, márpedig ha egy másik ok-
tató mondja, akkor az ember nem tud-
ja, hogy valóban komoly hallgatói pa-
nasz érkezeíí-e hozzá, mert őbenne
jobban bíznak, Valahogyan meg kel-
lene tudnunk a hallgatók véleményét

az oktatói munkáról. Es ezt min-
denütt igénylik, Biztosan Önök is hal-
1ottak a tavalyi nemzetközi értékelés-
rő1, aminek például az egyik 1egsúlyo-
sabb kifogása azvolt, hogy nincs hall-
gatói értékelés. Mert az oktatói gárda
előmenetelében legalább 30o/o-ban az
kellene szerepet játsszon, hogy ki mi-
lyen oktató.

Erről jut eszembe, visszatérve a koráb-
bi témára, azt kell mondanom, hogy
például az EIrE-n, ahol keresztok-
tatásban virológiát oktatok, nincs
olyan, hogy egy óra leza|lik úgy, hogy
nem kérdeznek a hallgatók. Felemeli a
kezót, hogy mi az a patogén, ezt most
halljuk először, tessék elmagyarázni.
Mondjuk nyilván itt az ember keve-
sebb új fogalmat mond, de biztos, hogy
itt is van egy-két olyan szó, amií az
ember lendületből használ, és a hall-
gatóság számára még nem ismerős, de
mindenki csak pusmog, de hogy meg-
kérdezné valaki... Na iiyen az angolok-
nál nem fordui eiő, ők kérdeznek, meg
más egyetemeken is valahogy interak-
tívabb az oktatás.

Igen, mindig csak egy-két ember van,
aki kérdez, és arra a többiek ferde
szemmel néznek, hogy most miért
hízza azidőt.

De én ettől még nem fogom tovább tar-
tani az órát. Vagy ha tovább tartom,
nem azért, mert valaki feltett egy 30
másodperces kérdést. Ez csak azt jelzi,
hogy nem alszanak, hogy valakit tény-
leg érdekel. Es attól, hogy egy kicsit
oda-vissza megy a társaigás, diskurzus
jellegűbb, rögtön jobban partnerek a

hallgatók is, tehát nem az van, hogy
passzív befogadók, én mondom az
okosságot, ők pedig szívják magukba,
mert ez nem így van. Valahogy egy ki-
csit beszélgetés jellegűvé kellene tenni
az előadásokat. Nem igaz, hogy nern
merül föl senkiben kérdés.

Köszönjük az interjút!

Kóhány Zsófia
schneider zita



"Az ide eg) nag), szerencsétlen állat, amit hell! " - Dr, I(ótai Istodn

Mit fest Feri bácsi?
a.) halvány rózsavörös
b.) célkeresztet
c.) egy szép gömbölyú,
rugalmas...na mit?

naplementét

feszesen

Ki közlekedik ilyen sok testőrrel?
a.) Michal Jackson
b.) Michael Corleone
c.) Michael Dobos- Kovács
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Hol született tanár úr?

Borsod megyében, Nemesbikken
születtem l935. január 28.-án. A
szüleim ott éltek, mind a ketten ott is
születtek, fölműveléssel foglalkoztak.
Ez a község nagyon régí eredeíű,, az
1200-as évekből származlk, a róla az
első adat (a Váradi Regestrumban,
122l-ben - a szerk.). Ez egy olyan
terület, ahol főleg reformátusok élnek,
és egyrészt a községnek, másrészt a va1-
lásnak van egy bizonyos megtartó
ereje. Két lánytestverem van. egyik
már meghalt. Edesapámnak, amellett,
hogy földmúves ember volt, olyan
tehetsége volt a zenéhez, hogy 1átszott
hegedún, gordonkán, harmóniumon,
de ha a tangóharmonikát a kezébe
vette, azon is megtanult játszani. A
barátaival gyakran zenéltek együtt.
Vasárnaponként, amikor próbáltak,
mindig nagy vendégsereg volt ott.
Gyerekkorunktól kezdve ez
bűvöletként élt a családban, és szá-
momra meghatározó élményt jelentett,

Aztán jött a világháboru.'42-ben
édesapám frontszolgálaton volt, akkor
én hét éves voltam, Ebben a helyzetben
sok minden a gyerekekre és az otthon
maradt asszonyokra szakadt. A
háborús özvegyeket azőta is nagyon
tisztelem, mert megtartották a
méltóságukat. Ha elesett a férjük a
fronton, nem mentek ujra férjhez. F,zt
maguk talán nem tudják értékelni, de
annak idején ez példa értékű
viselkedés volt. Ma már nehéz lehet
megérteni, ha például azt mondom,
hogy egyedül végezték a szántást, gon-
dozták az áIlatokat, de mindig az adoíí
korba kell visszagondolni, és az
eseményeket úgy értékelni. A gyerek-
ben kialakult egyfajta kényszer a rend-
szeres munkavégzés irání, és az az
igazság, hogy ét ma sem tudok
másként élni. Nehogy azt higgyék,
hogy ez öndicséret - én így születtem,
genetikailag így vagyok meghatározva.
Erről nem tehetek,

Nulla dies sine Linea
Interjú Prof. Dr. Vetési F'erenccel

Ott is járt iskolába?

Az elemi iskoláimat a szülőfalumban
végeztem. Aki nem tanult tovább,
annak az elemi hat évet jelentett, én
négy évet jártam oda, mert módom volt
továbbtanulni. Szerencsés vagyok,
mert nagyon jó tanítóim voltak, és jól
is tanultam. Ma is úgy vélem, hogy
nem volt nehéz, "jött magátóI'', az
otthoni munI<a mellett.
Ezutát Miskolcra mentem tanulni, a
Levay József Református
Gimnáziumba. Oda iártam nyolc évig,
ott is érettségiztem (1953). A gimnázi-
umban, l945-ben a háború után nem
voltak, mindenkinek vinnie kellett egy
sámlit, azon ültünk, és a térdünkön
írtunk. Tüdom, hogy ez nem érdekes,
csak azért mondom, hogy az ember
elindul valahonnan, valahová megy, és
mindig adódnak nehézségek, ame-
lyeket le kell küzdeni. Ez a végén már
annyira természetes, hogy ha nincs mit
csinálni, az ember légúres térben van.
Itt a gimnáziumban is nagyon jó, úgy-
nevezett igazi tanáraim voltak, a
tananyagban azídőtájt nem tanítottak
művészettörténetet, bizonyos írókat is
negligáltak. De ezek a tanárok tudták,

ezért ét kántortanító szerettem volna
lenni. A kántortanító azt jelenti, hogy
vasárnap ő orgonál a templomban, de
egyúttal tanítla is a gyerekeket és az
embereket, együtt é1 velük egy
gyönyörű, egyenrangúságot biztosító
demokratikus környezetben. Az éde-
sanyám azt szereííe volna, ha cyócy-
szerésznek megyek, végül úgy döntöt-
tem, hogy állatorvos leszek. Ma is úgy
étzem, nagyon |ól választottam.
A bizonyítványom olyan volt, hogy
nem kellett felvételizni, volt egy
elbeszélgetés - aminek a jegyzőkönyvét
'56-ban, amikor az iratokat kidobálták
az udvarra, megtaláltam a rám
vonatkozó anyagot.

hogy ezek értékek, és az óráikból min-
den alkalommal öt-tiz percet elvettek, Milyen volt akkoriban egyetemistának
és íelhívták a figyelmünket ezekre a lenni?
fontos dolgokra. A gimnáziumi érettsé-
gi után beiratkoztam ide az Egyetemre, Nagyon sokat tanultunk, az órák után
illetve akkor az Állatorvosi Főiskolára. ahogy hazakerültünk, volt egy, a sok

üléstől fényes fenekű nadrágunk, azt
Mikor döntötte el tanár úr, hogy álla- felvettük és tanultunk. A héten egy nap
torvos lesz? volt, amikor elmentünk valahová: így

lsmertem meg__a feleségemet is, egy
Nagyon meg fognak döbbenni a váIa- jogászbálon. ő az Eötvös Loránd
szon.,. En gyerekkoromban, szülő- Egyetemen volt magyar-könyvtár sza-
falumban falusi környezetben éltem, kos hallgató, Szombatonként az Eötvös
ahol parasztudvarokban minden há- menzáján együtt ebédeltünk, mivel
ziállat fajmegtalálható volt. Nekem az oda jártak akkor az állatorvosokon
állatokkal való foglalkozás, kívül a színészek, jogászok is. Ez azért
viselkedésük megismerése magától volt jó, mert találkozívnk az akkor fel-
értetődően adódott. A tanítónő kezdet- növő író- és színészgenerációval, sós
től fogva a továbbtanulás felé hajtott, Imrével például. vacsorázni pedig a
és édesanyám is minden segítséget Mária utcai kollégium lakói a közeli
megadott, hogy a testvéreimmel együtt Baross l<ávéházban volt lehetőségünk,
továbbtanulhassunk.Nekemmindigis aho1 megtanulhattunk, megfigyelhet-
tetszett a zenq és a tanítói munka, tünk egy bizonyos viselkedésfo rmát, az



"Seaoflurannal nem mehetünh 3 tín/o alá, mert akkor a ku ül, és belenéz a hasóba " - Dr. Dunai Miklós Pál

akkori polgári társadalmat. Rengeteget vos munkája során hibázott-e vagy
jártunk szinházba vagy népdalestekre sem. A sertés-egészségügyi Társasái
is. A barátokkal, évfolyamtársakkal elnöke vagyok móst mai jó pár éve. Aí
együtt mentünk kirándulni (gímnáziu- egyetemen belül is sok bizottság
mi években a Bükkbe) a Buda környé- elnöke voltam, etikai bizottság, fegyel-
ki hegyekbe, de együtt mentünk el a mi bizottság, ezek sem könnyű feüaa-
kálvin téri templomba is. tok. sok szakmai lapnak vagyok

Hogyan került a kórbonctani tan- rű§'íií,:'""""'§ií,Jil?i;, tliili i
székre? ez is a tanszéknek jó. Alapító tagja

Valakinek el kellett mennie a tan- i;,?ro,)..":".,#;,:u"' 
Állatorvosok

székrőI, mert allergiás lett a formalin-
ra, Rónay Gézának hívták, és az ő Ha már említette a feleségét, mondana
helyére kerültem. Ez úgy történt pár szót a család|áról?
egészen pontosan, hogy az államvizsga
letétele után mentem feladni a levelet a l96l-ben nősültem, utána itt a tan-
szüleimnek, hogy végeztem, megyek széken a Múzeumból nvíló szobában
haza. Géza meglátott a kollégium laktunk, ami most két krilon tanársege-
ablakából, és lekiabált, hogy várjam di szoba. Ott laktunk két évig, amilior
meg. Akkor a Garay utcában volt a kol- a feleségem még egyetemista volt.
légium, ahol ő nevelőtanár volt, Utána a Rottenbiller utca 50.-ben
megkért, hogy sétáljuk egyet. Mentünk éltünk, ott született az első gyerekünk.
két kört a Garay utcában, én elmond- I(ét gyerekünk van; nali tiotogia-
tam, hogy vidékre akarok menni, álla- kémia szakos középiskolai tanár, két
tokkal akarok foglalkozni, és a szabad- fia van, A fiam két éwel fiatalabb, ő
ság, a változatosság, az emberek... gyakorló állatorvos, irigykedtem is rá,
Géza rábeszélt, hogy milyen jó a kór- az az igazság! Most élelmiszer-higiéni-
bonctan, és a sályi professzor, marad- ai vonalon dolgozik. Neki is két fia
,ak egy évet - és erre ittragadtam. van,összesentehátnégyunokánkvan.
Ahogy szoktam mondani, hogy én is
állatorvos szerettem volna lenni, a szabadidejében mit szokott csinálni
klasszikus értelemben, de icy tanár úr?
ötvöződött a pedagógusi hajlam, és az
állatorvoslás. 1958 óta dolgozom a tan- Azt kell mondanom, hogy az ember a
széken. Akkor erre egyáltalán nem diagnosztikai munkát, akár hová is
gondoltam, de egy év alatt a patológiát megy, viszi a fejében. kiterjedt diag-
nagyon meg lehet szeretni, nosztikai munkát folytatunk, hatalmas

hullaanyaggal, és óriási a felelősség is.
Az oktatás és a diagnosztikai munka A szakma haza is elkísér.
mellett sem unatkozott soha a íanár Emellett azértvan néhány hobbink, aúr... kirándulás például még mindig ter-

mészetes dolog. Van egy elég nagy
oktatási rektorhelyettes voltam hat kertünk pesttől l0 km-ie, gyümölcs-
évig. Ekkor szerueződötí meg a német fákkal, de arra jut sajnos a legkevesebb
nyelvű képzés, ami nem volt egyszeríi idő. En gyerekkoromban is szerettem
feladat. Az Országos Allat-egészségü- fákat ültetni , és ez ahajlam ma is ben-
gyi Tanácsnak is tagja voltam két alka- nem van. A kertben van egy kis szőlő
lommal. A Magyar országos Állato.- is, de nem sok, bort nem lehet termel-
vosi Egyesületnek l l évig vo|íam az ni. A szőlőmetszést is már gyerekko-
elnöke. Az, Igazságügyi romban láttam, megtanultam, hogy
Felülvéleményező Bizottság elnöke kell csinálni. Nagyon szerettem a
vagyok I99l óta. Egy-egyperes ügyben lovaglást, amelyre itt az egyetemen is
a bizottság dönti el, hogy az ellent- lehetőségem adódott, és egyetemi
mondó két, vagy több vélemény közül diákcsoportt al szervezeííen, egyesület-
melyik a hiteles. Ez nem kis ben lovagolhattunk. Ma már ehelyett
felelősséggel járó feladat, eldönteni, szeretek autót vezetni, amely a legjobb
hogy adott esetben például egy állator- kikapcsolódás, városban is. Az olvasás

is fontos, éjszaka is, ha fölébredek, van
mellettem könyv. Tervszerűen olvasok,
tavaly Márai Sándort, \ü/ass Albertet,
o7asz szerzőket, most legutóbb Kertész
Imre és Esterházy Péter könyvét.
valamikor szerettem Móricz novelláit
is. Amikor az ember túlterhelt, ott van
Jókai. Soha nem tud az ember eleget
olvasni.

van kedvenc verse?

