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Kedves Hallgató!

ngcdd ílc8. ho8,! köslijnlsclcli !7 IAütS l(ut,!,a micslvl llipol(at 3,vjrtó
lnlcl,ikai cés ncvóben as bcnrlIlxssrn \cl.t,d cógunke1, vilamin1 cg!,ctcrni

Dr()gr.tnljÍ|inkir, rnclyc]. szin]Od.! is clarhcl(''li l |'rtk llison,
Ar IA,NíS.é]] ]]yáíia iz IAIíS a§ EUKANUBA l(u§r as m irc§kalá poi(lr. vr lamin t

J EUKANUBA ÁLLA'foRVosI DIÉTÁS Lá}Dkirl, 
^Z 

IAMS ].ilcrjc(lr liL]Lllli
so].a1 fulvtrt típilj íiilc!7lasóncl( óídckiben slljii liut.ltói<öZ|o11(jilblln ós ll !illig
számos egrclcnlan
Az IA,NíS tlz c8úy villgrn, igl,nJlunk is kienclkedóen 1ontosl1ú lalljl. ho$.L
hillgntók mcgjtmcrjali r kUl!! , nl.tcskltlklrlnányozás lcran clarl lcgLjjlbb ctcd
n]én,l,ckcl. íilíi]c7asckcl, F]nn.l< ó|.Iekében biztositi1 tl ]rall8alókn.ll. c7c]i
cLélósat: clőxdi§olrk.ll. s7!kn.ti kiidrfu\Okl.ltl, kijn§,cld.cl. 'l'lillogtllj l Kxt
l.ijnyvlilril, r l.()llaeiulnot..t hallg.tói lcndcz\,an}c]<c1. l I(iv.lilús c. cg_vclcmi
llIol. ,\,lcgrlrIit()11]r l lcgiobb tlllial1rlán},ozlislani !i/§gli1 lcli h!l]grl(j Llíi:1l, l'irlxl
állxt()rvos kulrl(;li publil<ícirlit segíli. PhD-asZtó]tdijlll, g(jl!,.ll]iborl, gó]yxbii1l

l}ílonr lrlnnc, lrog\ |(,gr!lDjirinlr sZ nodta iS aldckc§cll. htl§holxk lclznck.
Ki.lcli, h! óldcl<lii.ts7 |í(}sr.|mjiink irá t.ló óscd vln cagiinlihö7. !kkor kclcstl
cgvclcnri i]ss7cl,ijliinket. Ncmcs Gtibort,
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Jr'3N]DliZ vÉNY]ElN]K !f Á},túOAl,ÁiÁT Kl}l.ó]J Kó Jzúi,I]l,tJT l\z
Áll a torvo s- tu dományi Karnak, a Testnevelési Tanszéknek,

a Marek József Kolléiumnak é§

Prof. DI. Kovác§ Ferenc Akadémikus ÍJrnak!

:!]!!,!!!1!!:!!!!! í,dE]!!]l\]ruL!l\j!!h!!!! l]nrln iü !]1i]]l!ul:.!!

Szia, Gólya!
ltli1,1 .r,|t..ll,, l::,1lJ ll.,_!, l"r, |,,ni, l:,lllllllIr, rl,r, lc]tct i,l-

./Íll,l',,'r.rrrc'rrrr'.'illllJB'''']l'l.l'r:rn'rr'
r\,loslrtotó1 'li ]s kölanli lríl(J7ol. as élcted ].1,Ii7grlnrrs!ln) (d,: \,iZsglik) é§

lcgsz(irl1.oZtalóLrb (l(t] \,i7sgík) o1 é\,c (l1ljnlrnLln]) ill1 cl('nlc.l] ltcngctcg ol},an

ttldc].cs és izsalnrus cscmón! \,ár lid (L.],: \,ilsgík), nrclyckrirl ro§1 móg
valósliniilcg lcnrmil sc t clsz, Soliat 1og§, ]-.r§,/ii,-+.H-f/.é.izn++.1á]l1i€]{!+
]r}*€en]+l}i llnUlni, islnctclni. boncoLDi. \,i7!gíl(rá lclkészulni,
SóL. lc.gclcg ollNn clolog lbg mcgcsni
\lclc(]. !nrilijl 'lc csili késajbb. nrii§l(jl
órlcsiils7. I1, :tnnlk ir kovclkclnrinyc.
h()gy lijlt,g lr kolcszb n nrinLlcnki
ismcr n)in.]cnkil. és.lan, ha nrncljuk
héllijn mcghlogxlo.t x csopolltirs:ldit
a §Zobt]jlibln, eH<)r nc lepódj mcg, htL

|énlc].cn vlllki rnrir .liszklétclt tl7
c§kijYij iLliiPonljírol él,deklint]k,
Iicman\cinl( s7crin1 ennek l kis titmtt
ix1(')nrk hí1l..t 1ehclij kc\,cscbbcl li)ss,
c]\,cs7cLL bárán,l,kénl l(jringvc l'cl rlí
s7.tladgilni, ig,r rcngctcg iclilt iogsz
1udni ]rt]jrni+*,Pé/!#c+}J.raitra{i&+,
+ir#e*+H€ef{+.iii+ t.n lásltr.
]smtLlasrc. b()nco]ilsr.r, lilkasZiilóslc
loldilani
I'elszc lJg!,cgvclcmcl, Llc lnnitt még
csi]. cgy kuiLl scm lchcl bclesútílcni
cgv íii7clccskabc, ó§ nriüdcn b]zonnyll
Nckcd js rcngclt,g licg\,íjasZOlitltln
kirdólcr] nrruct. cbbcn ltz eselbcn x
Itlt§ó Lro.il(jn h!\7nos fogódzól lalál§7 tl

-Akkol €ló§zöI a lo§§z híI.
Kifoelak.

mcg()l(l]i\l iltclilcn, i\71 ntindcncscllc mcgigtlíhcl]ük. hog}, :tnlcnnvibcn
ncgli§7lcl.L] jc]cülórtd.lel lr (]()LYrYl'\I]()1t'l] !7 egész egletemj |il!liilti§odIl
ncg]l.itliío7ó ólmén},ckbcn lcsl ras7cd, úgy;s lnilt1 1rtr]jj1ii.nh+!1t+Ái<H-+#
|-r-|.fu** 1,1lll l,,,, 1,1,,ll, l,,l,,/,ll, ,

^r(',l 
l,c,ll i§ beszah,c. lro8\, liilrh lccndii oklrtód rs lciilrr. bogv r,iLlaszrrlirrn kireló

scidtc, A tliborban tllilkolhrls7 Prot l]i Fodor Lí§Zlix,ll, lilr Dk daliiiniiN,rl,
ltoI l)l: senrjén (]libor oklulilsiigyi dókiltlrelleltcs§cl. Irlol, llr Sólonyi Palcl rt,l,

ü Altlr(iniii és szijvcllllni 'l'iLn\|a,li 1!nszék\,czcliiiévcl.I]loí l)r Kovlics Fcrcllc
llQdólll]kussal. clvclcmiinl( l<ol ilbbi rcktoli\,al. é§ Kiss Llísll(jv!l. ! xíll cl( ](j7scí
Kollóg]um il_],a7g.ll(') jíul,



KIVETíTÉS ... Gólyahíl,, 2001=

karunk rövid története
/1,1,1,,lll,,,l\,,,l,r.,ll, l,,/, I7Ró, decembcr I/,, ,, rr,tsL tz,,,

' 
f ,,-u.. l787, februat l2,n, ll,,,\l,,ll, 1,1,,,, ,l1,1l l,,l",l l,,,1,1, 1, 1

n1,onín. r Pesti Egyetem Orvosi Kardn orcg,rlilult Á alpJóeJászati Tan§zókcn
indllll nrt,g, r\ 1ans7al( clsi'igazgllójr Tolnay sándol mlt. ki1is7lsag(lben nlarldl
cgószcu l8l8 b.n 1ijrlan1 clhilá]o,ilsal;g, A kezdeli idail(lrcn .tZ orvos. as

scl]L\Zhallgtllólin!k 1rrlo1t elóa.]lis(n.r1 jjr\,án},rllnbir, kósiibb gx7diknak. íiildbir
1()k(Mkltak clii(]ilolu a,bafolnolVo!kó|7ós'|t, sajná]xl(,s nó.lon c].korih,n r
lri\,!l.tlos sZcrvck clIcrrillásán rninrlcn, l7 inréZnlanv ]aile!Zlós(l1 cól7ó liisar]cl
nrcglnrl, 1\Z jnlú7!1 liggellcnsagal 1850 b.D lllcltc (jl. clncYc7ósc ckkor Pesti cs.
kil: áItatgyógyintézet lcri. iglzglll(;jr pcdig Zlamá] Vilmo§, aZ clsi' orslilgo\ liiill
1llorlo§ \,ol1 I,]]ikoí nl.ku11 nrcg rl ]\n.tlóniiri'l'llnslal.. szirb(i Áliios illinynís.t
,Ia11. tlki t853 l)itn /ltvel(. 17 iDla7c1 ig.lzgalli§iil. lE6() blln llz inlalnrin], nc!a1

Pesti m, kií- áuatgyógyinrézetrc nl(]dosinjttlik. ll l.a|7isi idó sZ tlddigi cg! óilijl
Lellijlc cn]clkc.lett,
AZ ig.lli l.jli ós a 1degvc7a! ulrn ilrduh rncg 1,]g\lnjs tlllin (]ná]l(jloLllNL . l.n,
székck(|870] sel)észel. \iltgr l,clcllc; 1372: ljlcl as sZ(tr,cltan, 'I'banholicr l-.t]os;

l87]: .\lllllcnyószté§tan. 'li)rmd) l]ól.t; t37,1: K(nb([cl.1n, (]Zikó K]ilnritrr, lt7J-
tol 1 mrg],lI let1 a kiliínjlrgos olnlllisi nl,clil l875 ben Ndi,] M kil, ruhlorvosi
'llln]nló7cl rc változotl ll7 inli7lllón}, nc\,c.l liú|lcsi idij hlroli óvrc llijr1. irz ]gJZ
gltói lcl!d,rlol(at lbrmay Béla fcttc li1, Onlill(') 1!tlszikké ahkLlLt l Kanria (t379..

Lnjbc nr1,1, I-cir. ós inlcn7i! kut.llis indlll( nrcg iZ inréZmóN,Lrcn, A7 oklatiis as

a kUltLliis s7il|\onálaLnx]< cgy!íín1 vjklt hls7njll, lx)gy 1881,bcn. steindl Imre lcr
vti lllx|i|ilt clkisziiltck r (sok ínilcsztós uljn) jclcnleg iS Lr!s7njlillran la!i'
ijpiilllcli, n|ch,ekcL a lan§lókck nlag lbbln !7 ó\,bcn el is li)gl!]lrk (aZ tlkkoti
l']tlLl!|csl kuh,ill()\ítiin épiilr clnlPlls xl(nl .t Bclvíro! ú§Zt\,c |jll), l890 lrcn
HUryla FcrcDc r,rrrr,lrn,,r1" r,rl h,ll:1 ,1j ,,, ol ,JlJ l,\,,,l, l",,l,L,,,l,,ll ,

llll.,,, Mdg}aí kjíJlyi fulalorvo\i A-kJdemia nU\(l ,,l,, l.|,, l,,,,1, 1,

ki]\,clclmón},ck i§ s7igol( 1nk, EZen rcli)rnn}k a szinvonll gvors cnclkcd(lsól \,:i1

loll|lk ki o]ytlnnyil!. hogy i]ig 9 ó\,Vc] kósilhbl 1899 bcn rl ir,ló7manv főiskolai
rrnglr cntelkcdcll (clsij teklora IIul\,ír Fclenc 1,olr), 1906 b! pcdi8 ficglix|1! i|

