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1í) rrgcdcl rlcg.ltc,gy kilsu ilntsclcl. .: IAMS kutya,nr.csl(. t.ipolQt rylúró tn.rikai cég( ,,"--,l..,, - 1,1,, , ,l,, N,l. | .,,r,|er, |,,,,,, -g,, .,,,, lr,,Lr,rrl,,,r!,,,,
ntelret s,limodla is elérlretírk a F.kUll.íson.
Á] IAMS cíg glálr]a a. IAMS és BJKANUBA kutyr_ é5 m.$kat.iPokit, vNl.nliDt a
EUKANIEA ÁLIAToRVosI DlÉ-IÁs rá|'okiL. A; IAMS kitclicllr kurllúí)kllt
folvnt rí|jii t'eiles:tésénck ór.lekél,en srj]it kll.tókii:pollLjlihrh ós t vil.ig sztíh($

Áz LAMS lz csós? vtLágon, ígv njllhk i, liicnrclkedrieo irttrtnrli tartla, Lrogv r lrall-
gat{il rncgisnicLlék e krrtvl_, m.csl{.talQíllin]o:i( ter{rr clón legúirl)b ere(]nrérycl(et.
lell;dezéselcl. Ennck ér.lekébet biztrxítir a liallglt(ikhnk e:el clélésér: elajrJlisott.l,
s:akdrii kia(lr]infok(rl, kön}vekkel. Tin og.tja a Kar kónlvllntit, r LoLtégnulot, o
lralLgrLrli rerlrlevénvckct, i Kivetílés.. eg_lctcNi lapot. Ir,legrlrpítiltta a leglobb trkrr,
nl:ióyo:ástoni vB8ár rett hJllg:lró díilit, fieral tíLL.tüv()s kUttlóLr |ublikícniit scgíti,
|hD-iníijnd i j.t, gólyitíbort, gíJvr6ált s:potoríL.
l3írll berlnc, hog progLrnljaink s:lnnollLa is éílekesek, lr$Tositi lcs:nek,
Kéílek, hN óldctJódsz ptlgraorjrinl iliDr, kérdéseJ vJn c(lg(inidb:, ikk(tr lc,ríl
egvetenli i]55:c[öninkel.
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^.rvF.Tíl,É§ 
: (;,,l.,,l,,,',]lh,

a:, .

Szia, Gólya!
/llúl-^,l 1.1 l,-.-.|l ,|,l,,1,1|,ll, ,, l l l, ,,l, ,ll,", \

. lll.,.,..,,. ,,,ll1,1 1,1i',1,1|,, ^| . -l ,n,,,l.,,ll,,,. ,,L,:l1,1,1 l,,l
Ti i§ Lij:anti t.rl.f,l, és aletd l.gi:galDisllLnr (l(l,: visgík) és legsanll{(r?tat(ibL) (kl.:
vi:sg.ik) ijt é!e (hnlinlum) áll el'jtteJ: Rehgcrcg olyaLr ttletes és i:valmrs eseoén1,
vír niLl (Ll.: vi:sgit), fiicly.lraíl nl,st míg y.lli!:inűleg senmil sc lu.ls:. solrl 6gs:
l.+i:ilrsén Fdi*i+.{-Hi|l.i€r<e{ffiílrri tlnlLlnl, isirírcLni, ].oncolni, virstikrr

(jólryttlálo

Síjt, rcngctcg oltrh Jol,)g lirg fuegeslri
\clql, aniiről Te csal lrósőhll, nrásLrll
íltcsiits.. E] rnnak a kór,ctkc:nréo,-e,
hog} - tóleg a krJles:|rn _ lnindclrki isnlet
olnnlcnkit, G.:l.lr, lii ln()n(]iUt héttót1
nle!ltinrg.tftl a csrryllnlirsotlat r
szolrliiii|!n, tkkol De le|('nl1 mcg, ha pil-
,eken v.1.1j már dis:ktéteh !: cstrii!(i
nlú!í]tj,nljl éilcklinlik.
Rcnró[r,.ülL( s:etn]t cind( a kis úroú
tltrfirlr hLilrr, a lelretíj kelcscl,Lct lbgsz
Ctvcs;.rr bírlíhtkéht tcliDgvc fél-iltí s]il_
La.lgílni, íg} lCngct.s i.lajr i.,rs: nklni
|t+li*á.É,r;aí:é+t/r6i!á5+ §lrkl
fuílinih iln!lÁla, isdrétlésk, boh_
.olísre, leLlés:iilésrc íoldítini,
Pcrs:c cg1 cgletenret, tle l ]ntk nrig .sik
egy kalít tnr L.lrcr ljelesűliteni cgy
i'ii:ctccstrólt. és nrinJen bilnDr.L Ncked
n lcnger.g ntej]v]ilrs]rlIllNn kédéseL]
morrcl, ctben r: esetl.ol lt hlíts(i lrorítlitr liir]nos íog,i]ót titíts: i nlegok]ísl tl1.1ó.n,
A,r nülJe_ne*trc nrcgi8éllietjiik, ht,11y rrncnnyiltn neglis:lele(] icicnléi.llJcl r
(lOLYATAB()RT .] cgés; egletetúi |ijlyrí!tí§oll.r dleghat:i!()z.] ólmériyclllcll les:
rés:e(l,úg,l.ismnitl.flliírr-nő++lsi9á3-é.-+-+éb e+íretaoullis,isnúlós,