Petőfi Sándortól A puszta íélen, azí
nagyon szépnek tartottam és tartom
ma is.

Valamilyen háziállata van tanát
úrnak?

Amikor a tanszéken laktunk, rengeteg
háziállatunk volt (hullaként), kísérleti
egerek azonban voltak bőségesen. A
jelenlegi docensi szoba valamikor
állatszoba volt. Egyik nap kaptam egy
telefont a feleségemtől, hogy ki-
szabadultak az egerek, még a szobánk-
ba is bejöttek. De ezt leszámitva
mindig olyan körúlmények között lak-
tunk, hogy nem volt kert, nem tudtunk
hobbiállatot tartani. De valamilyen
élőlény mindig volt mellettűnk, mint
például Tóbiás, a teknős, aktt az állat-
kerttől kaptunk. Őt vittük magunkkal
mindenfelé. Gyerekkoromban otthon
nyulaim és galambjaim voltak.

Van egy standard kérdésünk, amit
minden interiri végén felteszün§ misz-
erint mit üzen a hallgatóknak?

A hallgatóknak? Hogy legyenek
mindig olyan aranyosak, mint ami-
lyeneknek lenni kell. Az embereken
meglátszik, hogy jól érzlk-e magukat
az egyetemen. Tüdnék évekre vissza-
menőleg neveket sorolni, akiken már
messziről látszoíí, hogy szeretnek ide
járni, az udvaron olyan méltósággal
mentek, otthonuknak érezték ezt a
helyet. Maradjanak fiatalok, fia-
talosak, nyíltak, és a véleményüket
mondják el, ne titkolják. Es dolgoz-
zanak. Nulla dies sine linea (Egy nap
se múl|on el ecsetvonás nélkül - a
szerk.), ezt Nagy Sándor arcképfestője
mondta.

schmeider zita. szabó Réha
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Equus napok 2006
képes összefoglaló a felvonulásról

UgYan már fél éve törént, de még mindenkiben élénken él az élmény, amit a tavalyi Equus napok hagytak maguk után.
Féle§lége§:.ho§§rá§án].]éc§é,te!ni,l,1milyén.1.|ó1,,éiiitíklmágunkát; mit<ot'.mit,,iiiaattúnk, *iko, t<it kivit,iettunt;,iiiat miJyen



kiciós kísérlet az, amikor glereket csindlnak.''

Régl emlékekrümr, frissen - Fquus ffifu
A diákévek mindenkiben kellemes
élményeket ébresztenek. Az egykori
Kisz Klub minden hétvégén alkalmat
adott a hallgatóknak a felszabadult
szórakozásra. Az idők változnak, de
van ami soha, mi is szeretünk bulizni!
2006 márciusában a szobatársammal

felfedeztünk a kollégium folyosóján az Az egyik legkedvesebb emlékem a
egyetemi klub üzemeltetésére kiírt dugulás elhárítása volt, Alig két éve
pályázatot. Nagy örömünkre a pályázat nem folyt Ie avizpultok mögötti moso-
elbírálása május utolsó hetére esett, gatókból. Az etőiő üzemeltető közölte
valahova a kis belgyőgyászat és az a pultosokkal, hogy nem itt kell kezet
etológia vizsga közé. Az első for- mosni, mossanakliezet a fenti wc-ben,
dulóban nem hirdettek eredményt, mert ott lefolyik a viz. Ezt az alig két
mivel változtattak a iátékszabályokon, éves dugulást öt órán keresztül takarí-
így a második körben a tét nagyobb tottuk egy csőgörénnyel. Nem ecsetel-lett. Lehetőség nyílt a büfé ném a részleteket, de olyan érett
üzemeltetésére is. Ismét nekiláttunk a illatunk volt, hogy haza íeléégy megál-páIyázat átalakiíásához, hogy ló után csak ketten maradtunk a vil-
megfeleI jünk az új feltételeknek. lamoson.
Minden este új terveken és ötleteken, A restaurációval párhuzamosan
ezek papírra vetésén gondolkodtunk. engedélyekért futkosiunk és be-
Itt szeretném megköszönni minden- szereztük az induláshoz szükséges kel-kinek, aki segített a pályázat lékeket. Mire nagyjából rendbe rak-
megírásában, és az elképzeléseit, tunk mindent mái szeptemberbe lép-
ötleteit megosztotta velünk. Eljött a tünk. 7.-én pedig NYITÓeuu....
döntés napja. Az egyetem teljes Egyre jobban i<ezdúnk izgulni. Plakát
"Vezérkara" jelen volt, amikor kihirdet- szerkesztés, honlap készítés, takarítás,
ték az eredményt. sikerrel vettük az személyzeí összeszedése, ''kidobó
akadályt, mi nyertük a kiírást. legények" \eszerződtetése, Dj keresés
"Bennetek a biza7om" ezzel a mondat- stb, stb. Gyűltek a viharfelhők a fejünk
tal vált el tőlünk a dékán Úr. Tüdtuk, felett. Eljött szeptember 7.-e.
hogy a munka még csak most Reggel 7-kor már sikáltuk a padlót (kb
kezdődik. Nehéz örökséget kaptunk az hatoszor), mégsem tűnt tisztának.
elődeinktőI, "A Klub nem válíozoíí az Ezen a napon még vagy íizen
elmúlt húsz évben, csak lelakták", "itt serénykedtü.ri., hogy minderra helyére
megállt az idő" mondta apám mosolyo- kerüljön, felraktuk a táblár,
gva. Eddig egy vállalkozó üzemeltette bepakoltuk a hűtőket. Délre pedig

a büfét, de neki nem volt érdeke a Klub
felújítása és a színvonal javítása. A
Klubbot üzemeltető hallgatók pedig
csak a belépő árával gazdáIkodhattak,
ebből pedig nem lehetett csodát csinál-
ni. Ennek az eredményeit tapasztaltuk,
amikor nekiláttunk a felújításoknak.
Először levertük a vakolatot azokon a
helyeken ahol az már magától is hul-
1ott. A munkálatokról készítettünk
fotókat, melyek a Klub honlap|án
megtekinthetők.. A pult mögötti rak-
tárunkban a fal gyakorlatilag ledobta a
csempét. Barátom Dr. Tóth Péter és
édesapám segített a vakolási és glet-
telési munkálatokban. köszönöm a
segítségüket, egyedül nem ment volna.
Miután kijavítottuk a falak sebhelyeit,
jöhetett a festés és mázolás. Aki ismeri
a klub méreteit az el aldja képzelni a
falfelületek nagyságát. Egy hétig
folyamatosan meszeltünk hárman-
negyen.

meghívtuk a Dékán Urat egy vizitre.
Természetesen nem végeztünk a
takarítással, és felmosóvödrök között
szlalomoztunk, ennek ellenére d,i-
cséretet kaptunk.
Az első buli fergeteges volt. Több mint
500 embert érdekelt, hogy mit alkot-
tunk. Mi mindent elkövettünk, hogy
diáktársaink jó1 érezzék magukat.
szerencsére atrocitás nem történt és
pozitiv visszhangokat hallottam az
ismerőseimtől.
A pályázatnak megfelelően a befolyó
összeg egy részéből támogatni fogjuk a
Hallgatói Önkormányzatoí és a kul-
turális programokat. (Es a
KiVETítést?? :-) - a szerk.). Szeretnénk
színesebbé tenni a hallgatók életét.
Szeptember végére tervezzük, hogy
nyitunk egy kávézót a Marek szobor
körül. Ezen kívül még rengeteg ter-
vünk van, de erről majd később szá-
molok be.

Köszönettel tartozom Kiss László gaz-
dasági igazgatónak a Fodor Lásztó
Dékán Urnak, és Baluka Csabának
mivel rengeteget segítettek az indulás-
ban. Diáktársaim közül Németh
Zoltán, Sass Gergely és még sokan
mások lelkesen segítettek a munkála-
tolóan. Még egyszer köszönöm a segít-
séget.
Remélem jó hangulat, baráti légkör
fogja jellemezni az együtt töltött
csütörtök estéket és a klub ismét a hall-
gatók találkahelye lesz.

Virág Zsolt
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Nosztalgia rovat:

Máshol is yar:orrak:rrzsgák
nem gyorsít - gondolja magában -

akkor nem foghazaérni a Homoh tithai
c. braz1l sorozatra.

Egy diák az EITE bölcsészkarán vizs-
gázik. Horatiust hízza ki a tételek
közül. Horatius... Horatius... semmi.
Egyszerűen semmi nem jut az eszébe.
Elhatározza, hogy máskor nem fog egy
nap két vizsgát letenni és legalább
négy napot fog rá tanulni. Még mindig
Horatius nevét motyogja, de híres
költő mintha kacagna a magasból.
Bosszantja, hogy nem Szophoklészt
húzía, mert a 15 tételből azt az egyeí
tényleg megtanulta, és amúgy az
érettségin is abból kellett esszét írni.

A tanárnő fáradtan mereng maga elé.
Reggel tiz órakor felkelt, majd a
gyerekeket bedobta az ovlba. Az óvoda
felé tartó futást felhaszná7ta egyben
arra, hogy a család kutyáját, Sándort
1evigye sétálni. Ba1 kezében kisfia,
Konstantin, jobb kezében Sándor.
t]tközben felborzolt haját egy befőttes-
gumival próbálta rendezni, vett három
doboz Szofit, valamint az Elet és
Irodalom legfrissebb számát.
Azzal már régóta megbarátkozott, hogy
ott délután kettőkor kezdődnek a vizs-
gák. Már az sem okoz gondot, hogy
nincsen maximálva a vízsgázók száma,
igy ma már ez fiú a huszonkettedik. A
feleletek átlagos hossza öt perc volt a
mai napon is, viszont ha ez a gyerek

"A nagy Horatius nagy költő volt."
Mondja kissé izzadva a diák, viszont
ezt a mondatot határozottan, egyene-
sen a tanár szemégbe vágja. A kol-
légiumban szetyezeíí tanfolymon meg-
tanulta, mennyire fontos, hogy a kis
tudást is tökéletes előadásmódban
tálal|ák. A jegyet döntő módon úgyis
csak ez befolyásolja. A mondat után
azonban megszakad film. Így többet
már nem tud kipréselni magából.
Ismerek olyan egyetemet, ahol egy
ilyen eset után akkor egyest írnának be
az indexbe, hogy a hallgató bánatában
elővenné gimnáziumi könyveit, és
újból felvételizne. Ez a tanárnő ellen-
ben csak ennyit mond: "Nem baj,

elégséges."
"Carpe dieml" szól a diák, és hálásan
néz rá.
"Na jó, hármas.'i

Miután kllép az ajtón, az évfolyamtár-
saival az esti bulit szetvezi, melyen azt
fog|ák megünnepelni, hogy túl vannak
a 3 szigorlatból, és 10 kollokviumból
állő vízsgaidőszakon. Abban viszont
nem tudnak megegyezni, hogy mit
csinálnak azalaít a két hét alatt, ami
még a ianuárból hátra van. Hazafelé
barátunk már azon gondolkozik, hogy
4,2 felett lesz-e az áta7ga, mert akkor
már ötjegyű ösztöndíjat fog kapni
havonta.