.,|nnnotio" l \,rgyis dokrollil rvxl,is jogril, 
^Z 

cll kin,ctii évckel i7 lnlal,ncu!
ríitn\''korllnrl< lcLillrhctjii]., DcmZclkóZi hírii luLtósok (^tljc§ll(y Al.t.lár.
Bugirszkv lslvfil, Hllt},rl l"crcnc, tr{agyeN K()ssr G,!,ul.t. x{rrck .l(jzsel.
Zi rmcrnrínn Ago§ton ó§ mag sorolhatnánk) Ll()lgozrrL( ill, az cgyctcn íti
ópúlctclicl k,|o11. irz addigi iii]{1szinles ópülctckrc új szintckcl .nlellek. i
l(ónYíltil lrvors ícilődéslrck inLlu]l, úi tlllszíkek is inló7clek mcgtlltlpillis:il,lt is sor

kcrúlt, 19l9 liil ntál ,.egyetemi jellegú fóiskola" voll 17 intéZnan_\,. l926 1a)1 pedig

lcktotr 1lgi. lelt a ljclsóhr7nlk,

|-]l 17 rl]n!l(, 1934 b(jn ill va{cl, mik(tr r l,'ijiskolil t] JóZscf Nádor
Műszaki ós Grzdasáetudományi Egyetembc ol\,ís7lolljk. minl .r

l]1czijg.lZdtl§ligi ]iil líllrl(n()si (js7lil!,il1, Á lipós lionlrrly szrLnri lillrl()llis1 !il
1()11 ki. labh 1l]nslJL cl\,.s71.11c nlrjll(jstjgit. tillJkoljsUl nahlny \ililg]lilii 1udús

hlg\u c1 Jl inlilnraDvl.
,\ 1lrtisod]k \,iltlghliborLi ncnl l(tn]cllc J 1r.rzli lilLlrtonrrsllópzlst scnl, !7 aI]iilt,lck
m.glollglil{j(llxk, x1 inla].c1 oLt.tl(ji is htrllgtltljj lii)liil lguliin1 í)1<lll cSlcli l
!iliígagis illllo7rljul. dc 1irllóf nl.! c7ckhcn r súly()s iLt(jl(bcn scnr nrtlr.dl l(], r\
hlibotlil llo!cla 1isllogitiVjk .gvlnti§l ]iii!.lij hullílllri llctl] kclLilhcllik cl lZ
tlkl<)l j Magy.í Agráfiudományi Hgyclcm Allatoívostudományi Karát. tobbcl(
kijli]ll Zinrnr.nnalln i\gosl(Jnnllk is cl ]<]llcll h!g],llilr 7 ill1úZmcn\1, l]bbcn lZ
i,l(;h.n iall lallc !7 clsi' k0l1a!iLllll, a§ !.1.11ak hc r'lud(jlDin),os Ditikkol (|§ l
n.nr7clka/i cscrcg}lkol,llr inlazlnaDval. \,llrnrinl lcll l() felóft,s.t kapza§. l952
b.| isnraL lii§Cllen inlalnrIn!kanL, Allatorvostüdományi Fói§ko|akinl \,tirll r1
inlarcl r DincI§6 §ltlnlú bJl]gtll(]sjgol. l9\6 lrlll i 1]óis1.o1tr YissllkJPltl ll Pn)nro
li() iogj1, 1962 bclt.u inlúlnran! lrivxl!]os!n is D]cgllp1l Jlt tl rlngol, mcl!cl nrlít
lag('lllt l]]cgardcmclt. ckkot ].l1 Allatoívostudományi Egyclcm,.\ 1otlJ(trlmi
cscrnórryel utin ililbb poljLiliri lis/1()grlisok ka\cLkcllck, ]]likol ]icllctt cLhxg_!

nir l7 il]1aZnlin,vl. ti]hbck liijlall K(]nli! (;\ílillitk ós Ulblilt!,i Llisllirrllk. lrl
llkoli i8.tzg.lolttlk is,
1973 tun l htlllgxl(l§]ig lrillo]<l)x lehcllc it Marek JóZscI Kol|égiumol. 197,1 bcn
í]oclcrlr. úiópülelekcl 1.1llk íl ! lúltl,liclcli 0lcl.Il|i1l, 1976 bln kas7iil1 cl xl au]a,

l tolnatclcm. c! ll ebédló, l9N9bcll Lcldi o11 nlcr 17 jdcg.n nRl!íi ()kllllis
(.rngol as nin].1 lvlol!rlnDrr]),,\/ 1994 cs tilnL1\,bcn indUll il Zooló$rs \1Nkitlin\,.

& inlólct L]illlrb aIii1.1ckcl, lcnilclckc1 LiNtt, i lcjlcszLt]sck hltt]sritl ll mrg_vrt

íll.tolvoskijIla\ 1o\,lihlrrr is vilitgszínvonllú. Lts ncnlZClkii7il(jg c]isnr.tl nrrrr(ll.
2000- iinUiir .l\.jav.l r]. AllrLoI!os 1tr(]oinánYi Iig\,.l.nr ! 1;(idalliii
,\srlirlUtlonri r!i l,]g}clcnll|rc1. ir Ikll|§l.t] aj§ IjlClnri!/cliPrli |gyclcjllnrcl, r
]iis7h.lón!i liinil(')l(c|7ii lli'iskolalvll a§ ttl l'bl Niklós Miis7!li Fijisl(()lí\rl
]ixtii]l\,c szent István Egyeteml]rc intcglliló

200t. iliniUsillrrn .ilxLtásl,.r kclllllCk l
Makovecz Imíe iltrl lü\,czctl nllijj
a|úlclck, as szc|tclnb('llajl hcjnJUl1 r1
okllllis is ltz Ü ói Kísórlclj lntézethcn ,\
nJg],íll!1g!(jg!í§Ztrtllr1 katlsolll1os cgysagck
lirIl!L i11 hchjc1, Ig\, Icls7c 1.1\/rlbr(lullxk
J7 .,A' epLilct l'ajlClsZinl jCn lr., isllill(jk, lovlh
lri sols krol móg !ilj1.1oh,nxk,
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Az Egyete mtől általában
vl1.1c, hl\Flelid lo.clULll mlr d,.-.,l,rl crIil u pnLc,rrlnrl ,o6riJ r.

rr|.r,Ia,egPid,,JlJmint lútrll .r,rJr:rr,n ,Ipr., lJ, t L . ele .et,cd tnrgi ,

nrcrni lZ eg,vetem és aZoD bclül a k múl<ö.lósól, A Szent István Eg},etenen iel€n
icg 6 krron fol,vik az o]rtatá§ (l\]la10\os lüdorrrányi, Gépésznérnoki, GaZda§ág-
ós Társadalomtudonrán},i, Jis7bcíón),i Fóiskolai, ruezógaZdaság é§

KornYezettudonányi, )'bl ruiklós Míiszlki Fóiskolai Iür). AZ 
'tllator\,osi 

karon
ósszesen mintegy 1100 h.tilglló 1ánul, rkiknek kb, l'ele idegen Dvc]vcn trnoló,
kúlfdldi diák (.ingol nyclvcn I \i é\,folyrln, nénet nveh€n I-II. óviolyrm).
.V eg]etem t'elóPita§úbcn cgy olyln koztársaSághoz háSonlit. mcl_vnc]< l0 nágy
negvéje \.aD, ,\ kózlársasági clnok.l rektor, iZ e8yes 'meg,vék" a kard(, A kníok
élén a dét án rLll, z cgycs klro]. irán},itását eg},, - a me8,veglűlóshcz hásonlnlos
szer\.végzj. A karokhoz tártoznak az oklatáS - kutaliL§ alapcgysógei, á tans?éke].
éS iz intazclcl<, E7ck élén r tanszék\,ezetó áll, akil a lan!7ók oklrlói kijzlii - a tfln-
SZélr do]go7óinllk állásfoglal.isa után - a 1en1 emlílctt ,,mcgycg]-iilés" nevez ld,
Áz Allatorlos ltldonányi K.ron az a bizon_vos szcrr (e ,,megyegyúlés") i
Szenálu§, mclyben a KáI oktató és dol8ozói mcllclt a hxllgnt(jk is ]elentős íé§Zt
(1/3 kapvisclcl, !ar+,is 7 fó) l(apt!k, Tirrmészclc§On u s7cnít s munkáiát több
áll3nd{') ó§ ,,ld hoc" bizottság §egiti (éS nehe7íLi). r\ IGroD kór szrk núkódik. aZ

tlLIu Lan^as dokLtlt i és az aL^drt?.l5oll :oolis^. Ulóbbi jrányitását eg,.r külón eg,a§é8, a

ZoOlógi.ti IntéZet vé8zi,

^Z 
cg!,clcrrr az oktatás intéZnélryc, dc a lr.ll1g,1ók ólclc netn csnk l tanulá§ról sZó],

Mindcn káro műkódilr a Ilallgalói ül]<oímány7.Ll, \,áp}is a FIOI( nel_vnck
kópviselói részt \,esznek a kar és az cgyctcrl iíriúvitá§ábln, Sőt mivel szavazali
§ú]yuk elég jelentós, 8yakraD a mórlcg Dyclyór kópeZik eg,\ es dontéselr meghozlta

A HÖI.ön kivül lcrmószclcscn cg]éb hallgátói Szervezetek is v.]n!uk, póldátll
netnzetköZi diákszcrvczclck ]rclyi szer\,ezetei, és hall8atói I.Ipok. |tóluk .t

"o ]iw aiúr fuú1l 11:tr Idiltliu hiüküú

Hivatalok
/ .lfP elih,., ./ i] _1.* p lnln,l .il"lle,. ol ,|. l., l lJll|,./|,,|_| J|e|.o^]-

t 7r,ro,, t,, l,,l .,i,l ,/pp egtirrl \la!tscJ],.z npgc Jl Jh(m(l.Jl ( .ull: \
kó\.ctkcZó úvcl<bcn i§ hivatali te€n.]ók §ok:is]igli!.i] fogSZ szembesiilni, KönDycbb
eligazodti§ !ógctt ine az e8,vetemi hival.ilo]<:

Rektoli Hivatal] AZ egyetem ilá[yiltiliv.ll kapc§olatoS u8r.vitcli |ccndó]<

ellálására hiVak]r1, jó mesSZe, GödöllijD l!lálh.ttó, (2100, Páter IGIol_v u. ],)

Dékáni Hivatal: A L(ar irányilásál \,ag7i, .llá tflltozik a többck kóZiill e

TanUlnláDyi osztál,v iS, A,,II" épijlc1 cl§ij cnlcletén található (lá§d lrósóbb),

Tánulmánvi o.zlal! \ep,,,,lrr rt,..,c r ,.llo ,\ hrl' r ,l lxnl ll.,ll l ,

s7ociális iigyeilel lb8lalkozil(. A !iZsgákkll kapcSolato§ cscl]cgcs kóícIr1rei
.]ct is itt kell maid leidni, t7 is.l,,H" épulet első cmclclúD foglrl lrclyel,

N! i1,1 dt att ása : LI é l. íó]1, sz {dán és csnfu |ta hóI 9 : 0 0 1 3 : 0 0,i,g,

HÓK Iroda: A Hallsrró Iroda i7 "N" épúlet ], emeletén, a 310 c! szobá (lásd
kósijbb), Ez aZ a hclyi§ag uhol löbbek L(óZótt, az ö§Ztöl1díia]< mcghalífozása
vag,!,éppen i kiYL,]'filós szerkeszié§e lblyik, lfuddcn as csülörtoLón, ]4:00
éS 18:00 közótt ió csallyc] t.tLálSZ itt \.alaki illelókcsl.

kóvetkezőkben még §okx1 oh,nshats7,

|égee!öí álíjoD iíí a ferí éroíítélíeh ,élsan:

AZ AllatoI\o§-ludomán],,i kar.lékánjr:
Az Eg\etün íIallgatói {-)nlmún zalákak El}ltk!:
AZ AOTK IIallgalói onkonnányzrtának elnoke:
ZaaLósus hlplíscb:
A HÖK pénzügyckórl l'clelós alelnóke:
A I]oK sler.ezőifu asúg,l,ah NllLöhe :

Nemzetköli,\]1eLoIVosLán hallgatók Egl,esuleténe]<

Ih. MaLnál .Ii)zse|
Fodor Lász]ó
Mulíli (]],öír]
BcndZscl Dánie]
Czi lb Claba
Pa7ír Péleí
Nen^ ( ]áhol

képvisc]ajjc: Pósá Róllrnd

It rZrlál
íts
M



Az Alma Mater
ll,,,lJlll,,lL,Jjl ,íi|,,, L P/l ,r lilpipze t h,]|,r !alo,,,ln1,1(, (;\ l,.l(l(.

í l grumnl, ,lP gollJol 1,1l , mlr, ,]li.l n}P.! ml \cloi. J 1,1r,e/,,l lll,,rJll,J,l
,]l'á|líl(') Ány.t" Végere.lményle iutnak, Áz Alma Nater e8v ré8i diák lilcjeZós,
mcly mngí1 a7 inléZmén,!,t hivatott 

'elólni, 

Ebból kilblyóla8 most a klr iizik. lag
is ntegfogh.tló részéról. vagl.is az épulereklól lc§Z §zó.
ViS7on,!,1|rg SZerencséSnek mondhal ju Unkal. mcrl !l inló7clck as 1áns7ótrtck

lirbt]sége i 11lrclvcl. i'lint x nrcila]<cl1 larkapcn
i\ |.|tIrJtn, o§izesen épülct lia cll .lZ ctayüllc§l, nrch,ckct,\
1ó1 s ig tafió ielzés látrik el i kóluvcbb ttii jdrL§ vógcll. A llils7(jlagos
z.lvárt (9 épLilet - 18 betíi) a' új ó|ülct minLl
es\,]k be'árata er}, önálló j

alkalmak (koDlc bii1-6crón,.i labbi nlég oly.lnkor se

használhlló. 
^ 

l]ika nri]göll h,\\,^l lIult L (..§') ]lJgyLe\zt .1

Gíbor 1óri bcjírrt csak kuli]nlege§

a Belglóg],ászali éS aZ Álattatri és

, ] .^ .l ? _.t.. r.i .l...:]..l..l*. _ ,_ ._1,1H.l. r) R..