Arr(il nenr is bcs:ahc, lrog,lL]t]L teeh(lij ()kl.t(id is tciiilr, lro!\, vlills:olion kér.lésenlrc,
A ríbotben t,rl,il(ozlrrts: Irlof. L)r, F(iL)r Llís:lóvnl, krnurk déL:ihjílrl, Pnrt. t)í,
Sehjén (llibol oLrirísiig| i déktn]hellcttcsscl, lrrol. D. Si)toh\i Pétcrlcl, i: Allrl(nni]ll
é5 S:in,cttani Tans:éL trns:i.lrvc:ctőjír,cl, l}oi, l): Ko!,li(s Fcrelrc rlrr,larrrilrrslrl,
c8]ctcmiürk koiiblri tekl.J.iv.l, és Kiss Ltís:l(n,il, . M.lct Jó:sefK.,llé!fuln i1rl:!]í(')ii_
vrl. S:óvai gl,ere elés ki.s:,

_Akkoí először a ros§z hlí.
Kifogtak

Alla}oroo.i Hupaj"L
a".Jy.["} "";"J*, JaL-t qjá^L"t

Illl q ll jzl u ! 2 l akquj1lll!
(Aiil&ll?!

(.) ó lq tt l,ű l
ttt,t,t nl,t rl,tu I

<|quul uttpok
2()()7 li ptilil !

<|t7tttt: 7lttó
uliul/ll I l ijtii,liLii ll I

]R.§N DEzV]Éi{ t]EIN K !lÁ},,toGATÁsÁT KüLórr Kö§zöi.lJüK 
^zÁll atorvos - tudom ány i Katnak, a Testneyelési Tanszéknet, a

MareL Józseí Kolleiumnak és
Prof. Dr. Kovács Ferenc ALadémilus ljrnak!



kanrnk rövid története

Égyetem Orvosi Kaán megxlakulr

/, hr]J .rlL.lr,lL\o(l!L|:(\ Ll, I

r 1lt 1787. február 12,cn, : H.l
hlz)iálhtorvoskq]:as li, Ióseí1786. december 12-én kcLt mcglrízása alapiár\

álta1 liadott rendclct nyomán, a Pesti

clííadásokat iárványtariból, kéí'bb gaalálo1ak,
módon ekkoribad i

léj lesíését célai lísértct
ségét 1850,bcn lnevezése ekkor pesti a. Lit

az első oszágos ió:íllatorvos
AnaRinriai TJns]ék, Alajos irányítá§a alart, alri 1853-ban árvctrc a: ulté:et

Az igazi lejlődég.!,ki§§yczós után indLllr lneg, Eg]-mís után i]nálló§ódtak a txns,ékek
(]8?0: Sebévci']&@ Fcrenc; 18?2: E]el- é§ s:iivenan, Tlrarrhoííet Lajos; l8?3:
Allanenyés:téstan, T|irmar Bóla; 18?4: Kórbonctan, C?akó Kálmán). 187]-tól a
magyar lett a kizárólagos oktitísi nyelt l8?5-Len pedig N,1,. kü. Á[atoLaosi
Taninté:et,rc l{álto.qtt ar intézmén], Deve. i képzési idaj h,íroií aire nőtt, 1tz igit?

y Béla vetrc :it. Örríllri tan*ékké alakrrlt a Kélrria (1E79.,
ív kutatís indtrLt meg az inténnéniben, A: oktatís ós a

tvatás jogát, A: e:t köletó éVekct á: intó,nény aranykorínak tet(inthctjiik,

Magyary - Kosa Cyulr, N{arckJó:sel,,
az addigi íi,lds:intcs óptiletekre új
rnJltt, Lj trrrs:tltL * rntezetek