"Hát igen. Vannak olyan emberek,
akiknek egyszerűen jó az agya.
Vannak, akiknek meg nagyon nehezen
megy a tanulás." Gondolja otthon,
miután hígára néz, aI<i már három
hete tanul ugyanarra a vizsgára, az
anatómia szigorlatra.

Iansági Zoltón
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"Bocsd.nat! Visszateszem! Nem akaroh itt mozgóképet csiruilni a fólid,ból! " - Dr. Albert Miháb

HOK-ös Hírek

!,''/., . félév a SZIE- AlLatonrostu domány í<aún
Kedves Hallgatókl

Távaly felreppent a hír, hogy az áIlator-
vos-doktorképzés a jelenlegi l0
félévről 1 l félévre fog bővülni.
Mindenki erről beszélt, de konkrétu-
mot senki sem mondott. Most nyílt
először lehetőségem, hogy a még mai
napig nem teljesen lisztázoíí 11.
félévről szóljak nektek röviden, Ahhoz,
hogy megértsétek miért is lett erre
szükség, egy kicsit vissza kell tekin-
tenünk a múltba. l992-íőI a magán-
állatorvosi tevékenység folytatásához a

l0 féléves képzés és a diploma meg-
szerzése után a törvény egy további
szakmai gyakorlati év teljesítését írta
elő, A gyakornoki év ideje alatt a
gyakornokok anyagi juttatásainak jogi
hátterét egy FVM rendelet biztosította.
Az EU Taiex Bizottsága 200l-ben a

Karon tett látogatása során a gyakorno-
ki év alap-képzésbe való beépítését
- ezáItal a 6 éves képzés bevezetését -

javasolta, mivel az akkori felmérések
alapján Karunk gyakorlati óraszáma
épphogy eléfie az akkreditációhoz
szükséges minimumot. E szeriní az
alapképzést a gyakornoki év
beépítésével 12 félévesre kellene áta-
lakítani,

2004. május l-jétőI az FVM megvonta
a gyakornoki év anyagi támogatását,
ezáíta| az addig múködött rendszer

megszúnt. A gyakornoki év átmenet
nélküli megszüntetése komoly
hátrányokkal járt es iár a mai napig a

hallgatók számára. Vagyis, hogy az
állatorvosképzés gyakorlatí óraszámá-
nak megemelése elengedhetetlen, mely
részben külső (nemzetközi elvárások és
követelések), részben belső
kezdeményezés alapján indult meg
2005-ben.

Hogy miért ekkor? Az tlj -és azóta
többször módosított - Felsőoktatási
Törvény plusz fél év gyakorlati képzést
ajánlott a "gyakorlat igényes képzés-
ben" résztvevőknek. Mivel az állator-
vosi szak beletartozik az előbb említett
kategóriába, Karunk vezetősége meg-
páIyázta és elnyerte a lehetőséget.
Ezzel úiabb lépést tett a hazai állator-
vos-doktor képzés színvonalának
emelésében. Mivel szakunk 1l
félévessé vált, némi arculatváltásra lett
szükség. Az állatorvos-doktorképzést
íjra kellett alapítani (2006). A
Szakalapítást először a Kari Tanács,
majd az Egyetemi Tanács, végül a
Magyar Akkreditációs Bizottság is
elfogadta. A képzési - és kimeneteli
követelményeket át kellett dolgozni a
jelenlegi képzésnek megfelelően,
melyet az Oktatási Minisztériumba
kellett beadni. Törvény szerint az uj
rendszer a 2006/2007-es tanévben fel-
vett hallgatókat érinti először, vagyis a

bevezetés felmenő rendszerben
történik. DE elképzelhető, hogy ha
elkészül a végleges tematika, akkor
legkorábban már a 2008/2009-es
tanévtől elindítható a gyakorlati félév,
Ehhez persze a hallgatók (jelenlegi 2.,
illetve 3. év) beleegyező szavazaíára
szükség van. Mint az előbb említettem,
a végleges tematika még nem készült
el. Ami biztos, hogy a félév csak gya-
korlati oktatást fogla1 magába. A
gyakorlat a teljes álIatorvos-doktor
képzést le fogja fedni, de nem egyenlő
arányban, hanem a társadalmi
igényeknek megfelelően. Vagyis min-
denki részesülni fog élelmiszerhigié-
nia, igazgatás, labordiagnosztika és
klinikum témakörökből. A klinikum
kisállat-és nagyállat gyógyászatot
egyaránt magába foglal.

Kérek Mindenkit, hogy a l1. félévben a
Lehetőséget vegyétek észre, és ennek
megfelelően nyitottan á1l jatok a
jövőben felmerülő kérdésekhez, hiszen
ezek megoldása, valamint az oktatók és
a 1eendő állatorvosok gördülékeny
együttműködése Mindannyiunk
érdeke!

Szabdra Agnes
(HÖK elnök)

n UÁVSZ megertlékezése 56-tőí
Ez év októberében lesz az l956-os for-
radalom és szabadságharc 50. évfor-
dulój a. A Yllágszew ezet
kezdeménye zésére, a Magyar
Állategészségügyi Szolgálat, a Magyar
Allatorvosi Kamara, a Magyar
Országos Allatorvos Egyesület, a SZIE
Allatorvos-tudományi Kara, s a MTA
Agrártudományok Osztálya
egyetértésével, támogatásával és
részvételével ezen évfordulóról a mag-
yar állatorvos társadalom is méltókép-
pen, kétnapos konferencia és ünnepi

ülés keretében megemlékezik.
Emlékező ülésünket Egyetemünkön
tartjuk;
- október 2l-én kerül megrendezésre
az Állatorvos Nap, melynek
zárásaként a Nemzeti Múzeumban
Iesz íár|aívezetés és állófogadás
- október 22-én, fö|dolgozva és bemu-
tatva i956. az állatorvosokhoz
köthető, illetve állatorvosokat érintő
eseményeit is, ünnepi ülést tartunk
A Világszervezet 250 határontúli kol-
légánk számára is lehetővé kívánja

tenni a részvételt. Tervezzük emlék-
tábla állitását, illetve az állatorvosokat
érintő események könyvben történő
kiadását is.
A rendezvény programjáró1 és tudni-
valóiró1 honlapunkon
(www.mavsz.com) és az állatorvos
1apokban rendszeres tá jékoztatást
adunk.

A MÁVSZ megbízósdból Szabára Ágnes
és Kapp Péter
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Kedves Naplónk! Az út nagyon izgal-
mas volt, a vonatablakon kitekintve
szebbnél-szebb tájak tárultak szemünk
elé, bár igazából nem tudtunk odafi-
gyelni, mert a mi képzeletünk már a
húsmarhák izgalmas világában kalan-
dozott. No meg a gyak vezen...luaz a
tudás átadás án-áwételén No perszel

Reggel 6:30. Csöng az óra. Kómás
állapotban vonszolódunk a folyosón, a
lehető legszakadtabb cuccokban,
merthát mégiscsak a gulyához
készülünk, de iaii, nincs kávénk!
Mélységes világfájdalommal a
feiünkben kesergünk a szállás előtt, és
akkor begurul a rettegett gyakvez.
Aljas módon undorítóan élénknek
túnik, fujj! Hipp-hopp beültet minket
a kocsijába (akarom mondani a trendi
és menő dzsipjébe) és elrobogunk a
napfelkeltébe. (lágy zene) Mikor
elhagytuk a cjvllizációt, értsd a falu
határát, gyakvezünkből kivetkőzik a
szadista állat, és kezdetét veszi a terror!
Egész úton csak kérdez és kérdez és
kérdez és kérdez és kérdez, és néha
kipattan a tehenészekkel diskurálni,
de jai, utána úira kérdez. Mi meg telje-
sen megfélemlítve isszuk szavait,
engedelmesen sétálgatunk a hatalmas
tehenek között, amik nagyon veszé-
lyesnek túnnek elsőre, és másodszorra
is. (Persze, mert a nagyobbak akár
derékig is felérnekl) Es amikor a
gonosz és aktív gyakvez nem kérdez
olyan dolgokról, amiket mi
egyértelműen és abszolút magánügy-
nek tartunk (úgymint h2, örököl-
hetóség, hogyan készül a szllázs),
akkor értelmetlen dolgokkal
dobálózik, mint F'l nemzedék, Rl
nemzedék. Es mindezekből annyit
fogunk fel, hogy a vörös tehén jól
mutat a zöld fűben és hogy kávé nélkül
megfájdul az ember feje. Szóval láttuk
az összes gulyát, megismerkedtünk a
csini tehenészfiúkkal, majd elrobog-
tunk Sáripusztáta, megtekinteni az űi
modern marhatelepet, ahol az édi
bocik hamburgerré híznak. Kis köru-
tunkat a cég központiában feieztük be,
ami szintén szép és modern, de be kell

Eljőtt az este, jött a mi nem-is-olyan-
gon o sz- ámd e - az ért- mé g-m i n di g- t ú l -

aktív gyakvezünk, és elindultunk
inszeminálni. A falu határában
utunkat állta egy nagy baleset. Az
elterelés szerint nekünk át kellett
menni a kis narancssárga hídon, aztán
felmenni az épiJlő autópályára (értsd
homokbucka), a második nemtom-
minél, hogy rátérjünk a megfelelő útra.
A mi rendkívül férfias és macsó
gyakvezünk ezt tette és autóztunk
sokat fel-alá, és már minden létezó
helyen jártunk, ekkor a férfias
gyakvezünk nagyon férfiasan nem
tudta, mitévő legyen, ezért visszamen-
tünk a balesethez és férfiasan megval-
lottuk a biztonsági őrnek, hogy
eltévedtünk. Az újabb útmutatást
követve megtaláltuk a helyes utat.
Amde ekkor az a remek ötletünk
támadt, hogy rövidíteni fogunk. Mert
az férfias. Es a rövidítésnél már csak

egy dolog férfiasabb, elakadni a sár-
ban. Ezért a rövidebb út felénél nyakig
süppedtünk a redvába, ahonnan férfi-
asan nem tudtunk kikecmeregni. Úgy-
hogy férfiasan mi, a két lány, meg a
még férfiasabb kullancsfóbiás
unokaöcsi kitaszigáltuk a tercpiárót a
sárból, de a mi gyakvezünk ám nem
állt meg, hanem féríias tempóval elha-
jtott 100 métert, aztán kipattant
ifugányáből és egy férfisereget megszé-
gy enltő káromkodásáradatot zíditott a
Berek élővilágára féfftasan nagy hang-
erővel. Visszaszállt a kocsiba és kegye-
sen megengedte, hogy mi is
beszálljunk, és akkor férfiasan kitalál-
tunk a dzsungelből. Közben felhivta az
egyik pásztort, hogy biciklizzen ki a
tehenekhez, mert mi, hála a sárnak
már nem tudunk érte menni, A
gulyánál gyakvez inszeminált azíán a
pásztorokkal vállvetve befogták a fo-
lyató teheneket. Mindeközben az
unokaöcs aki különben gépész, fétfi-
asan méregette a vádli ját minden
második percben, és férfiasan rettegett
a kullancsoktól. Bár lehet, hogy ez
inkább mégse férfias, hanem para-
noiás? Mikor visszaértünk a civ]Iizá-
cióba, úgy döntöttünk elmegyünk
felfedezni Balatonfen5ves éiszakai
életét, csakhát itt minden bezár tizkor.
Pechl
Másnap újra végigjártuk a teheneket,
és meghallgattunk minde n magy aráza-
tot németül is, mivel velünk jött a telep
büszkesége, az egyetlen német gya-
kornoksrác. Összeismerkedtünk az
egyik fess pásztorral, és mivel
egyikünk rém lelkiismeretes ember
(hehe) komolyan vette Jávorka utasítá-
sait, miszerint a naplóban írnunk kell
a dolgozók gondjairól-bajairól,
keserveiről. Ezérthát barátkoztunk
A hadművelet olyan jól sikerült, hogy
gyakvezünk férfiasan megsértődött,
hogy mi más férfiakkal is szóbaállun§
ezétt bánatában megfenyegette a pász-
torfiúnkat, hogy beárulja a feleségénél.
Férfias hrízásként a nap háttalevő
részét pedig azzal töltötte, hogy
győzködte a nem túl férfias német srá-
cot, hogy kezdien ki velünk. De a

'Ió helyet v áiasztottatok Irárryok"
ayagy kalandlaink a nyári áIÍattenyésztés gyakorlaton

hogy vallju§ az előcsarnok, ahol mi
várakoztunk, nem túl izgalmas.
Miután huszadszorra olvastuk végig az
egyetlen fellelhető irodalmi forrást, a
Spar katalógust, végre eszébe iutot-
tunk gyakveznek és utunkra eresztett
minket, este 6-ra értetek megyek
fenyegetéssel. A szállás felé bandukol-
va összefutottunk és szóba elegyedttink
a helyi állatorvossal, bizonyos Dórával,
aki a nap hátralevő részét azzal
töltötte, hogy előlünk menekült és
buikált. ( Lehet, hogy szólni kellett
volna neki, hogy mi 5 körül abbahagy-
tuk ezt a játékot?)