és Miklobiológiai laboroknxlr lo!íl)bri a Patikának (lrc'árát az új
ópülc(ck fclól. éjjel,nappe1 nyit\rr \-an) i§ hcl},l itd,32,.o", n1ig.l
Sebéwet, a Továbbképzé§i elóadó éS a Belgyógyászaú ambulancia kö7ö§ ó|iilele á

,,B" icl7ósl \'iSeli, A kól apúlc1 kózótt bekxDvlrodvl 

'unlnk 

el aZ új ópiilclckhez,
E7cl< bclíiielzése dóltó] alz.ikrr,,F"-tól ,,N" ic 1cried, AZ épr:i]clckrc ki v.in irva,
irl}.v nrclvikben me]_\,i]< 1!l1§7ék talállral(j, §ól, hátul, a iöldszilr(cn cg! l(óZós

lolyos(i kijtj ókel összc, F]bben ! tonlrbcn lxlilllr.ttó tobbek liijzóll a menza (,.G").

l Testtrevelési Tanszék (,,G"). x bűé (,.H"), ll Tanulmányi osztály (,,H"), i
Számítógépcs s7.oba ("l-"), és aZ Idegennyelvi lel.íoíátus (.,N"),

A clmpus hivaL.llos nyilvános mellékhelyisége aZ,,]r" a|LilciheZ simul. a

Kó$onctan bonclcrnréIrek bejárlla nrc]lctt tllálh.ltó. ],]|cn ki!úl á kónF,lál
eneletén találhul§7 D],irott mosdó1 A7 ilj ópúletelr mil1dcD cnrcIctén, ! lil'teklrei
szenben illállr.ll1j ncllékhel},iség, dc c7ck eg] lészét zár\,á 1rrljik,
A Zoológiái lntézet, mel,v íólcg a 7oo1(jg s hall3akj]< úlctólrcn tölt be köZponti
,,..rpJl, l Rollenbiller ul 50 ll 1,11,1lhJlo, 1jin.1,1.1 ,1/Fpul(lb,n l],ll,
lU,l m. :,, AllaIlen}e§zlesi, TJkarmdnyoza\lani é5 Labora!lal 1udomaoü
Intézetet as l NövéDíani Tanszéket is, A hála mijgirn, a nyomd.l ncllclli
Jegyzetboltbln l,ásáIolhalod mcg n s7úksé8es lrönrYcl(cl.
,\,. Üllói Kl\erl€Ii lnrezel .Iin^ mF;],,p(l., lll,.n 1,1,1lh, lJ , ,,l
negrcdó\lól \.rilik a hallg|la)k óletének lészó\,a, dc nzt ió tudni rólx, hogv
L.]ura)!iL cgvik legkor§zclúbb n.tg,vállatkórháZár(')l \,.in §Zó, Dzek után clmond
lr.tl juk. ho8}, nlvigilciós szempontból min.]cnl tudsz, ú8ylrog]-Paíazitológiai Tan§zékhez, vrthiri

hel,\,Zelünkcl,
A fókapu aZ I§tván

Belgyógyászati Tan§zékhc7 $i

(,,E") épúletben találharó az
Igazságügyi Allatorrostatri T

része jclcnlcg ülc§,,\ bcjrl
bciárallal §7cmlrcn cg\ 1

kúlon lcs7 szó, Déli oldalon lévó b
ic]ijli pcdig nen1 véletlenlil viseli a

i elóadóhoz, DZ utóbbi

az ÉlettaDi elóadó fo8lal helyet, A
a tanszékelve és ll Kémiai gyakor
k el l ,,D" épúletig, Ióbeiárrti a

\\,ebiresterelücz iulhnly lrc. a P.lrk
iratot, csűtórtökönkéDl Equus klLllr,

i Tansák a kórbonctani és

as ,,lt"), :r7 cló.td(', bcj!irrt.t a keleti
m jDdcn1 lí( Budlrrcsl szépségeibirl,

ninL]i]il1 .l7 clsó ió]óvbcn, mnl,rkozni A Rikí ná l

lnxrxdva, allól brlr.i c .-t, (,,C") tfllálható, A pofiához

kcllij kölölli lijbciíflton kerésznil
lóhOZ 

^ 
Pxrkol .t Kólnil felól

ltottcnbilleí utc.l felőli olclalon nv \-ezel. mclvról kósijblr mag

JÓ U,T-A,|. GÓLY/]I

hóLkijznlp délutánonként pecti8 te l irl, 
^ 

park éSzalri ddal]in l(öZij§

1ilel hátvi ol(llllin ló\,ij cia;!.1(')bun

még a legoptimálisabb csclbcn is dijl íOlrs7 clli']lcni. r\ Belg\,(jgyáSZa1

mógött búit el a Gyógyszertani T
oldalon vlln,Im álldogálva lz cm
mivel a kilátást a "P" ópülcl la]<xrja. F], x Kisállat-kórház (kclclrij] r sebészetj,
nyu8arlól a Belgyóg_\,ti§Zari). 1uncn u bcjára1 rcló sólálvl 1űnik fel, hogy a

Belgyó8,vászati épiilel (,,j') cZcD rószau is ujlól< vunnnk, nrclyck nZ egykori istál
lób, és r Mús7fíe§ laboíbr YcrclDck, F]l<ii7bcn blll.r ítjrbtr ópiilclel(et láthíttsz, A
Bcl$,ógyi§Zuli F]lórdó ó|iilcte, rrrely .t Kórélettani gyakorlónlk, a Belgyóg-yászati



JAz ,\ilat,.r,n lud^rr, n. K_l 1,on\\l1rJ d/ J!\.,ll,,1 .\ll\, r,,, m,lg
( l l.tt 8l llJl^lt. i ,/_l |,on},ldl. Jg.lJu. J, ll ./nrern\el,
A]lományíbun (mely tóbb, mint 90 ezer kölel tc§Z ki) ncncsll( i legfrissebb
1blyóiral0k ós srlkkifu}vek, hanem muzeális értékű rillr.l§tiÉlok is mcgt.tlálhltók,
Olvasóh.lk I20 lős oh,ásóterem és tucatnyi,lóbb§ógóbcn nroLlcrn sZánitógép ál1

rendclkcrósarc. A hallgatók ü.'ngodt" b3rátságos ]ég]<i'rc mil11 gy.krán hebüeli
lanulísía is hisználják, valaminl tudon'Luyos ]<ul.ttónfirkákhoz is na8y se8í1-

sógcl jclen1,

I(1 cmliljúk meg TermészettudomíDYi ,MúlZcum Kónyvtátát (Bp,, 1088 Baross u,
] 3.), nrc]vet elsósorban Zoológushallga|óin]< s7okrák látog.ltni, íőleg a TDK dol-

BUl ll,, il1.1\'P ,l diplomrmlnl,: nrl;t i,, ,,

A IGri KijnjYtár (mint márvolt róla sza' a Purk nyug.tlj oldalá|, a,,D" épülelben
la]álháló, AZ ílj épülctclr 

'ltadá§r 
c]ijtl .t Re]<toú Hivatalnak ado11 helycl| alrrj

n1eg is látszik aZ épület külscjan ús bclscjén eglaránt (a ínásodik világháborúbaD
szo\,iet p:uancsnoki harcá]1.'Ls!oDlkónl is szolgált, Szerencséle eZ 1]rár Dcm lálszi]<
ráil:|), A beiárat a Rortc[billcl u(ca fclól nyílik, kó7-\,etlen utána, balra lnlíllraló .L

ruhrtár, Használala ]rólclczij, A löbblínkciós Ánikó (biztonsági ór és ruhal'lro9
ad neked egy polás ]ris slilrno!, nckccl pcdig á megfelelő szeklényb€n kcll hagynod
kabáiod, mobiltelc]'onod, nagytriskrid, és eg]éb. a kón,\,Ttár használaliLhol ncm
Szükséges .]o]gokal, Arnúgy ha van eg] kis idód, Árrikó nrindig knplrntó egl
kellemes bcszólgclósrc, plelvkiilásrlr, (Szintén érdekes meg]igyclni, ]togy a nl,aran
ta megúiitott §Zímsorok eg,Y é\, álatt me8lehelóSen hiiLDvossá vá]nak, de r
me8feleló szckrúnyckbcn mégsem porosodnak se millió§ órlalrc]< §c lóbb h(fi.tpos
sonlrá§_sailos szcndvicsek. A]*or \.iszont ki az a nániilku§ ajl,iill, áki gjííiti l
ruhatáSZámok.ll?] Vigyá7:|t) kazottünk iál|)
AZ ópü]c1 fóldsz;ntién találhatók a hiíal;Llos hc]},isógck, á ílktát éS néhány
kón!clnrcs folelbesZélgetéS, olvasgatá§ és vára]<o7ás cóljábó], A Kan,\\,tárban csak
ill szabi.] .lohánJ,ozniIA lépcsón balra a mo§dó ó§ nóhán!,, e írfli]ezés-re specirl
izi]1 s7ámílógép található, jobbra pedig aZ olVus(')lcrcín, Ide belépve egyhatalmas
ó§ s7crnct g},ó yolkodtetó helyi§égbc ju§7. AZ áran!,ozott csilláI alatl, nagy
clódcink fcstnrén,!,ekíól fi§elő tekintclcinc]< kcrcszlliizében r nllpil:lpok szél€s
s]<álíi.t nellett mag_var, nómct ós ango1 nyclvii hn]<ijiyvek len!,úgózó arzcnáljából

-3r
vá Ioglihársz, 'ltrnr ús7clcseLl valamen[vi 1.1n]<ön},v éS ie8,vzet ncglalálhnl(' itt, eg}

rószúk kolcsó[ijzhcló, á kar hall8aróinak ing},c esen (ez Dcnl jclcDli .t7t, hogy
nem kell idóbcn vjls,rlroznod]), A raD]<önyvck á beiáratlal szclnköZti tolcsorcn
hlálhátók, 

^ 
(§Zcmbííl néz\,e) ba] kó, lalőli saíokból indulsz mujd szeplernber-

ben. és ahogv szórr ]:Lssnn halidsz cliirc llntllrnlinvllid §or'Ln. úgy mósz á jobb

saíok l'elé, nlnc] n polcon a taDlllmiiny.tid során törlónaj lclbukkanásnlk
me8ftlcló rcndben trlálhatók a kijnyvek (ez de Szóp, kcrc]< cgy mondat 1ett| o).
A lrónyvláros kisnsszon\,olr Iullin nlellett találh.tló cg}, nrg}, teliesítlrréD,\,ú

száfiritógúp nvontatóvll (20 Ft olLlal), elsóSolban kulalisi fehdrtokra linnlall
va, valanrint cg!,íénYmásoló góp, arrre]},et saját lúrlváva] (1() Ft/o1dll) \,agy .1

köZpol1lival (]5 F! oldal) tucl§Z hnszniilni,
IIátráblr §úráh,l .l bóSég Za\,xrrlvál szcnbesúl az cDtrcr, Lllzai és kulfőldi állalor
vo§i ós ill].rrt.lrlói Io1yóilalUk, s7.tldapok Sol3lroznek \,é_glelen \,álasztékbalr a pol

cokon, H.l v|rlamil c§c|]cg ncn1 rllálsz. szólj a mosol,vgós hólgyeknek a lcnt
cm]itcll pultnál, tuti, ]rogy meg\.ln, csak clbúil. Il1 lovábbi Számitógópckcl j§

(alálsz. meb,ek nem csa]< c rrrlilezésle. hancm ludonányos lQtatáSra is ha§znil
]ruló]<. Es \,an it1 Déhinrv cscncles lSZtal a §arokbun .tzoknrk, aldlr nagáDyosan
s7crcrnek tanulni, A lcghálulsó teremben lrrinlcg}, 1tlcltlryi, na8y teljesitnún!,ú
szímitógép \,áIja a rclhas7nálóklt, HasziálltLl]< ingycnes, az Intefncl 1'eltíjDócn
gyor§, ezért sokszor sorbl kell állni érrük,
Végezetu1 pcdig tilljur ilt i kön},vlír (srorg.llrrri idóSzakra én,ónvcs) nyil\,n

Könyvtár
nb,Ian: (36- l ),178 1226
l,úx: (3ó l) 1||j 1227
E ndíuíblul!@hiul-hu
llo Ldr: hLtf,:/ ka r.-ko|unb(l,hu
]Papuli) : s r-ubó ló s ;á.^aj.7 u d ú

:,{]ÉttFó - s:l]ÉF.:!l,,i !:-1ú 1§] 8
űsJ.-]lrR:-ü]r: E -:ú 2i:útl
Piurr:ll 9:nú - ]L::úí]

BLalót
^ 

TErJls Blu], DNclcLollDrA sol{oZIT
45 kötet, kiváló állapotban

25a.Oa] ri., u$ u l,lrjobb djánLdt

(Nincs ri lirbbet §ziiksé8em. múl1
hólen nósiiltem.



Prof. Dr. PhD. Murphy
tapasztalatai szerint...

ljön le, Breki, Attól tartok, hogy amit
mondani fogok, nagy megíázkódtatás

,. , l , l. .,!lt. tR,^_l_,] J., ... .. --- l| l nI, ,

www.univet.hu
/ , Jl 1,1\ ,l,, h,,l 11,r,,l ,,, r lr,,l(,rr,r ,,,r, _ l lll ,ll\, l;"n ,llll",\ li,l

( -rr-,Lur, r:rrr,rl l,,, ,,lll,,l l ,|, ,,,1,1l",l, J "l, , Jlrr, ,,l ,r " _ ,nr, , r,,

lciíasai1, l:]s lúg,v honn.lll 1ud(trt clórni? l,]gyclcntunlincl< 1crlnaslc(cscn ill1,1n,k'),

kiilrclc§ kllP.sollla \,.Ln l \,iLá8hlílóul, nlclycl l hallgrl(]L kél kijl|onti hclvr(jl, !
Kon}\,llilbi)l !s l sl,inliiógaP sZobabol lUdn,rk igónyhc ícnni
Á Ki)iy\rill cn.lclJncl( ].iii§ó n]b0s(')jiiD c]hc]}.clc11 gépcli mu7cílis arlil<kcl is

1liínl]i.'l'hl-NL'l:cs lc§clczcstt, lzonbun rók, x lcghál§ó \7oblibnn viszon1

klnvclnrcscn c§ kor]ílhnUl lchcL bíí\,ós7kcdni, blir yrkszol ,srk hoss/ú s(nlj,tn

illá§ llli r.