nregalapírásíra is sór t(cliilt, 1919,től

-|l ,.d.oP eleí?1 -_,..-. 
_LL ltí..Pu_]-lP.d l...-l",í l., 14_

Ez az ennytor 1934-bcD ért réeet, milrrlr rr Fíjiskllrit r Jóxef Nádor M{ívaki és
Gadaságtrdományi fty€t€ínbe olvaszbtrík, nrinr .r meziígrrlasági kar állarorvosi
osztáLrít. A lépés korn.iy *altnai tiltako:íst víltotc ki, iijbb tanYék eh,es:rertc
ölrálló§ágtit, tilrako:á,ul néhírly vilíglrírű nrdós hagyra el a: inta]mónlt.
A m:ísodik villígháLorú nenr línrélre a hlLai ílletorvosképzé§t scm, iú épii]eteL(
lcrTong,íLó.ltak, a, iDtézet okrákii ós hallgarói ]rii,ül egy:rrlínt sokan esrek a

rilágégós ílclo:atáLrl, de tanév rnég czckben a sú\os időkben scnr naridt ki, A
lrálrorút köverő .isztogarísok cgyLn,íst köverő hUllánlai ncn kcriilhetrék el az ald(L
ri Magyar Agránudományi Eey€tetr Á aúJrvo§fudományi Karát, töbhek ka]?ött
Zünnerrnann Agostorrr,ak is ct kcllett lraglria ü inté] línyt. Ebben a: időben ji)tt
tatlc a: első kollégiLln, é§ \,c,cttók bc a Tudonrín!.s DijLd(iir ós a nem:etkö:i c§cl,
eg_ut(orlat intózményér, valaninL lett 10 iiLóvcs a képzés. 1952-ben ismc<t íiiggetleD
inre_rrrcrlrl , n,, Álatooosudomenyi Fói*olal , r,r V irl , ,, .n|É_.,| ,, n^VP|.\^
srímú lDttgatós,ígot. 1956-ban a Fijislrota vis:alGpra a pbnrolio jog:ít, 1962-ben
a, inLé,mény lrivatilosan is rnegkapra a:t a rangot, nelyet mír régót! írc8éldenelt,
cltk,r len Álaorvos,nrdományi Egprern, A 1iln,adalmi esclnín),ck urán újaLb poli,
tilQi tisztogat|í$t lriivetkeztclt, Ekkor kelletr elhaglnil !] nrtérnénlt, Löbbet(
kilzött Kónár Gyulának é§ Uíbfuyi Lásr(inak, az akkori iglzgat(nrdk is.
1973-bao a lrallgatóslig birrokba vehete a Mfi€k József Koí*iümot, 1974,bcn
nodeLn, újépiila&et adtak ác a törnlr Lctcti okltlán, 197ó-ban kés:tilt cl a: aula, a
torndeíem, és t óédl6, l989-ben kcaliíltirtt nleg az idegen n|clvíí oktatás (angol
és Déliret évíofyannal). A: 1994-es lanévben indult a zoológus szekirítyl ami 2006-
tól biológússí al.kult. Az lntóZcr újabb épii]ereker, teriilctckct lraport, a íejles?lésck
hatíslíra a rnagyar :illatorvosképzés fuvábbn i§ liL:ígs?ínvonalíl, és nemzetka)?ilcg
elisrnert maradt. 2000. ianuír elsejé,eL !: ÁtLabn,os_rudományi Egyctcn a
tl^J,,It,,i Cgr,rrlll, rnr r1,1g]eralrrel, , rnl, ,_,.| - l1, 1rnr:"-it ,r Fetc,,rnrn,l,
a ]á§beÉnyi 'nnít(ikópző Fő§kolával és az
Yhl l\1ikLcis lvlűs:aki Főiskolával tltln,e
szent Is!án Egyet€ínmé intcgrál(-)dolt,

2001. júniLrsíbln :itadásr{ kcrültek a
Makovecz Imre áLtal tcnczctr iillői épiilerek,
és szcptcLlbertőt bein.lult nz oL<rlttlis is !]
Üllói Kéíleti Int&€tben, A na$állatg],(i,
gyás:anal kapcsolacos egységck leptlk itt
lrc,Lyct. lgy pcrs:e fets:aba.l ttak az,,A" épiilct
íóld§:intjén az istállók, helyiikön épiil a: új
Kisállatklinika, megnyirása az éV fi)l]-rlnán
\,.ítható.

s.ék eL§ij icazglt(ija Tolirry
tőrrént elhalál.,:ásíig, A kezdeti időkben az

gyógyászati TanszéLcn Ddulr meg. A taD-
aki civtségében naradt cgészen 1818ian

igazgarását. L86g.ban az inté:méLry Devél Pesti m. kh. álldgyód9bt&€tre módosí-
loll;|,itel e,,i iJ,,r ,"1.1,4r rg1 ,,rol Iqroreerr"l e.l<r,