"Ismerked herér:el!" - Dr. Hot"adth Zsuzsánna

német srácot, miután látta, hogy
cinkosan összejátszunk gyakvezzel, a
szívroham kerülgette minden ilyen
próbálkozásnál, ezéfi próbált inkább
az araíástől meg a falvakban lévő
keresztekről és egyéb vallási témájú
szobrokról beszélgetni. F'érfias
gyal<vezzel ezen nagyon jőI szőrakoz-
tunk. Hogy milyen kis dolgok is pe-
csételnek meg egy barátságot? Ettől a

naptól kezdve a többi gyakornoknak
esélye sem volt kitörni a lovardaga-
zolás ördögi szintjéről, mert mi men-
tünk a gulyákhoz. Szóval a tehenészek
gondjai a következők: sokat kell dol-
gozni, ilyenkor nyáron különösen, nem
mindenkinek van dvd lejátszója, ha
meg van, úgyis összetöri ha nem sik-
erül elsőre csatlakoztatni a tv-hez, és
ma füvet kell nyírni!
Asít! Ma is korán kellett kelni! Némi
elégtétellel tölt el, hogy ma megint mi
mehetünk férfias gyakvezzel a Bekerb*
Berekbe. Jön bőbeszédű dokinéni is,
meg két tehenészfiú. Az már barátok
közt is 6 fő, meg még a gyógyszeres
doboz, a táskánk, a nem tudni mit tar-
talmaző rejtélyes aktatáska és a
hasznos dolgokat tartalmaző láda
(amiben valóban hasznos dolgok van-
na§ de igen terjedelmes). Incuri-fin-
curira összezsugorodva és különböző
idegen és ismeretlen eredetú végtagok
által böködve, no meg fröccsöntött
múanyagdarabokkal testünkbe ágyaz-
va zötykölődünk a gulya felé. Férfias
Roland faképnél hagyott minket azFI-
es gulyánál, mondván, Ő megy insze-
minálni, mi csak marad|unk dok-
inénivel és okuljunk. Mivel dokinéni
olyan bóbeszédű, azzal ütöttük el az
időt, hogy megpróbáltunk megis-
merkedni a tehenekkel, de csak egy
volt hailandó 2 méternél közelebb
engedni minket magához. Drága 0725!
De hál istennek dokinéni kreatív, talált
más játékot. Keressük meg a tályogos
bikát, ami a múltkor tetőtől talpig
beterítette gennyel. Kalandra fel, pici
ez a csorda, csak 600 tehén.
Sétálgatunk a mezőn,lenge szellő fúj-
dogál, a zsenge fú ropog a talpunk
alatt, a hajnali nap fénye beragyogja a

tájat. Nézd, ott egy bika! l óráva|
később. Helyszín lwaí:orz, szereplók
azonosa§ csak elcsigázotta§ ami még
mindig hiányzik, az a keresett bika.
Már minden fűszál alá benéztünk,

minden négylábút szemrevételeztünk
többször, több szögből, de az a ftánya
állat csak nem akar eló-kerülni.
Megjegyzem, az egész csordában csak 5

mozgóképes bika volt, tehátaz elméleti
esélye igen nagy volt annak, hogy meg-

|aláljuk. Ekkor fut be Roland, a férfi.
Erdeklődik, miért hajkurásszuk a
teheneket már oly régőta. Dokinéni
kitérő válaszként érdeklódik, hogy van
a tályogos bika. "Ja, hogy az?-1gy
Roland- Nagyon szépen meggyógyrrlt,
de sajnos utána lesántult, úgyhogy
külön kellett választani a gulyától!"
Megsemmisülten kászálódunk a
terepjáróba. Egy óránk oda-veszett.
Mindezek ellenére a mai reggelen
hasznos információkat tudtunk meg a
tehéngyógyászatról. Miszerint: Bármi
baja van a tehénnek, le kell önteni a
megfelelő testrészét rovarölővel. Ha ez
nem segít, kiseJejtezzük. Ezután vis-
szatértünk a civllizáció keblébe ( értsd
Fenyves), és mivel a mi férfias, de
ennek ellenére érzékeny lelkű
gyakvezünk 1eheletfinom jelzéseinkből
rájött, hogy minőségi olvasmányra
vágyunk, beugrottunk a központba, és
lerakott minket a Spar újságoknál.
Nem sokáig pallérozhattuk azonban
értelmünket e nemes szellemi ter-
mékkel, mert visszalért és a szállá-
sunkon folytattuk a szeánszoí, ahol
kinyílt végre az a titkos aitó, amí 3.

napja izgatta a fantáziánkat. De nem a

boogeyman szekrénye íeiíőzőíí
mögötte, sem időkapu, sem vörös bár-
sonnyal bevont titkos szex- és bűnbar-
Iang, csak egy iroda. Letelepedtünk a

bőrkanapéra, és férfias gyakvezünk
férfias és alapos okításba kezdett.

Délután 5 óra, Balatonfenlrues, Fő
utca. Viharos szél, az emberek vadul
kapaszkodnak a fákba, hogy ne jus-
sanak Dorothy sorsára, előkerülnek a
nagykabáto§ minden épeszű ember
otthon ücsörög a begylitott kandalló
előtt. Ekkor két lenge öltözetű lány
slattyog végig az utcán trendi ságra
papucsban, strandlabdával,
törölközővel és kitartóan araszol a
Balaton felé. Vad szél kergetőzik, de
őket nem tántoríthatja el semmi. Kis
szél, ugyan már, hát ez is valami?
Legalább szépen süt a nap, a héten
először, igy lehet iól barnulni.
Keresnek egy hekyet a parton, amit

nem a kite-osok és a szörfösök foglal-
nak el. kecsesen leterítik a törcsiket
(nem könnyű, ám kecsesnek lenni,
mert a szél minduntalan ki akarja
tépni a kezükből) és lecsüccsennek.
Hőseink kitartóan vacognak a földön
ucSorogve) bár viharfelhők
gyülekeznek az égen és az összes kite-
os furcsán méregeti őket. Néhány
élelmesebb helybéli már kordont
készül vonni köréjük, hogy pénzért
mutogathassa őket. Mikor
rádöbbenünk, hogy nehéz nyakig
felöltözve strandolni meg barnulni
(bár én hiszem, hogy a szűrt fény is
barnít), vert kutyaként elslattyogunk a

CBA-ba vásárolni. Vacogva, de
méltósággal érkezünk vissza a mi
kedves w szobánkba.
Ragyogott a nap, csiviteltek a

madarak, virágok nyíltak a réten. Az út
mellett a távolban egy omladozó torná-
cos épület, amit bármelyik harmad-
rangú horrorfilm rendező örömmel
kibérelne.
Főleg az elszórt csontok teszik
otthonossá és vonzóvá ezt a kedélyes
kis lakot, bár lehet, hogy a finomabb
lelkületű egyéneket a Hullakamra feli-
rat elriasztaná. Kinyitottuk a reteszt és
ott volt ő, a bika. A bika, aki nem túl
férfiasan leballagott a patakhoz inni, és
hopsz, belefulladt. Hosszas hezitáIás
után bemásztunk mellé.
Dokinénivel megegyeztünk, hogy a

fejét úgyse kell levágni, elég, ha az
öreglyuknál a fiolához mellékelt kis
kanálkával kikanalazunk egy kis
nyúltagyat. Roland, a férfi megélezett
nekünk egy kést, de aztán bátran
közölte, hogy ő inkább a kocsinál
marad, és ránk, gyenge nőkre bizza,
hogy bánjunk el a rém veszélyes állat-
tal. Roland a távolból érzékeli a
mozgást és férfiasan odaordít nekünk,
hogy hogy haladunk. Azért persze fér-
fiasan távol marad. Dokinéni meg
szeletel, azaz szeleíelne, de a bőr
ellenáll. Teljes pánikban
megkörnyékezi Rolandot, aki végül
beadja a derekát, de csak azért, mert
nem tudia elhinni, hogy ennyire bénák
vag;yunk. Közelebb tipeg, kikapia a
kést dokinéni kezéből és megrohamoz-
za a bikát De a kés most sem
működik. Gyakvez igen hamar belátja,
hogy nem bennünk keresendő a hiba,
meg hogy ő még mindig hányni fog, ha
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sokáig ott kell állnia a dög felett.
Rohan is már, szalad, száguld a
bárdért. (visszafelé azért inkább csak
kullog). Néhány erőteljes suhintás a

bárddal és... nem történik semmi.
Most érkezett el az a pillanat, hogy a
gyenge gyomrot leküzdötte a férfias
bizonyítási vágy. Üti, vágja, szűtja,
tépi, rángatja, böködi, rugdossa. És
egyszercsak megtörténik a csoda. Pici
mikroszkopikus nyílás keletkezik.
Roland vérszemet kap, és újult erővel
vág bele a harcba. Sikerül csinos kis
nllást csinálnia a bőrön, de itt felül-
kerekedik a rosszullét és sietve elhagy-
ja a terepet. De azérí nagyon izgul
értünk a kocsiia mellől. Hosszas
munkálkodás után megfelelő méretű

Biokémia
Alapvetően cukor, víz, széndioxid,
ATP és sárga szinű enzimek kérdése az
egész. A lényeg a glükolízis, ami lehet
aerob és anaerob. Az előbbi a iő, az
utóbbi a rossz. További kulcsszavak:
piroszőlősav, acetilkoenzimá.
Anatómia
emlős: Csoní: gerinc, bordák, végtagok,
koponya.
Izom: musculus exlensor carpi radialis
Zsiger: belek, vese, Iép, máj
Ideg: agy, gerincvelő, perifériás idegek.
Fontos részletek: a sinus maxillarisban
a ductus nasolacrimalist keresztezi
valami lóban, kutyában lehet patella
cubiti, ha nagytestű, macskának hal-
száIkarajzolat van a nyelőcsövében,
marhában bendő van a gyomor helyén,
ami jó nagy.
madár: ugyanez) csak csőre van,
szárnya, meg tolla.
ehhez kapcsolódik a

Sebészet
lásd anatómia. Ha nem így néz ki,
akkor szikével és ollóval kivágom,
aztán kettőnullás vikrillel összevar-
rom. Ha nem vagyok benne biztos,
akkor beküldöm az egyetemre.
Paruzitolőgia
A köztigazdának redszerint nincs szőre
vagy tolla, és kis méretű, a végleges
gazdának meg igen, és nagyobb. A
kórokozó vagy kurva kicsi és amorf,
vagy kicsi és lábai vannak, vagy nem
olyan kicsi, de hosszú és nincsenek
lábai. Kérődző áIlatokat ne engedjünk

lyukat vágtunk, és sitty-sutty, nyissz-
nyaSSSZ) ott iS voltunk az öreglyuknál.
De ekkor újabb akadály állt elénk: a
fiolához mellékelt kanállal nem igazán
sikerült kikapirgálni megfelelő meny-
nyiségű agyvelőt. Dokinéniből előtört
a játékos szellem és nagy lelkesedéssel
szedegette ki az agydarabkákat.
Gyakvez közben férfiasan nagy távol-
ságból megkérdezte, hogy kész
vagyunk-e már, és mivel kitérő választ
adtunk, minden bátorságát
összeszedve megint odamerészkedett.
Némi megvető éllel (miközben próbált
nem hányni) megkérdezte, hogy per-
SZe, íi eZí élvezitek, mi. Mindhárman
bólogattunk. A munka végeztével ha-
zaszállitott minket, és az agyas kést,

bárdot, kezeket elmosták a csapnál.
Annál a konyhacsapnál, ahol regge-
lente a kávénkat csináIiuk.

Ma megyünk haza! A tegnapi búcsú a
Berektól, és az ott dolgozóktól még
mindig fáj. Meg az is, hogy a két hét
alatt ma először van ragyogó napsütés
és 40 fok. A kutya, akit tegnap sóztak
ránk, mondván, nem tudnak mit
csinálni vele széles e Berekben, egy
nap alatt elkényeztetett ágyonalvó
szobakorccsá változott. Eszi§ alszi§
íll-t léz, ááál Olyan lett, mint mi. Úgy
túni§ nem vagyunk |ó hatással az álla-
tokra!