AZ,,l." cl)iilcl ]. clDclctón.:t liíttajl b.l11,1 tllílh.tló ll 1}iolll,trcmllikli ós

slimiLíslcchnikJi 'lirn§7ili. rutclr nríikadlcli x/ hg},ctcm hclsij hi]lólrlír és

1cDnl!rlii ln1.1ncl hpclolltrii (vllrmint 1nc\,úhcn §7.rcIrlij 1trnllrgylrkt1 és

nahilnr liliullici(')t okltLl). ]\ sZímíl(]gaT Szobx jobblx, ll nrísodik .liló nló8ijt1

talillhlló, lillul|!l).tú munlrxi.lijbcn vxn nyilvl, nóhit e8v ]<i.sil 10\,iblr l,]|t lr1ost

újilj:Lk lcl, tlnri ió hn,. mcr1 lr1jt igcncs,rli bilinci állapoLok vol1ak ill,
]\ li!r s7ctvtlún kctc§Ztiil slcrclhcls7 (ternla§7clcscn ingycn) sirjál clc1(1ro iku§

P{r§ldfi(jko1, l,]ll kil,ni licl], ítógpc.tis .t B]onrrlclnll1]lQi as sZánlillislc,lll)i],ij
:tirnsz.'licl vrs it Kön!!(ílbirn, lIr l(óSijbb bilrmi plolrlanriid ]cnnc c,lc], 11kkol i
!,crlctszob]ibrll 1udSZ (x ki,nyvllir a|Lilclónck .lóli ró§,.óD, l itaitij mi]g()lt) scgil

§agcl kérni h7t.l to!l!l'ióko1 cg_Yabkén1 'l'l]I \lj'l:1,1 lli,lr ],iviilr'il is t,l lchcl
clarni,

|/ő tzőr,/őtítl !

Már megint lefagyott
a §íindows!

a A lbrró ijícg |oDt úsy üéz ki. i]rinl .i hidcg,
* A ránkónr,\.l]i a lcscg,\szerúbb gond()lrl(n(Jr lciezilr ki n lcgbon}olullabb:rn,
* A bolc§ hillgll(') a7, álii 1utlill. mik)r nlnr sllbitd 1ókólcrcssóglc liircl(cdtrie,

e ,\2 állátor\,os 1Lldiis! loíditotl,rn alínlo§ c]ir]rcli'Ségével,
* 

^ 

gylkorhtoktrt Ljg}, ()s7ljlik be. hogy n htll1gll(] x lchclii leglobb i.lajl li'llsc a

lii'\cl!eZólc \'aLl\,.i

* A7 cIajried \,]Zsc'L7a] nrindig lzr lr télc]l iilz7á ki, .tmi1 i legjoblran 1Uds2,

* l t! mcgl)tve7-el c,!}, bctcst agc1. .,bbó1 11lóg DOn l(\tll<:ZiL hog,v 1udM is, nri 7,

.a, Ilirc lc l<crúlsz sorrtL i| lalclhilZísbin. addiglx bcji]n ! l'íolesszor

., 
^ 

\,i7ssli7tÍ|lóllak ál1l1rlbrn !7ok .t 1cgeg,vszcríjbh lalník, irl11cLyc].rajl §cnr

- rillrrororllslln 1ullgal(jnrl( Dcnr lehclo1,van c8_vslcrii kcídóst ltilenni,lnrirc
r r.]1lr\7l .l n. rUdn:L mnlrlti,

,- sllilil Usycikhen aZ oklal(ik rt legkonzcrvxlivlhb,ll(. nisokób.Ln r
lcgr rc]ikílis.tbb.tk,

.- \iizsg!niitolion nlindc| blls/, !j1llmos, rnetló, §lb, s(n<k!l rillílrban jál. ús x7

i§ Pon1 !7 oírod e]íjlt nregv cl.
* r\ §la])sóc és N ludtis §ZOr7!1r

:1urDdó,
,- IIn cgl plob]ólnÍl megol.]ástnl

l'árrdozol, a8,1, §cgilsúgcl
jclcnL. h! nlril clcvc isnrcrclt

e Kól lchclséges Yilla§7 kii7úl
nrindis l ltarm.1.1ik jU1 .tZ

d ,\ \,ilsgíir selrfi ne 1']g]cl

lil.]..lmig nem hibli7d,
6 ]i\,c.tni cnbe.i dolo3, m,ir,!

l<cnni n)ég cnb.ribh,
lesz önnek.



K]VEI:íTÉS * GóIydhi

Hallgatói Onkormányzat
t l/,, .n _., ,,,,, n,,,,/ l,,l r,ll i,l,,,l, l,n l,nni.lj |:lrllll,,Jn,, l\U,lh,ll J' /l ,,,|t|,,].,.l ,n nll] ,j,,, ll1,1] ,lnl Jln,,,n,,ll,,.],,] \,,r,ll, ,l, ,,

hcl},Zcr cnn},irc ncm lossz,r\Z c8_\,cLcn1 htlllgltóin . tijrvaDv billoljilo1tl. k 1101},

mányzat 
^ 

kiilinrliic i.iinyil(j lcsliilclclilr.n (s/cDillUs, lrilollsligol() nrcglav(i
jclclrlij, §úlya y)l<s/(n,nrcgkc.ú]hclcllcDDó lcszi ! lcgl'clsaibb \,clclas sziinrIrr x
dijrrlósck mcgho].rrxlrk(n. ()kl!l(;ink is cgycDllngú |erlDcrnck li)gllljill( cl x
]1OK kú|!iscli;il. l..\ lrogy kik iik?
,\íind.n. lZ cgyclcm.c, illcl\,c r kr.re lrcir!lk()7ol1 ]rrllgrló !Ulonr!likusrD llgjr á
I IÖI.nck. x,linLlcn avinylm !ílás7l m!gi!rrli cgy avli)I]-lml'clclósl, xlii c7íll!l !
Hallgatói választmány t!gi. lcs7. i\ llv llgir nag rZ clDi'k, l 7ool(;gusoli
ki|\,iscli'ic lr KollógiLlll]i I)iíikbiZollsrig. l ne zellazi.liáLszcívc7elck (lrorcign
sluLicnl As$cirtlions (lrsA) il1, lntcll.tlion.l Velerinrr! slllllcnts Associrlions
(1VsA)) va],rnlin1 .tz t]guus kltlb cgy cg},kópviSclóic, HZcn ki\til szenílus hitll
g,t(')i raszíiil ,:lelcglih l.tgiii ;s tí|gi.i.l HV nirk. ijket kóZvcllcn !iliszllissi1 szá\,itz
luk rcg, lcltdsZetin1 sZeptenlbelben.

is hos}, L<onkl(ltin nril is cs]nál a IIa)K? Nos lijbbck Lraj7ar11:

; c]l|Llir hilrlrlos 1ccndiíit u Szcnitusban, az cglclcnri as krl i bi7ollslig()l$rn
; In)grumoká1 s7crvc/
> h.t]lgrl(ji lrpol r!] l(' (ki\rl.]'l'ílis cinrmcl)
; mcghxl:irc77r r. as7lirrdii nxg}sligiil
; a rllc](kú plisclcl i s7c rlkcD l nr íil(oltil.
; mcgtr(')lrill mcgoldini rrrirrclci, r haIlgrLókl(rl (d]<,ir csik cggycl) hpcso]!1()s

' 
Lítnoglt (akil.n},l8ilig ]' nlindcn olYin h.lllgilói óllclet, lnelv ir ha]l8i]rói
alc( s7nrcsc.last1l cól()Z7'

, tjlt]ogri nrinden elliépzelhetó iói, irmi.l hillgirólikn1 kipcsolilos
> ig}el§Zik lr)e81olpeclóZni nlinden ellcnúnk itlinyuló vésZtcrhes óssZeeskiil,ést

ll, lchjl bjrlnil\.cn icllegii, .t FI.1lg.lói Oükolll]ínyZill1il ille1\,e l| hillglltói éle1
1cl kaIcsolalos orlered, mc8ic!\,Zó§cd. gondohto(]. hoZZIl1iíZnivrlí], \,alcman},cd.
kicgószilésed. tanilcsod. tipPc.], clkaPzclalcd. úsllcYalclcd. koInncntirod. mcg
gvirzódésed, nózclcd, útlnuLltt §od. §ilánlod. Panaslod vln \,t13,v sélelcnl art, akkor
i lcghiztosabb. hl cZl aviolvtln kór]vi§clódó]r kcrclztiil §,tLg,v tlkirmclvilr Ilvscn
kct]s7lij1] ho7od, lUdomiisun]itl
Mi nt]Ddcnt lncglc§Ziirli. ho8\,§cgilsiiú, dc c7t csal. tLkl(or lLldjLik ncglcnni, lr

llldUnk.i plobIinrír(;1. Ó a birkakirály.



cursus veterinariae
/ ,lll ,,l,,,,l ,,ll ,l,,i\il l,fll,,,1lllJ,l ,,l\,,,,J,,m,r , ,rl,] l,,zott

( r\llll ,1, 1lll,,, ,|t ll) lltl,, l,|,,l,,,l,,,,,ll ,, ,,].. l1,1l,i 1,1,,l ,l,,l|ll
tlhkLll, lchill mi]ljn Ichclsz bu§Z].c .lll1, hl)gy slcPlcnrbcrtijl iLl fol\1alhalod
ttlnlllmányriLlJl, A szlL lllltg.r§ ki]\,clclmanv!/iDliúl iclli, h()gy a\cnLc 85 hirLlgiló
íil\,irclc nlclle11 cslk 60 70 liiiriili ! LliIlomjl(jk s].itrn!. (is . y(l3zi'si]linck i§ c§ak
l.i,iilbcliil .t hirnr.d:r-illc ].c7dcll 5 ó\l,cl liorilbb.tll,'l'chíl llc gondold. hog_! ll
nchczón lr]l \..tgrl ]]Z pclslc tl kivólclclcn szigoril !i]lsg.rSl.tbáL},Zalnlk i§ ]iiisli;n
hcló, íl.\,cú .tZ clmúlt a\(kbcn ! lIY Dihi!r\,, soli1 L)irih konn,viú§l arl cl
(|alLl,iul cia} 1á4r,ból c8v li]lr]r,br:n hiromszor lchc1\,iZSgíZni). dc cltijl mag ncm
lcllck kollnlcbbck.r vjzsgalk. §(jl

\rg!,lil, 1lil8\,til ka|Zi l ncnrlag bcvc7clcl1 úlL kIcdillt!]dszcríi ktpla! i§ 1,]/ !
l(tl7ésformi l1lr iclcnli.llrlgy r pirlnisszcriictl cg},ntisll apiilij tll.rjrglxk l(o7Li],

iólavtól iirggcllcniil. hiiIrnclyikc1 l'clvclrclcd..lmclyjk clóttlnLlln]lin!,!il sikcrcscn
reli.sircll.(l lLls indUl el ldo11

rffi n F,W.-],i,];: )',],,l",","]"l,,],,i",,

19# t Jluélt |,lil ] l]] , ,;';l

!]!!L! !|hl;n, Li!]! ]]!!!j!:!L]!!!! llú|tds " 1! ]]!|!D]LuEó\ !,|.l| Lt,

Cursus Zoologiae
(Jo\l,|,,, lllll,- ,lllU1,1 lil,,. l ,",l,,ÉL l1,1l,,,,l,,, l,,, 1, 1,',l,,l,,,,,l ,J,,Jlll,

r ) t,,.t. ,., t,, h,,r,r,,,,rr \ .l,,1" ,,,l ,,,,l .,lL\l l l, ,.l l ,lj ,l ,"jll l n",ll
cg],,lósz1 ]-inslcin (n! indcn lcllli\,. rn,i§,óSZt cllncl. is ncg\'an l mllí]l clijnyc,
Mindcnkj1 i!mcl sl lninden a\,íolunrl(jl (clijbb vlg_\, ulól]b), lchá1 lrtl v.llinri l)rob
1énrriL] akrcl, .7 asszcs zoo hal]grt(') Zsclliílis ijllclc'Dck \,égelálhrlrllrn sori\Nl
állsZl c]'l'agcd. AZr hi§Zcln, r kiil(]nbség órc/hclij, mt,nn},il,c nrl! lchcl cgymilLió_

ijtsZaLlkilcncvcnhirtcZtjl, nógys7ilZhcrvenhilon] h!llgrio koziit1 cg!cllcD birkinnli
lcnri, as bal.ós megclagcdc1l\aggcl hcleoh,tldni l nitgy scDlnrilrc. \,!g} Cllc1 h.llíl
hl|cot vívrri r korlálozotl mcnDyi§ógL)cn iclcnlalij criilorrásokil1
li\.aLbbil, blr c7 egvclólc'l'ilckc1 úcl1] élinl, h! nrrj.l ll szikdol1,I()7,1 nt,giráSáli
kcliil ! sor.l lilniro]. cliltlcnck i,l szcl.t(jlliikl(cl, óS La]]lcn nlonon ligl,elctn
rlcl ]<ovcrili, nlit ll]ijvcls]. mir nlcginl, l,], clsó h.lllisLil bor7xsllónik 1únili, d.
Cnylrilij lijlLilnlanllianl arróLclhcljuli, hog\,íllllában mcglc\7i h.ttásá1, l('hí1 x

ÁlrnLíbai mcghi!!lüL cg},lool(tgusl !.lg}, .t szlkm]ihrn iílis hLln1in cgycltcl, irki

n.gv lcll.c§c,]asscl. cscllcg dilvcli(as l<isórclijbclr liiil'rj7lai cl mjnk.1 1uLlísí\,il.
ezzcl js (iszlol.óllc minkcl tlllr, hog! p nnvJdó lrnl,i7iútliat l lll(lomJn! szol
gílalaLbx ]illnsUk,
'l'chlil , ]ón!'eg. bog\ alcllalCL ió1 mígxlokr1 as lcgvclcli ,l(li!lk aZ

clk(n,clkczcndi' 5+o a\, rl!11. hogv ilj !?inr|s7isok ka|Zinlh.$.Dcli l)agy ji'vó

clóll jl1(') rg},scilicitck ki]lin1.