,,egi,€t€mi j€ll€gú f6i&o1a' volt t

kumtás színvon;rlálrulc cgyar:ílrt sokac lras:nálr, lrosy l881"§§ji *€indl Lnr€ teNei
alapján elkész(iltek a (n)k tejlcs:tés után) jeleDleg,s has:náh;i"D tér,ó óptilctck,
ln.lycld ,, l,jl,el,rl ln(e,,l-L, l,,_,,L.rl ,l , r,,g|"lL_l r,, ,"1,1. tsrJrprr
külvárosában épiilt campus a;ótrr a Bclvíros részévé r,ált), 1890-ben Hutya Ferenc
t,,nulr,,,nrrn,l, ll,,r,,,r,l,,_,,l,rrr_ 4,,. r, lo..;rlbnJnrr. r rlre_.rMagyarkirá-
li Allátorvoei Aladémia ru,l, r rrtre tel. e elelrereli l'" .r,,rn.r,r,l , rL"r.n
tak. Ezen rei,on:rok a s:fur*-,l gijií...1k"{&&rírt.,(úk ki olylnn)irq hog} alig
9 éwel később, 1899-ben r; Litézlgé-lly íótsLólá'rangra enrellrcclctt (clsó rekrora
Húr}ri FeÉn. volt), 1906,ban p"idg ,n"gk.pr. a ,,ltolDótio",t vagyrs doktorrá

hré:mény, 1926-tiil pedig Lckktri tagji letr a Fel§ííháznak,



Az Egyetemről általában
]Pilue. lel\Flelid k^\.|,:,n mi||| ,l7 eg\.llm Fg\il ui p^lts,llJnJi, Uu,id e.
ír lehelo.Pgeid, 1.1Jmlnl lülele. egeid,Jnlldl ,lg\ l)FIJlüll,.l, Il. <|,r.I mPgi.
merni az egyetem és nron belűl lt kar működé§ét, A Szent Istvril1 Egyetemen ielen
leg 6 karon 1bl,vik a2 okt.rtás (Állatorvos rudornányi, Gépé§Zmémöki, G!zd3ság_
ós Tár§adlloml domínyi, JáSzberényi Fóiskolai, tríczógazdaság, és
Környezettudományi, Yb] r\'liklós i,lűsziki Fóisko]ii Kar), AZ álIalorvosi karon
ös§z€sen minteg,Y ] l00 hallgató tanul, .lkiluek kb, fele idegcí] nyel,ren tanuló,
küItöldi diák (rngo] nyelven I_V évfolyrn, német nyelven l 1L évibl,vlm).
Az egyerem felópilósében egy ol}ran ki'ZláNasághoz hlsonlil, mel,vnek t0 nagy
Dcgyéje van, A ]röZlí$asligi elnók l reko., az e8yes 'megyék" a l(arok, A karok
ólón a dékán áll, áZ egycs krlok irányítáSál e€y, _ a me8yegyíiléslrcz hasol}latos
§zer\. végzi, A klrokhoZ tarroznik .tZ oklutás _ kulatás aláptgy§ógci, a tanszékek
és az intéZelek, E2ek ólén a tanszékezcló ál1. akit a tanszék ot(laiói kóZül _ a lln
szék dolgozóinak állásiögti]áSa után a fcnt enlitett ,,megyegyiiléJ'ne\,ez ki.
AZ Alllrorvos ludomátlyi Klron rZ a bizonyos szcn, (a ,,me8yegyíilés") a
Szenátus, mclybeD a i(ar oktlló ós dolgozói melleil .t hallgatók iS jelenrós rószt
(1/3 képvjsc]ct, Y.lgyis 7 fő) klplak.'ltrméSzetesen a szenátu§ munkájál löbb
állandó és "rd hoc" bizoíság segiti (és nehezíti). A Karon két SZak múködik, aZ
úll.uLomos-tlnhtori és a ü'(,lás!s l].si, t]tóbbi irán,vítáSit egy kiilön egység, a
Zoo]ógiai Intézet végzi.
Á-z cgyclem az oktatáS inléZnrónyej de i hal]gllók ólote llem csak .l lanulÁsr(j] §Zól.
I1inJrrr lrron mJJn.li,,. HlllrJIo, or olnr.ln\.,dl. \J:\ ,l H('K mrl)nel,
kópviselói réSzt vesznek r kar éS iz egyelcm irányítá§ában, só1 mi!c] Szavaznli
súiyuk elég jelenlós, gyakran a mérleg n},el!ól ké!ezikegyes dönlúsck me8hozata

A HÖK,ón kí\,ül lcrmészelesen eg}éb hallgatói szervezetek js vannik, péidául
nemzeiközi diá]rszeNezeiek hclyi §zervezetej, és hallgatói lapok, Róluk a

kóvelkezókben még Sokltr olvlshirt§Z,

!égereliiíá io, ift a íeDí eDI:Iíétle8 ,élsoh:
Az egyeten rcktoti,
A.Á atowos,nldomán i kár déká"Ja,
Az Egyeten Hallgarói allkotnínv:atának Elnt:ke :

c, 4olr H,llE,l", ol|",r,nrr,r,n,l "lnnl ",
Z.ó Lóeus/bio lóPus képf ise 1,1:

A HöK péEüglekéft í€Lelaís aleLnöke:
Newctkozi Á atot"rxtlrr,lrallgatók Egyesiiletének

/ 1-1,i,clll,.: ,: ,l é!-, |,| ll^l ll,, le - .,.l ,l n,, r ,1,1r,,, \,rr,l n 1,1.ó J l,r , i
( 'l l.i..ll,.li,:cpPgeivél, \e i"8,1|, é ,.,P.,il . b-r,élrllc, ,ol,: c
L(óletkező éVeklreo is hivátáli teendaík sokiságáral fog§z suemtrcsiiini. Ki]hn]-ebb eliga-
zodás !égeü ínle au c8yerenti hivát|l.rl(:

Rektori Hivaral: Az egyetem irányíttísli!rl kaP.solitos iigi,vitcLi reendők
ellátására hivát.,tt, jó Ncssuc, Gódijllaín tolijlható. (2l00, Páter Károty ü. 1,)

D&áni Hivatal: A kar ir,íq,ítását !égtri, xLlí r.lto,ik i tijlrlret köriitr á
TaDulnányi os:tály iS. A ,,H" épiiIel .lsó emeletéh tiliilhitti (lásd később),

Tarulmányi ovűly, \.|.,1,1 ncv.n,,,ll{1, c h,lle,,l, | |,|l,Il|,i.,)|P ,ó
ciális iigyeivel íoglau<o:ik. Á vizsg.jlrkal kapcsolan)s e§edcges kéreLmeidet is itr
kell majd ie$dni, Ez is a,,H" épiilet elSó eLneterén fogLat hclyet.

N,nyi rerl:ísa: Hérliín, s:.i]á, és .jiirij..ij(öd 9 i0-1 3:00, ig.

HÖK líoda: A Hallgató troda rz,,N,,é!úler ]. eheletén, a 1l0-es Éotra (Láít
később). Ez a: a helyiség ihol többek kö:ört, az ö§zlitndíjak megháríro:ása vaeY
éppen a kiVETítés Szerkesztése íolyik,

Dí. MólDár ]ózscf
Di Fodú László
Mut]rí oyö.gy
>?.,hlí,, qene<

]ánóska tláté
MiiIler Linda

!.cPvBeL])< l nlol ]o:sel

iE
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Az Alma Mater
Jho|.1)l ,lil, ,,,ló.,,l ._| r lr.l., r n,,llr, .,,l,_.rrl,rl,g ,:. r ,.-

( / e,,ll li,]..l. :,,n,1, 1n, , n,rg , l, rir. r,i.l. rnrr.,l,,r, , Ille]F-e l le.j.In, , ,l
,,Táplálci Anya" rígcrcdnénvre jUri]"L, A] ALín! Nlat.r egy régi di.ik lriieje]és,
nleIy m)gát a: inraanónvt liiratort jelölhi, Etbajl kif()lya)lis mosr i kar íizikail:rg
is megfoghltó rós?órőt, vagyis i: épii]erekíajl lc,, s:ó,
Vs:onylag suerencsésnek noncllutlu rnkat, rnert a: nrtó:crck és tanszékek
tOhhsége a Ro r hcller, l\trnt., mtLLck.Lt terkeperr

ezr 8 cí5,iittcst, nielyeker A - t(il
s - ig tartó icl]ósckkcl tt. A láts:ólagos :avlrt
(9 épiiLer - 18 bctű) a: oldia épiilel Dtin.le$,iL
beiárat.l eg} iDílló iclést , jelen|ő§en mc8kijnnyft ve
A íókapu a: lstvírr ejárai c§ak kiilöüleces
alkalrnak (klníocnc csctón, a rijbbi nrée ollaoL(or sc
hrszrl:jlIató. A Rika épület (,,A") nagylés:t n