Matild és K]otild

Gyógyszerezését illetően a lényeg:
- Ringer ínfuzió, pár vödörrel
- flunixin meg lumin, Buscopan,
NoSpa
Szarvasmarh a győgy ászat
A szarvasmarhának mindig a bendője
beteg, vagy az oltógyomra.
Gyógykezelése barkácsmunka.
Alapvetően pezsgőspalack, konyhakés,
sertészsír, mágnes, és negyven liter
egészséges bendőtartalomma1 minden
betegség orvosolható. A nil nocere elv
helyett itt néha a nil perdere (nincs
vesztenivaló) kerül előtérbe. Ami
dobos kopogtatási hangú, abba
beleszúrunk, ami tompult, azt
felvágjuk. Ha nem javul, ráfogjuk a

takarmányra, és a tulajdonost fel-
szólítjuk, hogy etesse jó minőségűvel
ezentúl.
Sertésgyógyászat
A sertéseket megölik, mire megnőnek,
szóval csak a fiatalkori betegségekkel
kell számolni. A sertés lehet fosós,
vagy tüdős. Mindkét esetben ugyanú-
gy kezeljük.Valami antibiotikum és
kész. A lényeg, hogy az BBVI.re
legyen hosszú.
Baromfigyógyászat
Baromfiakkal csak a kórbonctanon
találkozunk. Lényeg, hogy kényelmes
legyen a ketrece és jó minőségűtápot
kapjon.
Belgyógyászati és sebészeti jellegű
problémáiról nem tudunk.

Tarúatgt összefogLaíő
közel csigákhoz.
Skót juhász kutyáknak ne adjunk iver-
mektint.
kisállatorvoslás
Itt csak a "ne árts" elv a lényeg (nil
nocere). Mindegy, hogy kutya, vagy
macska, és az is, hogy mi a betegség.
Alapvetően két lehetőség van:
vagy kicsit beteg az állat, vagy nagyon
beteg.
Ha kicsit beteg, akkor a kezelése a
következő:
- 20 mvkg Ringer laktát iv
- B-komplex injekció sc.
- Quamatel iv.
- Synulox sc.
- etetés itatás séta
Ha nagyon beteg, akkor a kezelése a
következő:
- 40 ml/kg Ringer laktát iv (esetleg
plusszban kis Salsol, bele egy kis
Duphalite - érzékszerví kolorimetriás
titrálással, halvány sárga lé a cél)
- B-komplex injekció sc.
- Quamatel iv.
- Synulox sc. + Baytril, Aktil, meg
amit lát az ember a polcon, és az van
ráiwa, hogy antibiotikum
- Solumedrol
- valamilyen tabletta vagy drazsé

§enter, Silegon, stb)
- Torecan
Lőgy6gyászat
A lovak mindig kólikásak. Ha vég-
belébe nyúlunk, és vérzik miután
kivettük a kezünket, akkor meg rá
kell fogni az előző belenyúlóra. Tigesszen Fötotóm
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Az utóbbi években egyre inkább
fokozódik az érdel<Iődés a külfóldi
részképzésekben illetve nyári csere-
gyakorlatokon való részvéte1 iránt. Sok
hallgató számára azonban még mindig
nem ismertek a határainkon túli
íapaszíalaíszerzés lehetőségei. Bővebb
felvilágosításért forduljatok a
Nemzetközi Kapcsolatok O sztáIy ához:
H. ép,IL em.20l,

Socrates/Erasmus
A programról: Az ERASMUS akciópro-
gram fő célja a felsőoktatásban
résztvevő hallgatók és oktatók
nemzetközi mobilitásának támogatása.
A hallgatók 3-10 hónapig terjedő
tanulmányi időszakot tölthetnek azon
külföldi partneregyetemek egyikében,
mellyel karunknak kétoldalú megál-
lapodása van. A részképzés során az
ösztöndíjas hallgató mind a hazai,
mind a külföldi egyetem beiratkozott
hallgatója. Az ERASMIJS program
fontos működési elve, hogy a küldő és
a fogadó intézménynek egy olyan kölc-
sönösen megfelelő tanulmányi tervben
(Learning Agreement) ke11 mege-
gyezníe, amelynek alapját a küldő
intézmény a fogadó egyetemen tel-
jesített valamennyi teljesített tantárgy-
aí a részképzést követően akkreditál és
teljesítésüket kreditponttal ismeri el.
A pályázati plogram nagyfokú önál-
lóságot igényel a hallgatóktól, hiszen a

tanulmányi program megtervezése
illetve a kiutazás, szállás megsz-
ervezése a hallgató feladata, ter-
mészetesen a kúlügyi osztály segítsége
mellett.
Pályózati feltételek: Fennálló hallgatói
jogviszony és a kiutazást megelőzően
kétlezárt szemeszter. Mivel az oktatás
minden partnerintézményben az adoíí
ország nyelvén folyik a helyi nyelv
ismerete fontos feltéte1, csakúgy mint a
jó tanulmányi eredmény, a pozitiv hoz-
zááIlás és motiváció. Yégzős hallgatók
esetében lehetőség van kimondottan
klinikai gyakorlaton való részvételre,
melynek során több intézmény
esetében is a helyi nyelv ismerete nem
alapfeltétel, elegendő a magas szintű,
ango1 nyelvtudás is (pl. Portugália,
Gent).

Pelyázati tehetóségek
Támogatás,. Az ösztöndíj összege a
korábbi évek tapasztalata alapján: 400-
450 euro/hó.
Pálydzati kiírds - határidő: A pályázat -

következő tanévben megvalósuló
mobilitásokra - minden év február-
márciusában kerü1 meghirdetésre.
Pdlyázati hatdridő: általában március

Bővebb információ és a partneregyete-
mek listája megtalálható a Nemzetközi
Kapcsolatok Osztályának internetes
oldalán: www. univet.hu/units/nko

CEEPUS
A programról: A közép- és kelet európai
országokat átfogó mobilitási program
célja, hogy lehetővé tegye a résztvevő
országok felsőoktatási intézményei
(egyetemek, főiskolák) számára
vendégtanárok fogadását, külföldi
részképzést, valamint nyári egyete-
meken való közös részvételt. A
háIózatban részt vevő partnerin-
tézmények listá ja megtalálható a

Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának
1nterneteS o1dalán:
www.univet.hu,/units/nko
Megpólyázható időszah: Normál szakos
képzés esetén ajánlott az 1 tanulmányi
félév, vagy trimeszter, maximum 10
hónap. A minimum tartózkodási
időszak alapképzésben résztvevő hall-
gatók esetében minimum 3 hótap, ez
alól kizárólag a diplomamunkát
végzők kivételek, akik 1 hónapra is
kiutazhatnak. A PhD képzésben
résztvevők esetében a minimális 1

hónapos tartózkodási idő érvényes.
Pályózati feltételek: F'ennálló hallgatói
jogviszony és két lezárt fé|év a kiu-
íazásig, magas szintú angol és/vagy
német nyelvtudás, jó tanulmányi ered-
mény és motiváció,
Támogatás: A CEEPUS keretében
utazóknak nem kell tandíjat fizetniük.
Az ösztöndíjat a kiutazó a fogadó
országtól kap ja, melynek mértéke
ennek megfelelően váItoző. Az
ösztöndíjak esetleges változása miatt
az aktuális összegeket a Központi
CEEPUS Iroda honlaplán (uauv.epe=

ous.info) lehet ellenőrizni. A kiutazás
költsége az öszíöndijast terheli, de ha-
za jövetelt követően a Tempus

Közalapítvány/CEEPUS
Magyarországi Iroda útiköltség támo-
gatást biztosít a magyar kiutazók
részére. Ennek összege helyszínenként
szintén váIíozó, az lroda honlapján -

wwwtka.hu - részletesen megtalálható.
Pályázati kiírds - határidő: PáIyázatl
kiírás a 2006/2007-es tanévre:
várhatóan má jus folyamán.
Kimondottan a tavaszi félévben meg-
valósuló mobilitásokra október hónap-
ban.

Cseregyakorlatok negyedéves hall-
gatók részére
A programról., Karunknak 3 európai
egyetemmel - Utrecht University,
Hollandia; Veterinármedizinische
IJniversitát §7ien, Ausztria;
Tierárztliche Hochschule Hannover,
Németország - megkötött kétoldalú
szerződése keretében évente több hall-
gatő számára nyílik lehetőség a partner
intézményekben eltöltott 4 hetes
klinikai gyakorlatra.
PáIydzati feltételeh: Megfelelő és magas
szintú nyelvtudás (minimum közép-
fokú, C típusú)
- Utrecht - angol
- Hannover - angol, német
- Bécs - elsősorban német, esetleg angol
Támogatas : Az ösztöndíjat mindhárom
cseregyakorlat esetében a fogadó
egyetem biztosítja a hallgatók számára.
(kb. 400-450 euro)
Szállás: Utrect - fogadó intézmény
intézi és foglalja
Hannover - fogadó intézmény intézi és
foglalja
Bécs - ösztöndíjas hallgatók feladata a

szállás lefoglalása
A szállásköltség minden esetben az
ösztöndí jból fedezendő.
Kiutazcjs: Mindhárom egyetemi csere-
gyakorlat esetében a jegyfoglalás a

hallgatók feladata ill. a kiutazás költ-
sége az ösztöndíjasokat terheli.
Gyakorlat időpontja: Utrecht - iúlius
(összesen 3 fő)
Hannover - júli,rs (összesen 10 fő)
Bécs- szeptember3fő

október 3 fő
Pályázat kiírása: minden év október
közepe

udxarias csilla
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A Kar oktatóinak és hallgatóinak nagy
örömére 2006. április 6-án Magyar Bálint
oktatási miniszter ünnepélyesen átadta az

úi Kisállatklinika épületét.
hz állatorvosképzésben kiemelkedő
helyet foglalnak el a klinikák, hiszen
semmilyen orvosképzés nem képzelhető
el nélkülük. hz UIlőí Nagyállatklinika
megnyitása után megüresedett egykori
nagyállat-istállók ió 1ehetőséget kínáltak
arra, hogy helyükön egy, az európai
igényeknek is megfelelő Kisállatklinikát
alakítsunk ki. Ennek érdekében megin-
dult a tervezés és engedélyezés folyamata.
Számos akadály után, az Oktatási
Minisztérium által eredetileg igért támo-
gatás nélkül, kizárőIag a sa|át, döntőenaz

idegen nyelvú képzésből szátmaző
bevételből 2004. decemberében
megkezdődtek a kivitelezési munkák,
amelyek az elmúlt év végére be is
fejeződtek, A költ§égtakarékosság
érdekében - ahol erre mód van - a

klinikákon jelenleg használt eszközök,
műszerek többségét az úi klinikára áthe-
lyezve használ|uk tovább, de a klinika
elindítása elengedhetetlenné tesz
bizonyos, az íj helyhez kötött beruházá-
sokat. hz oktatási Minisztérium
kötelezettséget vállalt arra, hogy a meg-
nyitáshoz szükséges minimális felszerelés
költségének fedezésére 120 millió Ft
támogatást nyíjt. Ezt az összeget a Szent
István Egyetem megelőlegezte, így ez év



"Térmészetesen nem 3000, csak 2815 kell majd tudni," - Dr. Farhas Róbert

íavaszán megindult a klinika felsz-
ereléshez szükséges eszközök és műsz-
erek beszerzése. A beszerzések és a felsz-
erelés jól halad, terveink szerint június-
ban az egyes klinikák beköltöznek, a
klinikát megnyitjuk, így ősszel az oktatás
már az úi, addigra beüzemelt klinikán
kezdődhet meg.
A Klinika a kar összefogásával, a kar dol-
gozóinak elkötelezettségével épült fel,
amiért mindenkinek szeretném kifejezni
köszönetemet. I(ülön köszönet illeti solti
Lászlő professzort, korábbi dékánt az
előkészítésbe n v égzeít munká j áért, Vörös
Károly professzort és Kendik Zsolt
ad junktust a szakmai előkészítésért,
Baluka Csaba osztályvezetőí pedíg az

építési munkák lelkiismeretes
ellenőrzéséért. A beruházás akadálytalan
megvalósulásáért Molnár József egyetemi
tanár, rektornak, Tatár Imre gazdasági
főígazgatónak és Szendrő Péter egyetemi
tanár, korábbi rektornak jár köszönet.
Kívánom, hogy a Kar jelentős áIdozatváI-
lalásával megvalósuló Kisállatklinika az
oktatás, a továbbképzés, a betegellátás és
a kutatás terén kamatoztassa értékeit, és
ezzel vigye előbbre a magyar állator-
vosképzést, emelje a szakma és a Kar
hazaí és nemzetközi elismertségét.