\,.mh.]. s7im.h,nr L,,: ,. az él \
ú.,r]i.liól lcc,li,UZtó]l dc 1óll.ni ]

.l.,nnl ,hi j TlJl l. qJlJm ' _ Lg,
ú\l rL J / úh,;| -Nlhbúl /)

lanYcg: cs.tládils hanglll!l, scgiló].a§z bxtiilok

1.]s cgv lt.rg}, hi1llDy: t,]óg ncha, ncm
l'cll íil l ijcn hilinvo/ni rl cliildásoklól,
lL, ll,.,U , /,l , ,,l.,l,,l
nr.íijlnan(|k íal Bcnnclek. nalzclcl( bc r
/,,,l,,l ,]lll .J:l1.1 1,1,1 ,i1,1 1,11, 1,1ll,

srokoll lcnni ir Kollyvlilr rll11]
1.1,r lI l.i.,,l. r,, ; ,r /, ol"i: It ,,:,t,t,
,l,,l,,,,, 1,1 lLl, nl, |l, n t,,l,,lt,,, rI J 1l,rl,r
l,, , ,ln1,1, l l1,1ll ,l ,l ,l l, ,l, ,l,,
|, |.,,,o J1.1l,||,,l,.,,|,l nl," ,l. ,l l l.,,
l,, ,l,, ,l, , r,, g', ,z,,|, , :,l:, ,1,1 ,l"l , L

nchazsagc is hcl'rllyísrllj.r, igy
|aldaLLrl cgv rn!l(')mir híllnis 1ijb

bcl s,,ti.ril, Drinl cg),icles, n]fi]Lljuli
tlZ,\lll1ol\1)\1iis 1(n(anclób(jl, Igl7,
tlZ nl]l(;nri! katclclii tinli13!,,
\,tl8r,i! ll Ji]rlonrlh()7 cIelt8ed
hclcllcn. mig 17,.ío 1oli" 1llQltllti!
rzrz srrlllLlon 1,1ilaslthltó, ,\
l'ilklLll il.i1')s as kotclcZij 1.rDlílg,vtlk
jclllgarijl, súl\,íról. lclv.
hcl(''súgükíi1l, l7 i]sZlOndi j§Zlinrillis
rsrl:rr rrllrt:rill]] s;L..ij1l l(.,)l l(]]iinla

(,,Fitl(ultíclós t.nttilgvll. liijúko71,1(')j!" illcl\c,.l'ini!i tíiakoz1.1tií'], rnrcl)cl(cl ,
bcirNlLoZjSkol trutonltlLikUsun mcglix|sz, tl. .t tón.t ltllnviltr izgltt. ltog_v ncm
bifud lLi aLldig, i§nx]lcllcn Ul!lnlnk r hrils(] botíión olvishlló s7iNcglc, A
G(jI\.tldbolig. iLlct\,(, tl bcitrllio7|i\ig !7onbllt n]é8 lcngctcg §ok i.]ij YlD. al\.7.1 ki.
bonlljitjó nya1.1t lí\,aLnLlnk \ckctlI

,,l{jrlcldr l íú k.lNn,v]kolslclií li!x\c.t.l oó7lcnr
]<atc!ö!ú lJ.lis2!üsliitn nr x l, ]u !n ldlrakJinrs &lnd

már ncn lúnj| xL]ror senr.Il énrxgy.ká t.aj!] 1lLó íz
tnnés/ei\,a(]ein],j|lijilalelc rki livLigli\on kltoLt]



lonlosságú Kómiri
kor:'Llrlri nemzc(k('Zi

1üClja a válus71,

sc]reiber pál ük lóliái nem

li]cjt,
cl aZ ilo.táiában

sdrcibet pál akkoí érzi lnrgrit itazín lclvczelés ulán végre

kinronClhlltia cg! bol\,o]ulrlbb íer}-iilc1 ]l( tltolsó sz(nlgiit iS,

PR()I,, DR. s(j,l0N11 l'Él,].R "so,Ió"

lZ ,\ndl,,mhi e\ 5 /,l\ ( nJni
( a iltl\ l,,1,1lleiE l p],l!sáo!

l]lns7óli hndlc§l|ár.tnc§nok!.
o.klrlási rend§7cr]tez min.t

nyíjflnk n.lgy ol,ófili&
s(jton\,i Irólc. szereti grLoltság;t 95011 fölót( vlln,
szeleti, hl csi! i hon.o1íSkol,, s7crcti
1ovábbá, hl3 et§aai§ álx$ cslk lq\Zer 01pcr! ciglrellaslünele1
.ll 1,1l lll,,, \;lon. l,clPl l,.l§\,ícl,, I_ l,,llli,l n, ll l]/l

csinálj.l, emir ó monLl, sirt álta]i .szcrqli; hll b?írki nenr

pol1loslrr aZ1 c§iná]ill] anril ii aliar sarlonyi Pétcr lráp&)]} 1lcm §7cieti.l1.1 vrl,tki ,
iOu r, , ,",", , ,l,,, ,c."n .,, l llp,,,ol 1" \,l,, l,dt
.,,,,n)l l".l :ll ,al ,ll, l-,, ,n,l,nrrn, ll:l:l l-,,on, @r.rn r,g ,tt"zu
\,,!.n,e,l!l., l/cn.,t\,. n í" rr rr,rrc rllrl ,"r ce,-l r":,h,Bttiatr

PROF. DR. V|TTER JÁ§os "sÁRKÁNYFúÁRUs"

I)R- KóTAI ISTVÁN'A. I'I\O(]HET"

,/:l|::":
lócn sirtéten látjí r \,ilri'

lrnnem sZen1ü\,cgének

saiáro§§:igriból l'alrad.

TanáROCK

inö]vi'l!] rór\,énvszc.ű§égle iir,n,tjr fel a ligy,clmún,
].cl Kiila]nosen szcrctiiü; hallgalói korében 1()mbol a

iliillll;:lmH,J:iil;""i,,"i,j;i,:

PRol,. DR. s(]HElBER PiL "Pr\PÁ"

Kólai ISlvi r rld(or ían igazán elenrébcn;']ra_:la

rémi§Zlgclhcti a hrllgal(jságot ll lynlphocyták ii:-i



KlvETITE9 ,:, (j,,lvaht,. )001.

Plussz!
,rktl\-lNeloLb.rl^!iJJInUlJl ,,l ,,llz,rr,,,nl,,rlo,,,,g,hog,lnlnl h!l(J

, lÍ".,,.r"-r l.,,f',1 :r lqn,,Il\bdn ,lÉf .,(g"Icmm€| l J,a ,olJIu, Jqel<l
l,,,.),..t,," ,t"_.t",,t e,;\ L^ílJlul"lj"!e1.1l. lIll n,ml,rnpnel llcpcndul

F-q.KUr-'íÁcIóK| Mint mír cmlitettük,léteznek iákultáció§ lrilg},ak is, Bzek kij7ü]

nóhán},at (aZ cr.lelem elvé8zósc nlÍ|tt ó§§7esen minimum 50 kredit poll órték-

heD] iotelczij felv€nni, szercncsóre a ííl.tszték lró!óge§, a ki'cjezetten klinikai
]ellcgiiektől a ]<utalí§l segilőlrig lninden1 megtaláls7. Felvélclü]<kol cél§Zcrű a

ponúrték ós ;r vizsga nchéZsógc lnelletl a71 is megnú7ni, menn}ire érdckcl,

TirpuiNros Dúrrrön: A lLldonrányo§ kutntás liló \onzó.]ók szímlíra ndott a

'|'l)x_mUnlQt, A7 inlézetek. lánszéket( ]rirdetik mcg é\,enlc, mís-má§ lómában, A
logadó intéZetc]< TDK§uik.t mcghnitják x kiséIlelczós éS a kütatómuDkl

loitél,1,:rira, egyóni gondo]niok ld.]olgozáSáril. segit€nck cligazodni a küllöldi
szakitodilomban, A TDK sok §Zánrot adn.lk e]ért ercdmén},eikról az é\,cnle

me8rcDdezéSIe kerúló Tl)K Konlircncián, ahonnan a ]cgiobbak lovriblriuln,tk

az Órszágos TDI( Konlilcnciára (OTDK), nrig á leg]rivílóbbalr l nemzcll<özi

konltrcnciákon ismeficlik eredtnói,Yeikct, }"ontos moli\,áció, hogy a sikcres

TDK dolgoZa101 elfogad ják diplomamullkánr]. iS,

Kür-FöLDi CS!-IIGY,u(oRLA.T/GYAKoRI-AT: \e$,cdóvról lcIl'cle lehcró§óged

lesz n},ári c§creg},akorlati helycket mcg!í]J,áZni, (|l,: Bécs, Ulíecho, tl,lsznos

talrsztalal§ZcrzéS mcllett nyclvcl iS 8},akorolhatsz, A pályáZalná] a 1an!lrnányi

ercLlnén}, ús a n},eh,ludás szilmi1, Illc|vc rrrár a lnásodév vógón. r teny"ZtéSta[
gYxkorlitur is elcsiphctsz egl nóhán}, hclcS, kűllijlLlifu tóllól1 nyáíi gyakorlatol,

É'zcket a ,;ti:nyó" 1vagvis aZ Áliatteü.'és7lési, Takrrmányozás(.tni és Laborállat-
lüdományi IntéZcl) szen,c7i, ha nyilv, tartoc] l szemcd ,t]*or lkn]andiában,

]tornániíb.ln yag], S7lo\,eniában töllhcred n nylr.td elsó ras7ói,( i\mjg 'le ezekcl

a sorokar olr,aiorl, ielen kiádváD) cgfes munkatárs.li l Fog.]rasi Lipicai
Nénc§Iól §env\,cdnek,,,gy.tkorlali munl(a" címsZó alatt, Q),)

ExmB]!Á!2!r Talin furcsín hrn8zik, de még cg},, klinikál sose lálo(t, elsóévcs

hlllg.ll(j is Iö\,iLl jdó ala(r ha§zno§ munkalárssá tud válni, rkár rcndelóben,,lkár
az cgyetenri krjrháza]$an, Pcrs7c ehhez oda kell mcnrri. é§ a nunkában való

ró§7vétel lchctőSégal ós téllólcleit mcg l(ell bc!7ólni aZ órintetlekl<el, d€

álúlában nagyon prrzitivan viszorr,vulnak rz,,örcgek" a ]clkes iljúsiighoz,

I1as7nos tallsztalato]<rn és islrcretségcklc tehetsz szcrt, ha clóg kitar|ó v,lg,l,:

ElvETíTÉs| A i(ai hnl]gatói lapia, lélóvenkénl 2 számira] 5()0 póldányban

jclentkczik, Ha 1rármilycn otleicd írn, §Zcretnél rószt lenni a köZiis

ilunkribrn, r,ag_v csak érdckel, hogy szuletik neg úiIa 
's 

ú'rr cg_v 28 oldilas,
].étnrc]\,ű kiadvín},. tárl ].tpokkal várunk|

--BJ,a^,.a,:, ^\ .1 a" l1"|.D,' .L!

Kolesz
l l13 ]3udd|^l }'Irg!o iliL 59.6-1,

Fa,: (l) 3ó3 1,1;7

,4kull.s,Ll l /lAlo /ú ̂ fel(l. hcn l(l - l, lj,lnca,o, 1. ede i , :,^ Jl ,,l

r,{rr,,,ni."n,.*./r||||.l^Lp| d",,lltl||1,1|",r'"br,z",l<,rrl,rmu rll,

78-as éi!7lkái bu!7), A 320 lij belbgadáSála a]kalmas. nég}cmcletes ópülethez (uí

1ozik eg\,vendógprrkoló, cgy lszl|Lllos lbcjpálya. a lennlrlaradó 1cliilet pihcDij

prrl*ólrl iunkciorál,
AZ iránrjtáSt xl ignzgaló és a hétfőS Diák Bi7oltsá3 \,ógzi a lrrizirendnck

negíclciocn, 
^ 

Dilkl]izoLLságot a lfullégiumi Kó7gyűléS \,:i]aszt'a r kollégjslá],

közü].
A §Zolriik háron1á8j.)sak, Mindcn szobához rxrlozik a róhelyi§'gen ld\,íil eg,v

fürdijs7oba, cgy.itrty er.gr- beépilclt §Zelrrónysorl 1lrt,ln1,izó elótór, Az
enlctctenkénr ietálharó t.tnuló. konyha (clekromos tűzhcly, mikrohullámú siitő)

éS moSó hcl],-isé8 (.tutom3lá

mosógép) a hxllgntók nl in.lenlrap
jaj1 konnyi(ik meg, A lóldszilllen

sZímitógóplcíem, kon.ii
cioDálótcrcnl. bü l'ó. ill. ]<ót

s7órrkozó. 'l'\i tercm á11 i kol
légisták rcndelkeZó!re,
A iöldszinlcn találhrlsz mag cg,v

tloK-iroLlát is, ,\ számilógépes
l.íemhcn 2.1 órá§ lnterncl hoz-
7áféréS biztositoll. A konditcrem
melle11 .l diákok j(j erőnlólóíől i
hclentc kétszer lnrtotl acrobic
cdZés gondoSkodik, \]égclcliil, de

uiolsósorban. nlnden
tava§szll a lrollógium a lreb§ZiDc
aZ Dquus na!o]< rende^,ai!,ein€k.