§,L,",,("t,,* N",, A

Mikobiológiai laboioknak bvábLá i Patikfuak (beiárat a: új épiilctck
fclól) iS lreLyt id, .r] ,,o", níg a só&zet, a Tov&btfué§i elóádó és a
Belgyógyávati arrbulmrch kaj:(]s óPülcte a,,B" jel:ésL vi§cti. A két épiilet kö;ajtt
bekanl,arorlva jtnunk e] a, új épiitctckhez. E:ek berűjel?ése daltői és:akra,,F"-tóL
,N'!ig terjed. A: épiiletekle ki vaD írva, hogy melyikbcn mclyik ranszék raláIlutr;,
sót, hátul, a l'ölrls:inLen egy ki]:ijs íolyosó kóri (iket ij§§ze. Eblrcn a tóorbben tllál,
luki tilbbek kózött a menza (,,C"), a T6tnevelési Tang& (,,G"), i biifé (,,H"), l
Tarulmányi Ovály (,,H"), :l Sámítóeép€§ sróba (,,L"), é§ a: Idegenn}€lvi lekorá.
h§ (,,N").
A carnprrs hiyatalx nyitúno§ mell&helyisége a:,,E" épületlrcz simut, a
Kórlrrrcten boncterrrri:nck lr.,járara mel]eIL r:r]íllratit, Ezerr kíviiL rr ki]nyvtár
e,ieletélr ial.ílhats: Dyitott mo§dót, Ar új ópiiletek nrinden enlcLctóD, a liítekkel
9etlben tlllíLhttó nelLélrhelyaég, de e:ck cgy révér zárva taítjík.
A Zoológtai lnézet, mely íóleg a Lirrl<1gu lrrllgatók életében tölt bc közponri

e e|.l, , Ron €nbill€r úl 50, ,l,,rr rrl,,Ih,,r;, Ur, ,r,el,her, ,_,,|"i1.1bcll 1.1,,ll,,l..I
lneg ,ll AlhlFríyésztési, Takamár,yo?fttani és táborá[at-Erdomárryi InÉzelet e, ,,

Növénytmi Tmsák€t is. A li:ita nijgötr, a nyorrrrla rlrcllctti Jegyzeóoltban
wísárollratod nleg :r s:iiksclgcs kt;nlweker.
{- Üllói KMrleli lnt&et, lnlll, llldl,r, l, l ||.| ,, ;| ,,|,,, l'.Jk h,|,
rmclévrő1 válik:r hrrllgalók élctének részévé, de nut j(i tudni róla, lrogv Eulópa
eg!iL( teglon:crííblr nagyíllarkó ]á:tír(il van s:ó. E:ek tliín elmondhatjuk, hogy
rravigtíci<is szenponrból nrinclent turlsz, úgyllrgy

Jo UTl\,l-. GOLYAl

Belgvógvászati Tansz&hez ]tt ki pár éve riu istáIló, idc

Utóbbi lnindjáft az clső íólévbe bc is fog rnuratko:ni, A
Bikrinlil nrrLadva, anól óPület, (,,C") mljLható- A

Eni és Parazito]ógiai T eldadóhoz. Ez

táVolihbln iz Él€tBni etőadó i,,!Lit

kiiiön Lesz szij. l]óli otdilon lévő
felőli pcdig ncn véletlenii] fi§eli
iizcmcl itt. A park és,aki o1dilín
srir€ttani Taneék 

" 
KóÁmcrini Álatoívo§tmi Tan§zétüel- A.

cl r Gyógyveítani Taí§dk (,,s" és

ltt álldogálva a: enrber ncn gllr min-

l1lég itt iizcn€l a Kbállatló*r& (kelctLől a Selfs:eti, nl,LrgaLrril a Belgvcigyris:ati).
lnnen a lrcjárat tilé sétílva Lűnik fel, hogy a BelgyógyIís:ari épiiler (,,A") czcn
íé§:én bósz fclúj ítlí,ok zajlana|, nrelynelt crcdnóny.képp reDrélji]k hanaLosnn mcg,
nyílik az úi KF.íl]irk&híz. Ektxbcrr brlra újibb épiiletckct látlrats:. A
Bclgyógyíszati Elóadó épllete, nrely a Kórélettani cyakorlón.lL, a Belgyógyászati és

llelicr, A ktnn k,:.ni utlrarsz |e a rarrslétekle és a l(émiai
utuDk et a,,D" éJriilerig, F(jbeiálata rglulodóho,. A Parkot a KéDria Éel

Itottenbittcr utca iilőti olclaloLr ntí lra ve,et, Dre\,ól ké§íjbb nlég
lvcbncstcreklre, jUthats: be, a P k
irltot, csüröltökönkénr Equus-klllb

épiileúen tilállrató a, Anátómiai és

ipút.t h-rtsó.idilin le\'ő El,,.]ll, ; iDálisaLb eserLeí\ is tcngctcg időt
ft,gsz eltijltcni, A Bclglógyás:at nr

,,R"), M ctőadó beiánra a keIeti
dcnt lát Budepest szépségeibiíL, rrr úti L e|lllel lJl.r!.,, A k|jLt!j:(sL],l