Prof. Dr. Fodor Ldszló
dékán

lépcsőház
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A Nagy Jegrzet
Bizonyára,rnindenki emlékszik még a televízió:által is közvetített Nagy Könyv versenyre, aminek célja az volt, hogy
eldőljön, mellit<Magferorczágkedvenc regénye. A míísorban hítes emberek népszerűsítették a mííveket, A több hétig tartó
verseny valódi célja az olvasás népszerűsítése volt.Ennek kapcsán merült fel, hogy az egyetemünkön is lehetne egy hason-
1ó j,átékot szervezni: Hónapokkal ezelőtt felkértük,Karunk néhán} jól ismert oktatóját, hogy állion ki eg.egy iegyzet mel-
lett. Az általuk megírt kampányszöveg alapján döntsétek el, melyik jegyzete adnátok le a voksotokat, és tegyétek is ezt meg
a büfénél elhelyezett ládikában. A győztes iegyzetírója és népszerűitőie'tárgyi'nyereményben részesül.:-) A szavazók közül
pedig kisorsolunk egy szerencsést, aki szintén nyerni fog valamit!

Veresegyházy Tarnás büszkén
bemutatja:
Dr. Vajdovich Péter- Dr. Gaál Tibor:

Kóréletten gyakorlatok című alkotását
Ez a kis kónyv, amit a kezemben tartok
egy nagy könlv. Forradalmian ú1. Már
aformáját tekintve is. szavazzon erre a

könyvre az, akí hive az új formáknak,
hiszen a könlvnek már a fedőlapja
újszerű, grafikus, kifejező. a ketrecbe
zárt kutya és macska látványa ugyanis

Vetter }ános szivbéIi ajánlásával
Veresegyházi Tamás: Biokémia gya-
korlatok

Van-e izgalmasabb,mint alkáli földfém
ionokat kimutatni a vérplazmából,
vagy éppen uteáz vagy tripszin aktiv-
itást mérni? szinte hallom a kórus
válaszát: nincs s még egyszer: nincs. A
Folin meghaíározáshoz használt
reagens színének sápadt ártyalatánáI
talán csak a vétlazma karotinjának í3-
jonon gyűrűje izgalmasabb, no persze
különösen akkor, ha eláruljuk, hogy
egy tetraterpén származékot tartunk a

kezünlóen! Aki nem bitja az izgal-
makat, ne vállalkozzon az RNS vagy
DNS izolálására, hogy a nukleinsavak
meghaíározáásárőI már ne is

már megszokott, de a kis kockából
kitekintő szarvasmarha- és lófej for-
radalmi újdonságnak számít. Es
milyen életszerúek ezek a képek. az
ember színíe azí várja, hogy egyszerre
mindegyik állat megszólal, s érezni
kezdi az istálló jellegzetes moraiát és
illatát.
Szavazzott erre a könl,vre az is, aki az
impresszionizmus híve. a jegyzetben
az állatorvos-tudomány ugyanolyan
módon jelenik meg, mint Monet egy-
egy képén a színes foltok, amelyek
összességében mégis egy rendezett,
színes, gyönyörkdteíő egészeí adnak. A
betegségek tüneteinek csoportiai lát-
szólagos óssze-visszaságuk ellenére
bemutatják az állatorvotudomány
egységét és szépségét.
Számíthat e kónyv azoknak a

szavazataira is, akik az elméleti tudás
megszervését a gyakorlat
megalapozásának tart j ák. Egy vérkenet
hozzávetőIeg 2 perces vizsgálata e

eszél jünk. Ha tovább akarnánk
csigázni a kedves olvaso kedélyét, utal-
hatnánk a koleszterin kalibrációs gör-
béiére. A költő szaváva|: "Van-e, ki e

nevet nem ismeri"? ÚiaUU szóma-
gyarázások szerint ez olyan terin, ami a
kolezban fordul elő!). S ha még azt is
eláruljuk, hogy a |égecet és a koncen-
trált kénsav hatására - vasklorid, mint
oxidálószer jelenlétében - úiabb
telítetlen kötések alakulnak ki a

molekulában, a feszültség már-már
elviselhetetlen lesz. S hogy ezí a fe-
szültséget levezessük, titráljunk for-
molt (akarom mondani végezzünk for-
moltitrálást), ennek hiányában egy
kromatogram ninhidrines előhívása is
megteszi. Végül: válaszunk szét fehér-

iéket valamilyen módszerrel, de ha

könlvben 10-15 oldalas megalapozást
nyeI.
Sok szavazatot kaphat e vetéikedőn a

szóban forgó mű azoktól is, akik
szeretik, ha korábban megszerzetí
tudásuk (amely a megszerzés ideién
értelmetlen biflázásnak hatott) később
összeérik egységes ismeretanyaccá. E
jegyzetet a belgyógyás zat záróvizsgfu a

készülő hallgatók már jobban fogiák
sokkal érteni, mint a III. évesek, akik
először veszik kézbe.
Hallgatói szempontbó1 a "Nagy Könyv"
címre azért is érdemes ez a iegyzet.
mert a kórélettan gyakorlatokat úgy
szervezi, hogy a gyakorlatvezető többet
dolgozik, mint a részt vevó hallgató,
Végül nem elhanyagolható szempon-
tként említhető, hogy számos vetítés
alkalom szinesíti a kórélettan
tudományát, s ad lehetőséget a hall-
gatónak egy kis édes kikapcsolódásra,
ha jól választották meg a szomszéd-
jukat.

válasszuk szét legalább a tojás fehérjét
a sárágjátőI (ja, hiszen az utóbbi úgyis
koleszterinforrás).
Kelt: Biuretben, fehérje kisózs előtt
egy pH-val.

ink cserben hagynak,



szerető hörében" azt,i elenti, soha a büdös életben nem tta m€g senki," - Dr. Kótai Istxdn

NAGY KONW - VNYOK GYAN
ól, huj, ahramsavraSz - sétszényettailÁ
:retéP nroH
... a trllógtát már "előző életemben'',
óvodás korom előtt elolvastam, de
hátul kezdve, ahogy akkor gombolód-
tam, Már akkor is azt éíezíem, hogy ez
rólam van írva, de akkor teljesen olyan
regényszerú és félelmetes volí az egész.
(Anyukám mesélte, hogy akkor éjjel be
is..,, szóval e8}, kis bai is történt,) A

Abonyi, T.Zs.-Harnos, A.-Racskó, P.-
Reiczigel, J. : Biomatematika
és aki kardoskodik mellette, nem más,
mint Lehel József

Hát ...., igen ez lehetne egy "Nagy
(Köny,,) Jegyzeí", na nem méretre és
súlyra, hanem a tartalmi mondani-
valójára tézve: tömören és velősen
mutatia be a biomatematika rejtelmeit.
Na és a hozzákapcsolódó feladat-
gyújtemény, az egy kész csoda,

Eletszerű, az állatorvoslásban gyakran
használt példákkal szemlélteti a külón-
bőző fogalmakat, mint pl.
ablakhőmérőrő1 1eolvasott érték, a
kiválasztott személy nő vagy férfi,
dobókockával dobott szám, rossz a
rádió, milyen súlyú egy kétkilós kenyér
és még sorolhatnám.

mű igazi mondanivalója csak az óvoda
utáni nyári szúnetben világosodott
meg előttem, amikor az uícán megpil-
lantottam egy lovat. Akkor jóttem rá,
hogy a 1ó nem más, mint én magam.
Később birka lettem..,, most pedig
már egy nagy marha vagyok. Van ugya-
nis egy figura a történetben, egy vonzó,
jó mozgású, formás jószág: egy kesely
lábú pej. A gyerekek föInéznek rá,..
Aztán ez átr,áltozik szelíd, türelmes
birkává, akíí az emberek lenéznek.
Amikor azíát főI js szaryazzáI<. akkor
haíározza el, hogy akkor már igazi
nagy szarvasmarha lesz, hogy ú|ra föl-
nézzenek rá. S ez azújabb forduló már
elvezet a végső megoldáshoz; csak a
végén jössz rá - én persze az elején,
mert visszafelé olvasok; előrefeié csak a

sorok közé bújtatott üres mondani-
valóra szoktam figyelni -, szóval, hogy
amit eddig olvastál, az az egész egy
nagy marhaság (ráadásul nem is a
Horn Péter írta, csak szerkesztette; túl
sokat tud ugyanis az állatokról, vagyis
rólam). Ezért kezdem el rögtön elölről,

Hasznos és fontos olvasmány, mert ló
tudni, hogy a null hipotézis nem a

tudásod szintjét jelenti és a hisztogram
nem szövettanban használatos mérték-
egység.
Nagyon impresszívek és mutatósak a

különböző ábrák, csak sokáig ne nézze
az ember, mert "begolyózik" és hasonló
képleteket fog látni a jegyzet letétele
után is,

Mindemelleíí azérí azt is fontos tudni,
hogy statisztikai értékelést különböző
áIlatfajoknáI is lehet végezni, nem csak
szarvasmarhákná1.

Amikor ls,gy érzed, hogy elvesztél a
hipotézisek és a realitás tengerében,
csukd be a könyvet és használj vala-
meIy számítógépes statisztikai
program-cSomagot.

azaz hátulróI, és azőta is olvasom, ú jra
és újra, oda-vissza, Es azóta is mindig
elönt a gyermekkori első élmény forrón
szétáradő, majd iassan kihűlő érzése,
Persze aki fél az állatí létnek ezektől a
mélységeitől, az inkább ki se nyissa a

könl,vet - csak olvassa el a fülszöveg-
ben a betegtájékoztatót1. De ha bele-
olvas is, ne tartson a kóvetkezmények-
től: ma már semmi sem szégyenl
Mondja el orvosának, és mondja eI
mindenki másnakl

Jávorka Levente nyilatkozott
Horn Péter: Állattenyésztés-
Szarvasmarha, juh, ló
című művéről

Ónneh melyik a kedoence? },{ezlezze a
legobb 100 kózé!
Ha bizongtalan, keresse fel könyxtdrosót
aagl szaktanórát,
a kockázatokról és mellékhatásohról
kérdezze meg idegoruosát, cyóc!-
szerészét!

Szavazz te isl Vár a doboz abifénéI. Nagy
nyereményekl Ere dményhtr detés a következő

számbaT7.
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Abonyi_Tóth Zsolt
vetette be legjobb verbális képességeit,
hogy meggyőzzón titeket, hogy szayaz-
zatok Tuboly Sándor: Állatorvosi
jáwánytan L című alkotására.

A Tüboly professzor nevével fémjelzett
Allatorvosi |árványtan könyv igazán
nagy jegyzet Szignifikánsan nagy, már
azzal az egyszerű nullhipotézissel
szemben is, hogy befér ugyanaffa a

polcra, ahol a legfontosabb
kézikönyweimet tartom. Tömege sem
eIhanyagolható, bőven van benne
anyag, mely három nagy íejezetre osz-
lik, úgy mint Bakteriológia, Virológia
és Immunológia. Az első fejezet - mint
a címe is mutatja - a kórokózók hada
előtt a szeryezeí sorompóinak Iezárását
és a védekező rendszer megfelelő
vágányokra terelését tanítja a téma
iránt érdeklődő hallgatóknak. A másik
két feiezet fontossága, mondhatni
súlya sem tér el szignifikánsaí az
elsőétő1, errő1 khí-négyzet próbáva1
győződhetünk meg, a hosszúságok
adatsora (190, 188, 171 oldal) egyen-
letes eloszlást követ (P=55.I2o/o). A
mű nagyságát mutatja az is, hogy a

Jakab §*á*Xtó elfogulatlan sorai
kedvenc művéről, ami mi más is
lehetne, mint
Vetési Ferenc-Mészáros M. János:
A háziállatok diagnosztikai boncolása
Ha fényt akarsz deríteni annak okára,
hogy a jószág miért távozott az élők
sorából a kezelés előtt, alatt vagy azí
követően, nem nélkülözhető a neves
(nívós) szerzők által közkinccsé tett
"hidegsebészeti" alapmunka
elolvasása, mi több, elsajáítása.
Bővebben a htto:/ /www.mezogazdakia-
do.hu/Kponyvek/0 1 % 20allat_
tenyesztesz a-hazi al latok-dig_
nosztikai.html weboldalon.
Hullaió.