Vörös Felhó rémálma



Dól l<rIhllSZ 1eh.il'1gosillist,
Elószih u hLLlamttl.n.bb fé§,íúl: hLilr a hoklE.ll§iscil?
> A kollé8iümi űi bcfiZeléSe (hllláridórcl).I). l clc nleg 55()0 Ft 1ó - vállozh!lI
, sikeítelen \-izsge üLín az ütóvizsgadij (1000 F1, uglanabból a llirgyból ,

mísodlk 2000 Irl, 3 há.nl.tdii( 3000 |t ), (BZl cg}óbkón1 rtz egyeren ncnr ,,nycli
1c", hürem a IIallgrlói onkolmán},z!l nrúkinhclósére foldirja - lcháL !a_gsó

i Bizonvos cscrckben kiilöneljáíá§i díi11 ke1l fizetned, Per§Zc c§rk olyrnkot ha
e_q,ves kölc]c7ctlségéióltt-ne]L lcllól c]cget a kijelöl1 halilridijrc, ll,ven
liotelezetlsagcl< póldául il bci4l]rc?ás, l leckekon}ve.l leadá§a u vi7sg.tjdószak
után, ! kotlógiunri .lji kie'§,9t i_!r5., lrurkszá_nlb_srrálnod \,álto,.ti§inik bcjelen

^-a, 
azbI u ]inlilll.L L,Lll"k ióI hi i, k"l1,1ii;in"á!

> Igónyc]hclsz ltinden fuIa!.'clején_rendszeie§ §zociálisIgón\c]hclsz ltinden fuh§'clején rendszeie§ lizociális támogatást, o§szcgc
lravorrra :1lrel;iban ]_g0o Fl. ArTfur-h€g}, gzl!!1cgkipd, l<i ]<cll lirltened e8i,havoDla :1lhliiban ]_g0q Fl. A}fuZ,-h€g}, gzl!!1cgkipd, l<i ]<cll lirltened e8i,

igényli'Ir|o1, Fontó,.tiogy ppirosin tóhE|-ld, é§,L]a]ron l'cllúltetett iglzolá-],4]ron l'cll ntetett iglzolá-
sokal i! cs.tlolcl hg;Zá|

állapotod
sZolgála)

; A nrisodik l'ólóvli'] knphátsz Os§Zege é\.1olyalnoDkónt
v]il107ó, livel aZ aYlalJ,,in1ár]4€!üüig-r,, aZ all nrcghalndó átl.gú 1rall3alóknul(

beiralkoz:iskor l(apod meg cgy kis lehér kon}vecskc ltrrnrájíb.tn, szó Í|mi szó. cZ

elég nnalmes oh,rSmán],, nlúgis á7l i.tv.t§lom. alaposan vcsó7d ki. Ha b.iímilyen
kari.]a§cd vrn a L]eMc |0g1.llt.ikkll liapcsohtban, .lkkor vlgy r'l'O,n, lagy a IIOK

jaLt, A7 átla8olrnál nlnr a nrremarikai. hancm r l(.cLlitporrtokkal Súl_vozoll

á1 1ngo1 \,eszik fi g,vclcnrbc,

1lr bírniféle problanrád ván a ldlizctósckl<cl ]<a|csollrlt]an, azzal \,.\gy ll
,\lol ,lm,(p\i,(lU, l,,/,.J9\,o/\(l1.1,i,lJllUKh,-l.rdUlhJl./, llaJ|JnJ,7,,d
jogosnlk bizonvul, lkkor l kö\,elkczó hi)napban kikószóliiljiik a c§orlran,

Erdemes rrrár nrosl ínegjegyezncd, hogi, hn legllább ké1 l'ólóvcu ]<crcsztr.

megfelelóen ió .i 1an lnán},i efedn1únyc.], akkoí rnegpályázhatsz nagy,on komo11,

á]lÍ|mi és klri ö§7lóndjiÍ|kllt,
Hát. ide enD_vi iú.1, tl1| további kórdósciLlv.tnnlk, szive§en állu Dlr rcDdc]]<czósedle,

Á IIoK pónlügyckórl fclclóS alclni't<c PazáI Pérer,IV. évfolyarnos hallgató,

Túlélőkészlet
n/11|, llljNál l] xn rJlUll\,l. ,l/ nr. ,,r r:rr,rloza,urrc, /(l,Jl ,l-,Un l\Ul

JI( -,s,F\,rr. g .l"l"3i,,zrrl.cgcJ l. .z,l.? l g" l, rren J l:ln \k-.,J,,l-,/
mindjárl cg] jó tólrykópéSzrc (u hozzá tlrloló fodráslzll és Smjnkessel), Ita clég

ód van ;, nvár hálr!lé\,ó lészóbcn (és miórt ne leDnc?), ió elólc be§ZereznclcLl i
fontosabb cuccol.al,
I]iis7iir kezd cl r n },óSz'Lmlídát inlóZni, mert a l<árt},ára lccllább kél hclct kell

r,áLnocl. Amerrnyibcn ez idáig nenl talál]<oztál aZ adókárt,váddil, be kcl] ugírnod

éIlc a lákóhcl]-cLl szelinl i]lcléke§,\PF.H t]a, ó§ oll igé§-clncd, Az öslli dijalr

utalásáhoZ ug_\,anis iZ adó§7ilmod teltól]cnul sziiksógeS,

A gynkoliatokn nindcnkóppen §Zül<sóged lcs7 gumilrc§Ztr,ííle, §Zikcnyélre,

pcngóre, le8alább eg}, c§ipclzre és escllcg ol1órl. s7ondára (ánatómia) Ll,t tudsz

ismerőstó] szcrezni. akkor szerenc§óLl v.n, mcrt igen drrLgík, és aZ cl§ij boncicrmi
gy.tkorlalon (], hér) Szüksó_ged leSZ r]í, Ha ni!dcnképpcD .l \,ásárlás mcllett dön

lcsz, váIl]i órdenes, mcn a bcjiraltal szcmben lé\,ii pitika s7c]rtembcrrc

cgysé8csomiigokat kós7í1 rZ elsíjsök szímára. Az inalólni.t elórdí§okhoz pcdig

s7jne§ celuZ]il< széles \,á].lsziékára lcsz szúk§agcd, ha kalijbb iS szcrché1 kiiga
lodni a jcg},7eieiden, '1iibb gyalror]l1rl, példiul kélr1iáru, fehér kóPcn,v elengcd

licretlen. nrilel senr r kónsav scnr u nátron]íia nem mul:li tírl elón,vi'sen. §cnr,t
nl.]lágon. scm a bórön, A l'ülctck
milycnSége á1l.t]ában a 'lir válislliisod
liiggvén:,e, a 1rnkönyvcl(et a icl§óbb
é\,cscktől vlgy a Zfulógiai lDló7et
niigö11 lévó icg},zetbollbljl szerczhcte,:l
bc. IIá pedig vitlami nlgyon ninc§, !i|g]
nlgyon c]rág.i, a köDyvtárbó1 órdcrnes
kikólcsóni]Zni lagv ugj,-anitt lc is lehet
l'ón,vmásolDi őket,,\,1egl,ásárlísül(rt a

jcg},zettítmogrtlis §cgiti (7000 F-t/é\,,

bónok lbrnrijában, e7 éy elcjón ]Qpod
neg, vigylizz, ha clveszted, ncm pótol-
hltó|). IIJ szociá]is 1áLnogatá§l szcretnéL
igényc]ni, szcdd összc szűlcid
]o\,edclcmicazolásít (magánválLillQZ(jk
eserón APDIIig.tzoláSá1), te§t!ércid
iskola]áloglltási I.tpíriai1l

K l.]LT.llM I.]s BESZE]tzóKóRU,l A rI
-Me8 kene jegyeznunk azt a ponlot.,,



Energy input
\Io!kj: "/lz í:mú nú hé1 áLlapofu M]1,

l,ug!,'i.5, l]de', .l]??t,.. "

-1/í/,|iill J ll ,,l ,\,, \1.1 J ,,,i ,l 1,1Jil trl r l, rg, /,n, U,l,,,li-
(,"r, ,,,,.., ,,r lI,r: r r,:rr",r.nlgriF, i,lJ](L,, J i, |,.|^| |o,,(]Jl.n

mindig lólcsiicttek eg,v nrcltdi'hinvót. .rmclv.c ! mindenféte. már prrszor
hasalá]1 holmi].lt és a nr.lrrLlakol h.ii8áhák. IIr cg},\,jn.lor arra 1é\,cdl ús nólni
maradókórl ku csor8oIL, riividen elkrildrék. nrlllelvl 1i7 iírirryl:
,McDi xZ.,,,
Hát jDncn iriradt línli nr:|i §Zivunk. a mcD7l, .rlneh, linkciójál míig i§
kilogti§lrlrnul ellália,
A Iqr mcnzíj.r r Ji" óliilclbcn. a lolna(cl.m mcl]clt 1áhlhltó, \,olllkóPpcn cg}

nvilvínos onkiszolgáló óllerem, 
^Z 

ebúdcl clíjíe is be lehc1 lizclni (iclcnleg ]50
]"l,,cbód). de lehclij§óg \'.tn ,,a'ia charlc" all(c7éSre is, A \,álaszlal( s/ólcs, még e8,\,

\cgclriíiánus is ncgrel:illralja ll nelri \,alól, Hgy komple11 cbód (lcvcs, húsféle,
ki]rcl, sa\,rnl,ús'Lg, i]csszcít. uclító) clligldh.l1ó íron kihozható. sijl nróg finoln is,

umi .t menzákon lc]icsen szok.ltlan. Ámi á menn],isógcl i]lcli, ike ],}Son

vrl(')szinúLeg clóúlclncli is kelesclhó. dc rrír álralában clóg. hog}, cgil délutáni
gyakorlllol kihú7Z, A kiszolg'Llti! g_\ors, i tisztl, lQltLlrll1 clró.llóteremben clóg
hcl},vlln ahlro7, ]r()gy nindeDkj lc lU.tion ul i, A DrcDZu hóll(i]7nap t] ólálól lú1

hárornig tart nvilv]r,
A7 egyetemi büla n.,H" épűlcl .ll.lgsoírilj.l \,an, ilt Dindcnli]c izleles §zendvics,
csoki, iidílij. .tcss7cr1 Stb, !árjl a7 óhcs vendé8elre1, l lcgnegyobb hátrín,vl az.
]rog! szünclcl(bcn riltalábarr holszú soíok íllnak, ós nóh! kissó nchéZkes aZ élc]
elibgyaszlá§ir! ú]iihcl,vct 1alílni, Lgy.nikkor iir a lcgnrgyobb.Z esél,ve annak.
hogy \,alcllcnú1 osszetitsl á7zll, lkit 1rlár háronr napja biíbr próbálsz clúrni.
A biilt ] 5:.]() kor bezál, dc húlliin, kedden és s,.crdín, l61)() lól aZ lquu§ lcáhá7

\,ár cg! nr:'Lsik búféíel,
A 1ííbcjtilullil szcnll]en eg}, má§jli lontos
vendógváró lrcl} \,an, a 

"Z-lan§Zók" 
\,lg]-is.i

zorb. lmnrilr hosszil évtizcdck ól! iriínlk
jdc ! klr (egletem) hlllgul(ji ú§ dolgozói.
]rogy ,7 cg},szeríí. de ha gUlulos hclvséglren
cg_\, ní]náS fuóc.s mellcll nrcglit.ts§ák llz
úlc1 nng!,kérdéSeit,

vadászatból

r.y'í / l /l /a zrí l t ! űu í l a Ű./

,,,sü Lisl]. n dz lilllLálün 300 nl , . . 7ól l"l!q! ]]!l!!!!,l,:.]!4. D!.:!!!!!!

Idegen nyelv
This ist muito haraso...

,?n.r,r rrn,n ,l(l( l.]\.lF,iJh.1 ,,!] n, 1,1n l,,hl, ,||d,|,| ||,,|\\i ,E, i

t 7 ,,,,.,, lj,ld(l,.l,,nn\,,ln,;ll\ls\J,\J ,.- ,,,] ll,Jul- ,ll, h".\
l(^,ábbixkbln is haSznos scgirsé8ec] lcsz, Hi ris7onL még rrcrl rcrrdelkezel ilr,cn

papúral. lkkol cél§Zcríi ll lehetíj lcghrm.tlább mcgszcrcZni (ncm beszercznil) mivel

l diplonr fcltétele cg!- állrllli, kijza|lbkú,,,C" li|usíl n},clv!iZsg.l, mógPcdig óló

nJ,eh,biil (1chrit nenr c§/|cíintóból). A7 cg}etem lrcrsze nem cslk koterel, scs'l is,

errelr ca]rr ii]n létrc ] 9.|9 ben xZ ]dcgcn yelvi Lcktorátus,
Ancnnyibcn nincs nrcg l fenr cnrlílcll pllpiloLl, 1lZ elsó 6 lalalben ]60 nycl!óíán
kel1 risll \,cnned, |,. r hrt!lmas lrrcnnyiSég 1rcli 2i] ólár 

'clcnl. 