D

i



/A_ {ll,,,nan, lUd^l,,;r\ir,,l l,öll\\1,1JJ,.g]el el. l,)ll\ ll^, nJg),lUl\_jgi
í T,ll,,*," i -,l l^r,Vl,,l. (ts\id,, ._ ll l\_n,nn}el A oll,:r1),h,ln {mel)
rirbb, mint 90 e,er kötei tev ki) nencs;lt( a lcg{Tisebb íolyóúarok és s:akkonyvelr,
hanem nuzeáls értékű ritka§ígot( is mcgtalálharók. olvasóinak l20 fós
olv:l§ótetem és tucatryi, röbbségében modcn srlimítógéP áll rcndelkezéséíe, a
k§ireremben Nctc?ni is lehet (tök jó) meg !:rssziáns,ozni, amenni]ihen niDc§ orr
valanriokratá§i célíLszeIinsz. Ahallgarók nyugodt, barársá8os Lógköre miatrgyak.an
hclybeli tanulásra i§ has?nálják, r,alamint ttrdonrínyos kLrtatórrrLrnkáL$oz is nagy

ln enlítjiik meg Természeriudonányi Mílreum Kilnyvtárát (Bp,, l08E Baross u.
13.), melyec elsősoLban zoológushallgatóink szokták lárogatlli, főteg a TL]K dotgo-
zarok illetve a diplomamunh megírásakor,
A Kaíi Könyvtár (mint Lnár volt rcila s:ó) a Patk nytlgnti oldalálr, a ,,D" épíilep
ben található, Az új épülctck átadása előm a Rektori Hivatalnak adott helyert,
ani meg is látsziL< nz c.piiLet kiilsején és betsején cgyarzínt (a ná§odik
világháborúban §zovjer paunc$oki harcállásponrként is szotgáLt, szcrencsére e:
már nenl látszik lnjta). A bcjírat a RottenbilleL urca 1elíjl nlílik, kij,vetlen Llrána,
balra található a ruhatár. Ha9nálata körele]aí. A rijlrlrfunkciós Anikó (bi,tonsági
őr. tuhaűtos és p*ihológus) ad neked egy pof:ís kis számor, neked pe.lig a
Negíeleió §,eklényben kclt hagynod kabátod, mobittclcíonod, nagytáskád, és
egyéb, a kilnyvtár hawrrálarához nem sziikségcs dolgokat. Anúgy ha vrin egy kis
időd, Anikó mindig kaplrató egy L(elLcmes bcs:óLgetésre, plecykálásra. (S:inlén
éldekcs megíigyellri, Logy a n}nl)nta ncgíljítotr s:ánNorok eg} év atatt mcglc-
herőscn hiányossá válrrak, de a rrregíeteló s:cloónyekben nlégsen porosodnalr sc
miltiós értékek se robb hónapos sonkás-§airos §:endvicsek. Alrklr vrzont ki az a
mániákus őriilt, aki r]yűjti a ruhalílsz,ímokatl] Vigyázil, kö,ö(tiink j:í])
Az épiilet fötdszintjén találhacrlk l hryatatix hclyiségek, a raktál, é§ néh:iny
kényelnes filtcl beszétgetés, oLva§gatj§ és ljl.rlozís céljábó1, A Könyvtiirb)n csik
itt szabad dolr:ínvo?ni] A létcsőn bilra:, Lno§dó és nóh.fu},, e-nailezés-re §pecilL-
izált számítógép tatálhitó, jobbra pedig n? oh,lls(itcrcm. kle hetépve egy haralmas és
sremer gyirn},örködtető lrelyiségbe juts:. A: uanlozott csillír alacc, nagy elódeintt
íestLlényckről íigyelő tekiDieGinek kcrcúttiizében a MpilapoL suéle§ §lűláia mclLctt

qt
lnagynl, némct ós angol nyelr,íí tmkönyvek lelyúgöuő atenáljából válogadratsz.
Ternészeresen valrinenn|,i r:]nkitnyv és jcgy:et megralílható itt, egy rés:ük
kölc§ónózlrető, a kar haltg.rróhak nlgycncscn (cz nenr jelerrti azc, lrogy nern
kell idóberr viss:ahoznodl). A tanktlnyvek a bejáratral szernkózti pcrlcsoron
találhatók, A (s:enrból nér,c) bal kéu íeLőti sarokból induls: majd szeprenlrer-
llen, és ahogy szép lasarr halady előre ranul,nánynid §orjn, úgy masz a jobb
sarok felé, nivel a polcon a r.tnulmányaid sor.in törtéDő íelbukkanásnlk
nregfeleló rendben tatjlh:lrót< ! kiinwek (e, de szóp, kerek egy nrondat lertl O).
A könyvtáros kisasszonyok pult;a rnellert ral:illraró egv nagy teljesítményű
s:lírrrítógép íekete-{elrér nyonrtaróval (25 FVotdal), csctleg suínes (]40 Ft/olr]al)
ctsősorbarr kuratási íeladatokra fennratrva, valamint ecy íónymiisoló 8ép, amelyet
s.tjái kártyával ( 1] Fvolclal) vagy a kózponlival ( l? Fdolctll) tuds: lusznáini,
Hírrább sétálv:l a bő§ég zavaráfaL szenbe§iil :r: cmbcr. Llarai és kiilí.rLdi állatoNo§i
és állattartói íol}óiLatok, szaklapok soralroznak vógteten váta§,ték|an a polcokon_
Ha valamit esetleg rrem találs:, szólj a mosolygcis hölgyeknek a fent cmlített pulr-
nál, nrti, hogy Llegvarr, csak elbújt. Itt további s,ánrícógépeker is hLrtls,, Lnclyek
nem csak e-nnilczósrc, hancm ttrdományos krrtatá§rn ,s has?nálharók. És van itt
néhfuv csende§ a§ztal n sarokbarr a:oknak, akik magányosan sucrcnrek tanulni, A
lcghárulsó tcremltn rninteg}, tucarnyi, na$ telje§ítményű száLnírógéP várja a íel-
lus;nálókat. Flasználaruk nrgyenes, az Inrerner felrűlrőeú gyon, ezért §okszor sorba
kell átlni értiik.
Vége:etlil pedig 1ílljon itr a