magyar ABC betűinek számát és a fel-
hasznáIt karakterek számát tekintve
annak a valószínűsége körülbelü1
102000000, hogy a Gutenberg-féle
őslevesből ez a geneíikai betűkód
véletlenszerűen 1étrejojion. Ebbő1 is
következil<, hogy ez a jegyzet
egyedülállóan kivételes mű a világban.
A statisztikai eIemzésen túl infor-
matikai szempontból is megvizsgáltam
a kérdéses jegyzetet. Első pillantásra
érzél<elhető, hogy a jegyzet szinte
tökéletesen megfele1 a kiadvány-
szerkesztés írott és íratlan
szabályainak. Ezúton tájékoztatom a
tisztelt olvasókat, hogy Tirboly profess-
zor jegyzeíe a következő féIévtőL az
informatikai gyakorlatokon is kötelező
tananyag lesz. Igaz, a címsorokban
szerencsésebb lett volna a nagyobb
kontraszt kedvéért szögletesebb betűtí-
pust választani, ettől az aprőságtőI
eltekintve a könyv szerkezete és for-
mavilága kiválóan alkalmassá teszik
arra, hogy tartalmi és olvashatósági
S.Zempontból egyaránt nagy legyen.
Atolvasva a könyvet, szakmailag is
nagyon színvonalasnak tartom, bár a

kiadás éve - l998 - használhatóságát

vosi járványtan 1egyzettő| joggal
várhatnánk el, hogy legalább az AIIa-
torvos-tudományi Kar számítógépein
terjedő újabb vírusokról tartalmazzon
naprakész függeléket. Mióta a nagyál-
latklinika Úllőre költözött, a MoVAR
vírusról és a hasonló bovid herpesvi-
rusokról már alig hallunk, Nagyon kel-
lene viszont egy kiegészítés például a
Love_letter_for_you vírusróI, amely
előadások alatt a hallgatóság körében
is rendkívül gyorsan terjed.
Összességében a jegyzetet nagyon
iónak, igazán NAGY-nak értékelem.

yásolja. Az Allator-



"Aki még ébren aan az

Bíró Oszkár és Ózsváry Lászlő: A\lat-
egészségügyi gazdaságtan jegyzetétől
foglalta össza néhány szóban gondo-
latait Bíró oszkár

Mielőtt elkezdenénk a gazdasági
témák tárgyalását, meg kell határozni e

könyv kereteit és korlátait, Ha valaki
arra kíváncsi, hogy a reggeli kávé
kortyolgatása közben miként tud pon-
tos és garantált tippekhez jutni,
melyekkel állatorvosként néhány hét
alatt, a legkisebb kockázat néIkül
néhány ezer forintból milliókra tegyen
§zert - nos ebben sajnos nem tudunk
segíteni. A csábítás nagy, hiszen ki az,
aki ne szeretett volna könnyen sok
pénzhez Iutni és a hétköznapok szürke
egyhangúságát feloldva gondtalanul
élni?

Tálán ehhez más pályát kellett volna
választani,..

Abban viszont segíteni szeretnénk
ezzel a kön;uel, hogy állatorvosként a

gazdaságí haszonállattartók
nyere ségességének maxim alizáIásához
hozzá tudjatok járulni, és így mint
szakmai, mint anyagi megbecsülésben
tudjatok részesülni. Ebben próbál e

kötet segítséget nyújtani, bár ez íer-
mészetesen lem az út végét, hanem
csak kezdetét ielentheti, Az általános
ismeretek megszerzése víár. az önálló
váIlalkozóként való érvényesüléshez
szükséges ismerteket már mindenki
önmaga kell, hogy megszerczze,
SreméIhetőleg-agazdasági
kérdéseken túlmutatóan is - mind-
annyiunk életére érvényesek lesznek a
Kis Herceg gondolatai,

"Jó napotl - mondta a kis herceg.
Jó napotl - mondta a kereskedő.
Ez a kereskedő szomjúságoltó labda-
csokat árult. Aki hetente egyet bevesz,
az többé nem is kíván inni.
Hát ezt meg minek árulod? - kérdezte a
kis herceg.
Rengeteg időt 1ehet megtakarítani
l,ele, felelte a kereskedő. A tudósok

kiszámították: heti ötvenhárom percetl
Es mit csináI az ember azza7 az ótven-
három percce1?
Amit akar..,
En gondolta a kis herceg, ha nekem
ötvenhárom fölösleges percem volna,
szépen elindulnék egy forrás felé."

Ugye nem szeretnéd összekevernia
végbélkúpot a hüvelykúppa1? Olvasd el
a vonatkozó fejezetet és máris tisztán
Iátsz.
Mindezeket és más releváns informá-
ciót megtudhatsz ebből a rövid, de
velős jegyzetből. Nem is mondhtaok
mást, minthogy SZAVAZZ RÁl

Végül, de nem utolsó sorban
olvashatunk Semjén Gábor: Á[ator-
vosi gyógyszerrendeléstan cimű,
jegyzetérőI

Karvázy tsaIázs tolmácsolásában.

A jegyzet vonzó külsejú. Már első
ránézésre kielégíti az átlag hailgató
azon igényét, hogy lehetőleg minél
kevesebb fáradtsággal jusson hasznos
iníormációhoz. E tekintetben lényege-
sen gazdaságosabb munka, míní az
Anatómia jegyzet, hiszen még 100
oldara sincs szüksége ahhoz, hogy a
teljes tananyagot igényesen bemutassa.
Ne feledjük, az Anatómia jegyzet I
igen vaskos kötetben, összesen 886, de
mekkora oldalnyi tömény információ-
val terheli,meg a jobb sorsra érdemes
agyakat, Es mi a vége? Ugyanúgy
kirepúl a fejünkből az a 886 oldal, mint
ez az alig l00.
Figyelemreméltó előnye a jegyzetnek,
hogy a féléwégi vizsga letétele után
nem dobjuk rutinszerúen a szemétbe,
mivel - furcsa módon - később is fel-
használható gyakorIati ismereteket

nyújt.
Küln kis gyöngyszem a jegyzet végén
található grammatikai összefoglaló és a
receptben található latin kifejezések
gyűjteménye. Minő fájdalom, hogy ez a
nagy érték felfedezetlen marad az átlag
hailgató számáta,lévén, hogy a jegyzet
végére sosem jut el. ahhoz egy élet
kevés.
Ebből kiindulva, a legnagyobb gyakor-
lati haszonnal kecsegtető, a jegyzet 2.
felében található Gyógyszerformák
fejezetet a jegyzet elején szerepeitet-
ném, nehogy az ismereteket mérsékelt
lelkesedéssel habzsoló diákok
látóköréből kikerüljön. Ez a zapró,
pszichológiai ismereteken alapuló kri-
tikai megjegyzés nem kisebbíti a
jegyzet elévülhetetIen érdemeit.
Ugye nem akarod úgy leélni az éIe-
tedet, hogy ne tudd meg, milyen titkot
re jt a 'gyógyszertok'? Ebből a
j egyzetből megtudhatod.
IJgye nem akarsz a KEKSZ karjaiba
rohanni? Elkerülheted, ha a jegyzetből
megtanulod a kábítószerek ren-
delesenek az elorrásait.
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"Sok minden leolaasható erről az dbróról, csak megfelelő h kell hozzti. " - Dr. Hullár Istxdn
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Dear Everyone!

As you may remember, once upon a time there was an English language vet student magazine called Expat Vet. It was
run by a single student, Mark Hedberg, who, after long years of hard and lonely wor§ decided to call it a day and dedi-
cate himself to his studies. :-P Therefore, by May 2005, Expat Vet was officially íinished.

'W'e, the staff of KiVEtités, however, feel that English and German students are in need of valuable reading - that is why
BraVE TÜrtle, the new English language mag was created. '§íe hope you will íind it both useful and funny. In order to
make BraVE TÜrtle better and better, we need your articles, photos, short stories, drawings, particularly anything you
think is ofinterest for other students!

The editorial board
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On behalf of the IAMS Company, I would like to welcome you to the Szt. Istvan 1lniversity and
introduce You to our company and the educational programs we máintain for your benefit.

IAMS Produces IAMS and Eukanuba dog and cat food, as well as the Eukanuba Science Diet food.
IAMS's researchers are working in universities all over the world, seeking out advances in the field
of animal nutrition.

IAMS believes it is very important that students all over the world be kept informed about the lat-
est innovations in the field of food preparation. To further this aim, we support the University stu-
dents in their education in a variety ofways, such as lectures, publications, and books. In addition
to these methods, we sponsor the University's library dormitory student productions, and the
KiVETítés/BraVE Tirrtle student magazine. IAMS also provides assistance io the PhD pro8ram,
and assists young veterinary researchers with their publications. §7e founded the "Best of Class in
Animal Nutrilion" Prize to provide incentives to promising young students. IAMS also works with
the student government (HÖK) to bring you the Freshman's Camp, Freshman's Ball and the SzINA
conference (a job fair).

I hoPe You will find our programs useful and interesting. If you have any questions regarding our
firm or our §upport of the University's students, please see our University Liaison, Réka Eördögh.

Regards,

Dr. Tamás Berkényi
Veterinary Manager
IAMS Europe
Berkenyi.t@pg.com &&

w§
§e-M§
ü*eep&§,§Y



BRAVE Tunrtn - 2006. Snprauaan

form of books and equipment provided
by the Fund or by associations, which
have similar aims. The Fund has an
account independent and separate
from that of the IVSA. The
Development Fund Officer adminis-
ters it. Funding is dependant upon
donations and fund-raising activities.
Scholarship Fund
The Scholarship Fund was established
to allow disadvantaged students to also
benefit from the experience of seeing
practice abroad. The Scholarship Fund
depends upon membership fees from
Supportive Members.
Regional Groups
§7ithin the IVSA, neighbouring facul-
ties form Regional Groups. These
Groups offer the opportunity to
involve more students in IVSA's activi-

Membership
Group Members: National or Faculty
Associations. The membership fee is
based upon the number of student
members represented and the Gross
Domestic Product (GDP) of their
country).
Individual Members: Individual
Students attending non-member insti-
tutionS.
Supportive Members: Qualified
Veterinarians or sympathisers. These
membership fees go entirely to the
Scholarship Fund.
Further Enquiries
Contact your local student representa-
tive or write to the IvsA permanent

- IVSA Information Office, DSR KVL
Dyrlaegevej 9, DK-l870 Frederiksberg
C, DENMARK
Fax: *45 35 28 21 52
info@ivsa.org
www.ivsa.org

Boris Gadzoa
IVSA Chief Exchange Officer 2002-
2004
IVSA - SEEG Main Coordinator 2000-
2002
IVSA Macedonia Exchange Officer
1999-200I

rvsA structure
The Executive committee consists of
the President, Secretary-Treasurer)
Chief Exchange Officer, Information
Officer, Publication Officer,
Development Fund Officer and
Information Technology Officer. Each
officer holds office for one year and is
elected at the annual IVSA Congress
by the General Assembly. The work of
the Executive Committee is supported
and supervised by 9 trustees, who are
also elected by and responsible to the
General Assembly. All officers and
truSlees are Veterinary srudents work-
ing on a volunlary basis.
Development Fund
The Development Fund was estab-
lished in 198l in order to aid veteri-
nary institutions of disadvantaged
countries. This assistance takes the

IVSA: a student assocíatton
§7hat is IVSA?
The International Veterinary Students'
Association (IVSA) was established in
195l to promote the international
exchange of veterinary skills, educa-
tion and knowledge. The IVSA is a
strictly non-pro[il, non-partisan organ-
isation run solely by the volunteer
efforts of 40.000 veterinary medicine
students in 57 countries worldwide.
The IVSA's principal goals are:
- To raise the overall standard of vet-
erinary education
- To promote opportunities for veteri-
nary students to undertake education
in important areas outside of tradition-
al veterinary training, such as in
Management, Animal \Welfare,

Environmental Issues, and in
Technical Language Tiaining
- Representing the international pro-
fessional interest oI velerinary stu-
dentS
- \fi/orking with various professional
bodies and organisations in the veteri-
nary and health-care fields
§7'hat can the IVSA do for you?
Indiaidual Exchanges
Through the IVSA Exchange Program
you can see practice with a foreign vet
or on a foreign faculty for two to six
weeks. Exchange students must pay for
travel, however hosts may provide liv-
ing expenses. Exchange positions are
available in all member countries) co-
ordinated by a network of Exchange
Officers. For more information, con-
tact your local Exchange Officer or
write to the Information office in
Denmark.
Group Exchanges
Through the IVSA network of
Exchange Officers, groups of students
travel to another faculty to experience
life and culture there.
Congresses and Symposia
Each summer and winter veterinary
students from around the world gather
to attend the official IVSA Congress or
Symposium. Besides 1ectures, scientif-
ic presentations, faculty visits and
social activities, the main aim of these
events is to have a General Assembly
where officers and delegates discuss
and resolve issues relevant to students

and IVSA. This way, we hope to pro-
mote international understanding by
allowing students to exchange ideas
and appreciate animal health prob-
lems in different environments. Don't
miss the opportunity to meet fellow
veterinary students throughout the
world!
publications

The International Veterinary Student
is the primary publication of the IVSA.
It includes articles on IVSA activities,
exchanges, policies, upcoming events,
educational and veterinary issues. It is
produced by the Publication Officer
and distributed to all member-facul-
ties once,/twice a year.