EZ ll kötc]cs\'ged

abban .r pillarutban nregszúnik, hOgy lcnych,\,izs8áZo], viszont ncnr jclcnti aZ1.

hogy 1clie§iró§c c!clón yelvvil§gr néllriil|LllurníiZsg.tZhilná],
lzok, lliknek van nJ,eha,izsg]ijLlk. sem iogjík megúszni llektorálus ltéllQl,
nrilcl nZ elsó kól lLlé\ten x ]rlin kótelczó lrnlár8} ]gu7. rnlenivihcD hnr. tti]

kölatiskolábln lcg.i]ább 2 óvcn kete§Zliil vlg), 11lIls lilsifuktitási inlaznrén!,b€n

lcg.r]íbb ] lélóvc! :ii, kél.!ón)c7hcted a lclnrcnrésed,
IIn cZ is nlcrv.ln, rkkol mír vll(rtr.tn cs.]k ltljud múlil<.lrogy megisnrcrcd e .11an

§7ak ol(talóil, l,]7cn papirok nregléte UgY.lnis nem iclcnli .Zt, ho$ lligorúln tilos

lcnnc ítZ (cgvalrkónt aZ órxrcndbc bci].lxlol1) n,\''eh,ór:ili líto8atlisa,

Főzőcshe -

Tütí!ölt ra\li
II0ZZiiíalók:

iny encsóg (nemcsak) hollégistáhnah

ll]r
> Nljslél Hló n],ers rat,vli.
; Egv iókora pcse,

> 2 csolro],!ó gónyézde (hx ]chel pőcörgösi)
> 3 csipei cjhíu,

Hlliészirú§e:

A nycrs rrl,viit l'erlí]y(jíát posvá!71itlk. míg csurmot ncm cnged, szapcn
höll_vón kipicskáZzuk, á n,!,eS€dókbij] pedig a!ró cSulnil<rt g,vúrunk, c7ck
kerijluck.t koShadlb;i, KóZben .t pocndékot mcgpeccsenliiik, a ratylil rrcdig
hagyjuk slott},an[i. l'úrt,!,ölni csrl< rkkor kczdjuk, ha nrír jó vatyálós. A
pesól lcsol],\,llSZtiUk, nztán máI c§ák ratt.vengcliiik, nlcl( h.li:]ar odakaphát,

aho\,n em szcr§lnénk, 11dLmtlryOsLln ldLal]ul].



Kl,VEI[L}lr_ u:!L\,o h, ] 

" 
)001

Butykos néptánccsoport
/l rr,,n rr,rg1 l !I. ||,||l\J !1| j n(p ln.,,Jl ,,,.l ol 1,i JJl (iul,Jl-il.,ll

< rt,r,,., t, l ,,Al FA\ o,,,._]ll,,l ,\ 1000 00l .,ldn.\ ,,,,ll l/U|,1,Jll

álland(; nó|línccsoport .hkult,
'|'öbb r lcll<cscdés, n1int ll ploliznrus, több x buli as a kacagrL!, min1 x §llc!§7. §7ó

v.t] vidrin amatór csopoll \,tr§Unk. 1,]gós7 ó\,lrcn |fubílUnk, \.lnDnk fellépé§eink,
vol1unk nláI Héresen. Dcbrc.cDbcn, ccglódbcrccl.i, Gö.]ijllinr, Bácsl(eítesen
(Kupu§Ziní,, \ia jdaság), Ullanl
Nehéz megfogalmazni, miliil ol_\,.lD ilj cgi, ilycn lcllópós. AZ u1olSlj helek intenzi\,
próbái mál ráhangolnak x hos!7ú hólvógórc, Ilycnkoí clóíordul, hog] h.t n.pon
át nrinden nllp próbálunk. e §,okilsos l(c.1.1 ós c§Lilórlak helyett, ani bizon},
nleglerhcló, dc nrcgóli,
Vizs8aidószalrban nincscnck próbák, de szeptemberben mindi8 úirakezd'ük, és

más 1á jcgysógclrl ij1 \,r](j 1íncok.i trtnulunk,
tr{indenki úrdckl(illósól ijrömnel fogrdjuk, le8jen alrár kezdó, alrár haladó. 

^plóbák alarr jgcn j(', hángulat álalQlt ki, Sok ismelóSt. barátot 1ehet szerczni lrrás
é\,lblyamokran i§, Hn ncín \'.lgl koleszos. llkliol i próbák alalt megismctcd lnlllk
életói, IIa pcdig ko]cszos leszel, akkor semmibe se kefül egy hélcn e§szcr kúl§Zcr
lcmirrzni mozogrri eg1 kicsit,
IIu li rcolni nincs kedl,ed, i GóI,l,abálo11 ó§ .lZ ]jqLlus naP0](on ha]lh.Llod mei.l,
ahogy itálóak ]rílZZík a nótát,

Sport
rrgy állátoríos vlgv cgy Zoológus munkijl csak . legritkább csetben neíclhcli'.

(-/riszta, egyszcLíí ú\ l(ónn,\,ií munkán.lk. Fel kell kó§7ülni rrrr, hogv §o]<!Zor

Dálunk ió\,ll na8,vobb i]l.tld(l.3l lrel] lcl!cnni r kiizdelmcl r szent cél érdckóbcD,

xn,,l1, 1, ,/ol ,| |,|.l^ |,!, o,rl,b, l llIJlo,,n,] l\ ll:|| |ni |dFn,,,|L il",,,
szetkezel. mús7cr ós gyóg}rszcl ál] .t rendelkezósün]<íe, á Szakma úlasc ezek
hnsznlilati mcllcl1 is negkövclcli x mcgfeleló kondici(rl,
I1nnek szcllcnrúbcD .i l(ar hallgltóin!k a teStnevcló§ l an l áíg!, feh,ételc ó§ lc]icsitéSe
(!rg\,!ahmc]v sportíg lendszcrcs, igázolt úzésc) ki)lelezó, móglctlig :íIl.ttol-

vostanhallgil(jkn.tk itz elsó ó ak(iv lóléVból otlrcn, 7oológu§oknak,l bcn. Hrre l
cé]rl e8i na$,móíctíi, ió1iel§Zcrcll lcslnevelő lcrcm, ós eg] kolrdicioD:'Lló lcrem
(szintón n!g! as iól íelszercl0 áll i 1rallgatark rcndclkezésére, x hoz,li unozó
oltóZókkcl ós 7uh:uvzóklrxl cgytitt, tría3a l 'litnszék ll ,.G" a|iilclben vlln. a

diszlcrmcn l(eíesztiil halaLtva.,nn.lk galóriilján 1.t]áliuk Drcg a hcjír.irát, A tan-

székvc7cló lrsszon!, (b'LI laljczelt ne\,el hl!7ní]i.t) Németh ,\ngól.i. olimpiai
lrajnok gcrcl),hajító, Maga x loínrterem aZ cba.]]ij melletl. .r. öl(öZók és a kon_

ditcrcnr lZ.ilrgsolbln találháló, A tanszék mcglchctósen rllgximes, ig,v ha nem jó

a \ckcd kiirt idópont vlgv lrlh§Zthatallan.]olgod lniim ncnl 1uLlsz rnegieleDni,

cgv nr:is időpontbln, \,xgy nkál eg},éni kondi7íssll is pó1olhilod.i mulasztásl.
l1.1 ig.izolt sportoló veg},, nem ke]l bcjáínod a te§iórilkrl. IGrunkon hilcs
al§portolók vé8ezlek (l)r, Icménv Dónc!, l)i F'rragó l'ami§, l)L §llrdár Stfidor,
1)r Fcn}.ves Málé §lb, ), most is li]blr hll]gató \,erscn)c7 kienelkedó crcLl

F]7cDl<i!ri1 lehelósógcd vnn
csrtlakozni valrnclvik
eg,vetemi c§apállroz, ha
úgy érzcd, clóg ió v.gv
hozzá (\iigyá],7, nagyon
proflk vaglunk| c ), Sőt ll
Kollé8iumban ninden
lréten !crobi. foglnlkozás
vltD, jllch,c l néptáncol
\,.rló ías7\,ételt iS ellbgad
ják, tjg_vhogy kósd 1ö1 a

nyúlcipól és Hijrá]



@
KrVETíTÉS ! GóI\Jdhir_ 2002,

Homo universitas
// ll, ldl.U,lJl,d, \li Il, r,,lItr,z,,t r,. .l,,,.l,,, nL, tr a, , rlb, l /,,l.d,l ,ll

( 7l.,,.r,rr.,,,l \|| |.J|,)..l!.,| ,l,,g],,.l ll,,rl|,| l,{J b1.1i,|\1Ulldl
IlctDódi.] szivogala), B]i.milycn 1áplálakol h;ijl!nLló magáh07 vcnni, dc a
lbl,vadékok alkohdlxrl.1lm! r kanyc§.

Hona U}lil:,Jl silar LINK escens:

szine változó
]-ernéSzetes életkoz€e: ág,\,ban, párnák köZöt1 va8,Y alkoholos kozegben
ol(tatói lezisztenciáía] reDdelkczik. a ió szó és {t ldólozott szénhidlo8én-
szírmazékok hatástalanok Iá,

- Raizásr az c§ri óríkra c§il<, ó pc.ljg gyxkran hasra,
- Ifucsm.liéD},rc poliliY li10(.lxis,
_ Gyaklan repii]. rcl§Zá]lil§i vul(j§7nríi§agc nrcgDó vizsgrlk ulrnr
_ \ll(., ll(l\,,(l.]L,, j!lllirzura r, .1l .

- Attclcl, dc Dvxl,.lnl.L sok clpus7lUl, lij]cg a II. n},! '(m,
_ |,,rn,(\_(|(, J IJ-- B( l'l,!l,,J, lJ lJl,,ll
A hüYelycscl< io$aszLilsjvll _qyrkrln kilrt okoz,

Honk} Uni|)lf§ilus,rTRÉBER e\ú}Ls:

l'cslc kiscbb, íeje nrg}Obb. n,Yelve megnyúlt, sZái§Zen,e n,Yl]ó,
BcI§ij \,á7gerinccel bií, de legtoblr§Zól anéll(ul is elég jtil negtan,
Külsó, v.isko§ bón áz jellemzi, fijleg|rrctájékon,
s2incígisliii.i: I']rytecus thanaíicus,
t]riilelies üó\,ekedése róbbszoli vedlésr tesz Szúkségessé. a vedléS után
g},al(ran másl'rjta kűhakarót ölt magára,
AknáZó életmódot lbl},lat, a tóbbi ILU, aliáj láplálékJronkulen§e,

,,kll]tlt Dd\ el.ór, hú nian d heüőt rlnonild"

"Azt mondtad, hogy ez az éIet. . .
'1nerL idljl tLoullllhineh dftu xun,

amnL szercbló, holi. b!!)en"

-J x-ljl| l . , g l . l n P n e l . l l J U l 
, ll c§ ]llJg". , ts..lPn: h"lls.,l,,l ]l, í ,j

4l )^.r"_r" JÉ\.11.1 ,ll,,l."bll. 1,:,g:l,,\el(on.ul ull,,,"ne,dl l_|J,,:l\lll iJlo
mlg.bizto§ íiátálcDberle sondolnái.]k, mig lrínrneműek, magas, karcsú,
kosztümö§ ús önludatos hólt yckíi'i beszélnónc]<. NeLntól iüggcllcniil említenék
meg a vas|ag §7cmiiilegetr ani mi'gotl eg}, pái ]rxri]<ás, \arösre lúrasllotl szempár DóZ

megtol,ten ]<ila]ó, lneg ho8,T aZ illctó minden kalLlósre érthetellcn lnlin szakza$,
Vrsí88al vrüa§Zol, éS általáb.tn pusztán idómcglaklíitáS cél'ából móg r szomszéd

házba i§ bUss7al megy (ll]ivcl kocsiíá nincs péDlc), .iniért i§ a kondicióiá legl'eljebb

tOüt50 lnólcr kijzepes tempa)jú l liist tesz szílnáíá ]ehetóvé.

Té[ylcg c7t teszi velüDk u2 e$etem? IhcnDó \,álik mindcl1ki, l1d itt tólt nóhlny
é\.ct? Nos, eZ csak raitad millik, sokan, nugyon Sokan vanDe]<, ,].ik e8yelem ulín
maguk.á ós nrgukbi na^c negkérdezik, lrova lett a 8imi! innrr.gam? Ilova ]ct1

r 1ial.1lsígom, i karcsú a]nkorn, aZ encrgikus lermész€(cln, ltz ákadályokat ncm
isnrerő makacsságom, 1lo\.á lcllc]< .lz
álrnlim? 

^Zól 
1, lr ogv Nel(ed llc ]<cl]

ie szcnrbcsiilíód ez€kkcl á

kérdósckkcl, csik Te lud§Z tenni
v|rlamit,
AZ cgyclcn1en 1€Inlaszcrcse
renge(cgcl ke1l tanulni. l)c nem
szabad h.igyni, ho81 csak clrc jus-

§on idó. Fclnőtt vagy ó§ ólclcdben
talán utoljára - §ZabaLl, senki nem
tbg kinevetni, ha úgy dóntesz, ez a

]egjobb id6 rrra. hogy mcgvrlósitsd
önm!g.td, Itt tóD},lcg semmi, de
scmmi nem l€hclcl]en, Tánc.
Zcnc]<.Lr, SZínháZ, ljlm, úi§ág Stb,

Ki|róbálhatod niagadat min(
s7cí!,ezó és vczcló, de ne \.árd aZ(,

-Te, figyeled? Websternek eldurrant hogy felkéticDck, }tondd el'l'c,
az alya... hogv mit sz€rclnól tenni nzért, hogy

visszatekintvc clmondha§d, ezt a7

öt avc1 is végigéltem, ncnr pedig tílléhenl. ,Mcrt ez nag} kütöúbség, Ho8y milycD
iszonyíl.tn nagY, azt csak ín(kÍ|l késóbb ]ögjuk rnegérrenj,..

-i' -.i1;<_ ,1_,a ,ltF .,_).,,..-,;^ r".;r.F. l j:;il
l/. ,,r.. 

'1 
.
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A ló a legszebb állat avilágon
r /l . n, nln.a n,l lJ l,,l ,l lJl,,l, lnln, h,lll.:r ol, 1,I1,1l, ] ,\!l ldn lUs^d mc!

í u r l:,rr \,rl,rl,Jl,,,j,J,,J,,ldr1,1l,nJl,cold,,,ÍI, l. _ ll ,,l,Jm.Bl..d"-
iclczni,
Bs mi!c] e ]ó ]elin ncvc /r,lls .aódll&J. ntilelénk .i ]rivelelos hll]lqilói ren,
dezvények Í| kere§ZlségL)en rcn.ls/crin1 aZ cqnus neíet kápjrik, },]7ck kiiliil
:rl1,1llJo,ll _,, f,1,1,1,1,1 ll . ,l/ l ,ll l , l f,,l
Az Equus bLllik . szoígrllni idó§7ákbxl1 (\.acris akko! .nrikor cli'adil§ok a!
8\,llkol].tok fol]nlrla cstilóílókajnkóDl kcl iiluck megrendeZésre, A hclIs7nr .l mlir
en itelt ld bhely§.g, l,.s^,is it kinry\ llil óPüIclónck Pincéic, Á bulil(on lr]§ olnír}Osun jó x
hll 8uinr. sok.l kúlfijl.Ii hrllg.iló, n7 ]ir.ll< elacsoDyak, i romeg nóha n.ig}l A h.lll
8rrótársaidL]ól álló rendezőgárdl pcclig szívcscn logad útindenkn. lki szncscn
IlIlIl,])T\if] ílt,lrgo rtot,g. ! l,nrii])c.nl ,

,\Z Lquus_napokla április r,égén, r,ae.r is.l t.tv.tsz lcg§7cbb idószikában SZokotl sor
kcliilni, lV oklalás Dem sziinetel, de déluián s7ínv(nralils Plogramok kozül válo
gath.ri§Z, 

^ 
Puding ner,íí esti beSzóigelijsholv ban tlníraink új o]d.llukról

m Ll tl tlQzna k bc, Nóptáncest, éílbbnmok kij7nlli spoível§enyek vetólkedók §zj nesilik
.L progral11ot. t\Z c8ész kóZpont]lib.tn pe.lig r Bos Major vlila§Ztás ál1, BoS Major
§7ábxd ioldí(ásbxn Inn_vil lcsz, hogy a Legna8.Jobb Maíha, t].rc a kilünteró cirnre
mindcn úvlolvxm á]lilhat c8y jelölret. ald iZ E[]u § nnPl. idcjc tr].lll a le8lQlon-
l'alóblr k.lnrltin!,kcrctóbcD Próbátia me8 (ternószelcscn !7 ó\,lilyin1.ll(tiv se8ít-

sógóvcl) .l YliLx§Ztókat maga
lnijgó í]lilxni, 

^ 
válaSZrá§i

l(orlcshrdiiru1 csúcsa a
felvonulás. mikor (lendőri
.1í§Zkisércttcl, r naP(linccso
portt.l lrz éleú) c]\uruluDk.tZ
egyetelnti'l cgósrcn kollógiu
mig, It1 á jelóllek mcglrlrjil<
ielolónúSorukr1, mclyhc7
mé8 l legkonZcr!.lli\,!bb
(xnárok is na3\'' órómmel
csilllakoznak,']trmészeteSen
uZ cgó§zrc r kolonát egl b.ti
n.Llig lilrló elesZ.lelahailmÍ|t
bUli lc§Zi 1cl, Nc habozz hát,:t
li]ka§Ziilósl nem lehet elég

,].!!lr!!gí):}!!r! !4{: : 4,:]ó

FIGYELJ, GOLYA!
/rgyetcmünkinr [lé\,ente \,an lcnL]§lcrcs \,óraclás, aZ 

^ulaLlrnn, 
enellett nap

(-u rnirrL nap cl fogsz jonni r Pélcr]l,v sín.]oí kórháZ ncl]cl(. !ho] rilll|ndóan vár-

iái( a vérildin<rl. LIn lnég nem adlát \,úrl, ekl(or lost iLL a nagy 1c]rclijség, Hidd el,
fe is túl iogo.i ólúi| A nó\,órck olv ]<nnéletesen §Zúrn.ll., lrogy iz még a
legslclidcbb sZúnyo8nak is bccsülclóre \,álna,

r\ btilo.ságodorr túl. it1 tlrról vun sr(j, hog},l vérrc iga7ín n.tg!,§zuksé8 !aD. 1,],

ncm l.aLi] Mridnem két§Zcr.lDnyi kéne, mint amcDDyi v.tn, Es bár eZt mindcn
óybcn, nlinden é\,folyimrrak clmonrljuk, nrégis szag_ycn]clcscrr keiesen szilnjík rú
maguk!L crre á leendó cgósZlógüg},i dolgozóktól milrjmálisrn eh,árható áldoZalru.
'l'cljc§cn itl.tptllln félelcm, iogy .l lir.tdáS után .1Z cmbcr n.tpoldg szédclcg, \,.lgr-

ncm l<ópcs megfetelij ljzikri (Pl, spoít ) 1evékcn_vsóarc, Vrtlójíbln elég kcvcscn
v.tnnak úok. akik objckliv okok riatt nen1 ldlr.ll(rrí)n.rkvér1.
Á tírsldllon aZ cgasl§agiig! n1inden akti\, a! ]ccndó dolgozójátó]. igy'lillc.l is

|óldánlutatáSt \,á|

így hát kérün[ gyere Te is és segíts!

F]lijrc is koszoniük ll1h.]cn rászotuló nevóbcnl

úz.f,*:?,,*:,'-,-.*
Hüd ki, cerzson! Huzd kiI Nem lálod. bogy arleriál szúrlál?|
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Zfuőgondolat
Hlós7ól i§ gratulálok Dcl(cd, hogy lrc]<crültél az á]lalorvosilaI Ez nagy dolog,
nagyon na8}i AZ ors7úg cglik legkeriónycbb egyelemc, Ezt élezni is io,.iátok,
ll.,d/(rl ll.,hig}i, l.,, hug. J,, Pllo\.,ll.ZJndo al .\..l , Fn\,J. l, ,dE]lol
klirhozlltiva, Sok mindenl íi)glok hallani rnindcnkitól, lrog]- hogy mennck ilt.l
dolgok; ón abbin a szerencsós lrcl}zetben vág}!k. hogylr vólclllónyemet, ólctcm
elnrúll hiirom évének hpn§7lalatait rnindcll c8yeS gólyáYil mego§7lhilom
Mindencl< clót1 szogezzúk lc: c7lesz életed legjobb ór éve, há 1c is ú§ lk.tíod, Alri
mást rnond, aZ va8y hrzudit<, va§, e8ysze.úcD nem képes a]Di i lehetij§égcivc],
Budnpesl cgy rcmek hel,\,, ill nrindent tnegl.tl]ilsz, lnhden csak arla vár, hogy
filegisneíd: rcugele8 új embcr, koncerrek. trrúrcumok, ál1.1kcr1, !Z Opel:l. bulik,
triállitások, nro7iL a rMargit szigc(. stb. Iüfogyhatatlan kfuíirl, 

^Z1 
aiánlonr,

lc8]él mi denrc nyilot1. ne hflgyj ki §cDxnit, mcrl minden ílj hPasZtalrt, iegyeD
akár rossz, :|kár ií). csak téged gá7dagi1 és a 1e srcmél\riségcd |ornália, Ha .l
komol}zene .t7 ólclcd. akkor is nrcni cl 1e8alább egy§Zcr e81, drunr'n'bass partvrl,
c§ak kele§s ho7,li cgr-két meglclcló emlreít, Ha életedben ncln \oltá1 áZ
Operiházban. ll<]<ol cgyszer próbi]d l<i, csrk al]<.,lmas cnberek kcllcuck hozzii.
FIá \,ógzel, jon r rncló, a]rkol,máI nem sok idód les7lapasztalni és lniórl marad,
níl szcgén,vebt] bírnri\,c] i§? AZért is c7 lchet életed lcsiobb ör éve. nrcrl a §zor_
ga]mi időszakt]an ncnr sok mindent kcll !§il1álni, néha cgy ZH.l,,]gy n }.!,akorla,
1o]< clzs.lrolhatn!k píl daluláOr aZ élclcdbó], de azérl ncm kell hálálre lxlrulnod
mlgad, 

^p1,opó 
tantllá§: az a tén},, ]rogy cZ aZ e8vik legl(irályabb eglclcln.Ira8á_

\,.t] hoz egi, kellemellcD kóYcLkezmén]"l: ill a ]e8kenrónycbb a vizsgáidó§Z.ii(, LZ
.t7l jclcnti, hog}, é\,enlc lcsl l.étszer kót hónap, amikol8\,rkollatilirg scmmi nrás
dolgod ncm ]cSZ. mint, hogy iilj a hátsódrn ós l.ululd a sol( s7:'LZ oldalt, EZ bol7nl
mlsrn lrlllgzik. tudom. illclvc borzalm:l§ is. 1)c líll 1ehe1 ólni ós §oha nenr c§ik
olyan jólcgy kiadós bL i r bll :i l ui.]da1, nri nl cgy lcZáí \,izsg.iidó§Zak után, Aplopó,
blráfuk )7 a kijelentéSen, hogy cZ a legjoblr cgvctem. SokbrD Zon alaplli, hogv
.i, i ,Uli \Jf llll] :milloFll ll\,l,(rlnnJenl i1, 1n / h,,Jol Jll élln.bel.hop\J,
egyetenrcD nr.tjd mindenl<i tcsz mindenkirc ós nern s7]inrílhatsz senkirc,
N.rmármosl ón l7l taplsztlltánr, ]ro!í vlln jtt kb. ,s00 értékcs cnbe|. aldk
iltalában baronri órlclmesek, jó feick, kváZi érderrrcs nrcgismerni ókcl RcD8eteg
barálor lehet i11 s7crczni, Csún5,1 alrlu, o 

"r"k.oi 
lóllaken,vség, de hi iöDnie kell,

ii'ijóD öt év míll\,:i, lnosr mé8 nk].oí is kár elkezdeni, iru valaki úg} éíZi, hog] neki
clak az számit, hogy ia) ki§ plaxisa lcgvcn,,, (Sajnos erall ían il]eú is, no com_
nrcnt,.,) szerinlcm cbbcn a pénzélrcs !i]rLgban nag}on linros, hog] nc h. jon ki a
sZeknra ósszetririús.t, !7 a í'ajtl szolidrrilli§, troe},ha maid pl, gaihrr mcgv rZ

,(ry!]]!j!jjrqlW

autóm, ilrkor bárhol lZ ors7ilgben n_vu8odt SZi\Yel kercs]rcsscn lijl r
hc]yi állrtoríost segílségérr, A7 a kutc§a mhdennek, hogy bcs7óljI
Bcszólj, beszélgesS aZ é\,folyrnrlírlaidda], i l'ölsóhbé\,e§ekkc], r cvxkor_
lalvczclóld.el, n tanárok]..I, minilcnlriVc], Dgl-szeríibb úgl :tZ élc1 ós soklill
kcvcscbb dologról mlradsz ]e, nrinllru cl§zigctclódsz, i,íi, íólsósí]k ncm c§7únk
cmbcrt, n1ég ald(or senr, bn l g(jl},alibolban cslk órűtten buliZó rés7cg \,xd.llQak
líl§zu!k. Nemvll8j nk Í|z n .,trli L kallclsZ, hijl,vc kis elsós, ki \,.g] tc i 1l ?'' lí!usú
társnsíg, lta ]ilsz i§ aZ új helytól, áz ílj cmbctckliil, .lz új alclLól, jusson es7edbc]
.i 1óbbi §7á7 clsó§ i§ ug},ani8,1,\:ln velc, l fiilsaisi]k mcg. nos, htit ót( is ig,1 kezdlók,
HJ h ln l,UlJ,.l \an Ic|P.c 1,1|g,,, .zrrr.l r ll.rll",rui onl^lÍI,n!,,ll
embcrcit (cngcm is o), Ha tuctunk, segitilnk, Kivi ro]< nc]rcd 11a8},szeíí, sikeres
és tarlrlm.ls c8v-'cicl óveket, mindenel( c]ijlt rrcdig, hogv clsó kölben éh,ezd:t ió
kis GóLY^TÁBoRI, mcrt aZ értetek, neklek lcs7|

NDMES GÁBOR
d ( ; lil\|1l úfu n lnvlie.Líjl.

d I IoK Sz,)r,lzűizaü!i!á1úh llhi)lL
n,.qibes7(i lieemri l lr u
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Egy meleg nyári este, sok-sok óWel ezelótt,
éppen mentem át az 5'l-s úton...

Újra? Na jó.
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HA MÉG MlNDlG MARADT MEGVÁLASZOLAT-
LAN KÉRDÉSED, A GÓLY/YTÁBoFiB,\N

MINDEGYIKRE vÁuszr KApsz!