Hungarian specialties:

The symbol of the Hungarian horse
shows is an audacious production,
referred 1o as Puszta Five tPuszta Ötös;
or Koch Five, which is intended to
recall the romanticism of the
Hungarian Puszta. It means a team of
five horses, tied together in a
Hungarian style, driven by a herdsman
(csikós) standing on the back of the
two rear horses. For a long time this
apparently impossible feat of virtuosity
was believed to have been dreamt up

Tlre hlszta Five
by the Austrian painter Ludwig Koch
in 1923.
Recently a large circus advertisement
was discovered among ancient prints.
The copy reads as follows:
"The Hungarian peasant post per-
formed by Pál Cuzen (painted by
Zellenberg 1845)." In the painting a

herdsman, standing on the backs of the
two rear horses, drives a total oí nine,
fastened together with a Hungarian
style girths, with a short-stocked whip
(karikás ostor), in the manége.
An outstanding Hungarian horseman
called Béla Lénard brought the paint-
ings to life, At first he drove five horse,
but each year he came up with some-
thing new or something better) he
drove a total of seven, eight, nine and
even 1l horses. Nowadays he has many
followers, the horsemen at Hortobágy
and Nagykunság, For example Gábor
Szegedi (a former oíficer of the
BorderGuard, §íorld Champion in
coach driving) who can drove 12 horses
or a young guy from Tápiószentmárton
who keep the world record in puszta

riding with sixteen horses!
Howewer, the Puszta Five cannot be
considered a circus stunt in the strict
sense of the therm. There is much
more to them. They require much
more schooling and excersising since
the herdsmen can keep control at this
fast speed only if the horses are excep-
tionally we1l-trained. Performed at
such an amazíng tempo, the "csikós-
posta" is a genuine equestrian bravura.

a

Foreign Larrgaa3e Bookstores in Budapest

You can find foreign language books English, German, French, Spanish,
and dictionaries on the first floor ofthe Italian dictionaries are available in
shop almost every bookshop in Budapest.
Note: If you show your student card at swedish: svensk-ungersk and
the cassa of the Libri bookshops, you ungersk-svensk ordbok are available
will get 596 discount. only in the big bookstores, Iike Libri
-Alexandra bookstores at Károly körút Árkád shopping center, Libri
3.and at Nyugati tér, Bookpalace and Libri Stúdium
-Timp Kiadó (Publishing House) Foreign Language Bookstore,
Factory store:l3th district Frangepán sometimes you can find other
uíca 72-14. Swedish-Hungarian dictionaries in
You can find nice, high quality foreign Libri Stúdium.
1anguage books in this store, written by Norwegian:
well qualified authors about Norsk-Ungarsk,/Ungarsk-Norsk
Hungarian ethnography, Hungarian Lommeordbok

-Libri Stúdium Foreign Language
Booksore: 5th district Yáci utca 22.
Hungary's largest foreign language
bookshop (books in 46 1anguages),
where you can pay for your book in
Euros as well.Any foreign language
book can be ordered there.
-Libri Bookpalace (Könyvpalota)
Rákóczv út.

animal breeds, about ihe liíe of Asian
nomadic nations, riding traditions etc.
You can also by cookery books there.
AlI books are available in English and
German languages, some title aiso
published in Spanish, French, Russian
or Kazakh language,

Dictionaries:

Avaialable at: Arcvonal Irodalmi
Kávéház (Caffeteria and Bookshop):
5th district Haris kóz 3.
Haris köz is a small street between
Váci utca and Petőfi Sándor utca, near
to Ferenciek tere Metro station.
The bookshop is on the first floor floor
of the caífeteria.

A couple ol New Jersey hunters are oul in
the woods when one of them lalIs
to the ground. He doesn't seem to be
breathing, his eyes are rolled back in his
head. The other guy whips out his cell
phone and calls the emergency

rvices. He gasps to the operator: "My
lriend is dead! Vhat can I do?" The oper-
tor, in a calm soothing voice says: "Just

take it easy. I can help. First, let's make
re he's dead."
ere is a silence, then a shot is heard.

The guy's voice comes back on the line.
He says: "OK, now what?"



llma MaLer: or the "Nourishing
C,ZMother", Students over the cen-
turies have used this term to mean the
Institute they graduated from. And it's
a fitting name - for there is no better
food for a growing mind than College
1earning.
You will be getting your nourishment
mostly from lecture halls and practice
rooms, located in a series of buildings
labeled A through S. The fact that 9
buildings have 18 letters is not impor-
tant. Tiust us.
The main entrance to the College is
from Istvan street. (There is an
entrance from Bethlen Gabor §treet,
but this is only open during ceremoni-
al occasions.) Immediately in front of
you is a large bronze bull. Behind the
bull is Building A. This is where you
witl find the Departments of Internal
Medicine, Parasitology and Zoology.
The entrance to this building is on the
left side of the building, facing the
Park. Going inside you will find an
anteroom. In front of you are Some
stairs. After going up the stairs, you
will find the Internal Medicine
Department and the Animal
Husbandry Lecture Room on your left.
To your right are the Zoology and
Parasitology Departments.
Back at the bronze bull: When you are
facing him, building C is on your left.
This is where you will find the
Chemistry Lecture Hall (First door),
the Chemistry Practical Room (second
door) and the Physiology Lecture Hall
(third door, past the green glass thing.)
Going in the second door you can also
find the Chemistry Department offices
to your left, and Physiology
Department offices to your right.
Standing in íront of the Chemistry
building (facing the park), you can see
another building facing Building A.
This is Building D. On the side of the
building facing the street (Rottenbiller
utca) is a door. This door is the gateway
to the library, your home away from
home for the next 5 years. (The library
will be covered in a separate article.)
On the park-facing side of Building D
is a door that has ,,klub" written next
to it. It's the door with the iron bars.

A Freshmarl'sMap
Can't miss it. This is the Equus Club,
home to all that is fun at the College of
Veterinary Medicine. There is a small
teahouse run here on Mondays,
Tiresdays, and §7ednesdays. Thursday
is the world-famous Equus party.
Again, more about this separately.
Continue walking past the D building,
away from the Chemistry building
(building C,) Ahead of you is Building
E, a place you will be spending a gleat
deal of your time, since this is where
the Anatomy, Histology, Pathology
Departments are located. The entrance
to the lecture halls are located in the
back. Anatomy and Histology is on the
left, Pathology is on the right.
(Actually, it's the same lecture hall,
with 2 entrances, but we're hoping you
don't notice this.) For anatomy practi-
cal lessons you go in the front door on
the LEFT SIDE of the building. The E
building has 2 annexes in the front.
One is labeled ,,Kórbonctani
Gyakorlóterem" and is the Pathology
practical room. The other annex is to
the right, and is labeled ,,Men" and
,'Women". These are the bathrooms.
(They are not the only bathrooms on
the campus. They are, however, the
only bathrooms that are always
unlocked. Forget this and you could be
in a lot of trouble.) The big door to its
right is the unloading ramp...where
the ,,friends" you have to dissect
arrlve.
To the right of
Buildings S and
Pharmacology

Building E are
B: the

and
Toxicology Department.
Blocking the view of any-
thing is Building P: the B.
East side: Surgery. §7est side;
Interna1 Medicine.
Since you have an excellent

manl

sense of direction, Building A is some-
where to your right, right? Walking
back towards the bull (Building P is
behind you!) and you'll see doors on
the side of building A. These lead to
stables and the diagnostic laboratory.
To your left are 2 buildings. One is the
Building O, the Internal Medicine
Lecture Hall. This building houses the
Animal Husbandry, Internal
Medicine, and Microbiology labs, and
the Pharmacy (opening on the other
side of the building.) The other one is
Building B, which is home to the
Surgery Lecture Hall and the Internal
Medicine Emergency Room.
Go stand between buildings B and O.
Put Building A behind you. Building
H is now in front of you - home to the
administrative offices of the Faculty
and (more importantly) the snack
shop. To the right is Building G, with
the cafeteria and the Physical
Education Department. To your right,
in order, are Buildings I-N. N has the
Foreign Language Department and
the Student Gov't offices.
Finally: the Zoological Institute is
located at Rottenbiller street 50.
Behind this building is the print shop
where you can buy your required labo-
ratory manuals. Inside the building
(upstairs) is the Botany Department,
You'll get to know this place very well
in semester 2.

Marh Hedberg
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rJ1? ungarian veleri nary trai n i ng was
du rounded thanks lo Austrian
Emperor Joseph II's decree of 12
December 1786. Based on this decree,
on 12 February 1787, the Animal
Healing Department was founded at
the Pest (Budapest) Medical College.
The first director of this department
was Sandor Tolnay, who held this posi-
tion until his death in 1818. In the
beginning he held lectures in Disease
control for the medical students. Later
"farm animal doctor" courses were
held for farmers and landowners. It
WaS not until 1850 that the
Department became an independent
institution. At this time the
Department assumed the name of
"Pest Imperial Animal Healing
Institution", with Vilmos Zlamal as
the first director. This was also when
the Anatomy Department came into
being, with Alajos Szabó as the first
head. He assumed the directorship of
the Institution in 1853. In 1860 the
Institute changed its name to the "Pest
Hungarian Royal Animal Healing
Institute", and the length of training
increased from one year to two.
This time was a period of real progress.
The respective departments came into
being during this time: 1870 saw the
start of the Surgical Department, l872
brought us the Physiology and
Cytology Department, in 1873 the
Animal Husbandry Department began
teaching. 1874 marked the birth of the
Pathology Deparment,
1875 saw a number of changes: the
name of the Institute changed to the
"Hungarian Royal Veteriarian
Teaching Institute"; the length of
training grew to 3 years. Bela Tormay
took up the directoral responsibilities.,
and the Chemistry department became
an independent entity under Leo
Liebermann. 1875 was also when seri-
ous research efforts began at the
Institute.
In 188l construction of a new campus
was completed based on Imre Steindl's
plans. The various departments occu-
pied the new buildings in that same

AEapuIW History
year, There have been no major
changes in location, save that the cam-
pus is now located in inner Budapest.
(\7hen the campus was completed, it
was located on the outskirts of the
city.)
In 1890 course length increased to 4
years, thanks mainly to Ference
Hütyra's work. The Institute's name
changed to "Hungarian Royal
Veterinary Academy", and the require-
ments for acceptance were toughened.
These reforms dramatically increased
the level of education at the Academy.
Less than 9 years later the Academy
was declared a College with Ference
Hütyra as the first Rector. In 1906 the
school received the right of ,,promotio"
- the ability to grant a doctor's degree.
The following years can be considered
this Institution's Golden Age.
Internationally known researchers
worked here - Aladar Aujeszky, Istvan
Bugarszky, Ferenc Hútyra, Gyula
Magyary-Kossa, Joszef Marek, Agoston
Zimmermann, and others too numer-
ous to list. All the building§ were
expanded; the library was renovated,
and new departments were founded.
The Academy became a "University-
level college" in l9l9; and írom 1926
the rector was a member of the Upper
House (the Hungarian 1egistature).
The golden age ended in 1934, when
the College was merged into the Jozsef
Nador Technical and Economical
University as the Veterinary Division
of the Agricultural Faculty. This had
serious consequences. Many Faculties
lost there independence. There were
far-reaching protests; and several pro-
fessors left the University at this time.
The 1940's were not kind to the
IJniversity. During the Second \ü/ord
\ü/ar many buildings were damaged.
After the war Agoston Zimmerman
was one of many who were forced to
Ieave the Faculty.
In the 1950' the first dormitory was
founded during this time; internation-
aI exchange programs came into being,
and the course length grew to 10
semesters. In 1952 the institute

regained its independence as the
"Higher College of Veterinary
Science", and increasing numbers of
students were accepted into the class-
es. 1956 saw the return of the right of
,,PfoíTIotio".
1956 also saw the events of the
Hungarian Revolution take place in
October of that year. The resulting
political purges forced many people to
leave the College, among them Gyula
Komar and then-director Laszlo
Urbanyi. In 1962 the University was
finally given the title it had merited for
so long, that of the "University of
Veterinary Medicine."
The next 30 years saw a wide variety of
changes. In 1973 the Jozsef Marek
Dormitory was handed over to the
University. In 1974 new administrative
buildings were completed on the cam-
pus's eastern side. In 1976 the Aula,
the gymnasium, and the cafeteria were
finished and opened for service.
1989 saw the beginning of foreign lan-
guage instruction (English and
German), and in 1994 aZoology degree
program was begun. The lJniversity
received new lands and buildings.
Thanks to these and other develop-
ments, Hungarian veterinary training
has maintained a high standard, and is
internationally accepted.
On January lr 2000, the lJniversity of
Veterinary Medicine once again lost its
independence - it was merged with the
Horticultural and Food Industry
University, the Jaszbereny Teacher
Training College and the Miklos Ybl
Technical College to form the Saint
Stephen University.
In June of 2001 the Large Animal
Clinic moved to Ullo, paving the way
for more expansion and renovation at
the Veteri nary College.
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