L<ijnyvtár n!itvatartáa:

H]ÉTFó . SZ]!]R.]D"4,,

B3a . 1ala
CSÜTÖRToK:

B30 - 2afla

FÉNTEK,
9:úJ , ].1fia

Ujra? Na ió. Egy meleg nyáíi e§te, sok-
sok évYel ezelőtt, éppen mentem át az

5l"s úton...

KIVETíTÉ,§ 9 c,it.,,"l,;, lnm

Könyvtár
Telein,: ( Jó. l ) 476.42]6

Ean, l l : l ibr.I|,@uiye t. hu
HoDlaP: húP:lLóny\.hlú,^ ét hu

ls.za,njj s:jljóé .siíLi} /U.Jn



'Llel lás:*. ,? .lbnJ€ le:e belél/e l l]ín:íl' _ aj.' /]i ltlte] /:rn

r/gyetemünkón nenr pal}asrk)dlrafunk aía, hogv cLlcpnének rninLet a haLl,]atók
í.., ,,,n,,,, re,,.,,,,,,,,rr l,ren,er el.r.*, p,,nr^-, C Br.,m"r.r, , ,r e.
S:ánírísrechnil(ii Tans:ókcn í;nDt.ttort S:ímírógéps:óLít ltomtánidás érre, pír
éWel kéSőbb a helyiségcl bczárrít ($,.lr,: a 6i:,ínci korlnil ránk naLadl, nenr lclP
bantanon teclrniLít hrxszas habo:js után sclejte:iék. Jobbarr wndva a rásrrló
cgységek -pl,: HÖK lQPták meg íjL(ct.), a? ílj Hal]gaLói Gaptcrem megnyirli§áig,
tclyhcr mí csiiL( i péntr hián\.ik,

A kar s,erueLén kcrcs:tiil srere:lrets: (tcrmés:etesen ingycn) saját elel(funikus
postal'iókot, E:L kérDi kctt, mégpedie a Tins:éken vagy a KiDyvrárbarr, eser]ee a
.<lnl, ,l,1.1 l "l,, "t\".pi||.,,,J,,l,,,lti,,,,l ,l,,l ll,,J: l-rl(p.ll l l ,, ,,lll he,r,,l
nutat, anrikor a Patágóniai Egl,eLem Tlngcrbiológusi Kaúrr mész öszrön.lí]]al, hi
s:ép és hivarillrs nóg & ejnilcínicd is.
lla késijbb bjuni poblémárl lennc cu:el, alkor a s:crvcrsnhíbat Ltú: (Llóg
nrnr.]ig r kiürvt,ir épiilelénel(.lóli réSzéD, a iaajr(j Ln.igött) segítséget kórni. Ezr a
postaliól<ot a u,lvn,,s:ie,hU4il éLhctcd el.
S:inréLr h:rs:nos oldal a wtrv.lrurrgarover,crlrn. Annak CanrpLrs alegysógó|en
letolrhető anyagokat (@
kete| tétels,lol., lriaültt arryagol, kirkllgo:ott rérelelret) tal,ílsu. Regis:tr.icn'
s:ükséges, Lnu]dcnképpeD tériink, liogv redd is mcg, 1rog1 i: e-maillrcn tcrjedő
közéldeL(ú nlli]ünációkhóu (viagaliliratko,ás, je$lrctrrtás) ho::íjuss,
A \,ógóre hag,vruli r lcglOntosabt]il, kedvcnc híZi istenLinkc(. u NEPTUN ne\,ú
szánliL(jgépes re .lszcrl, ,\,1iDt minr:len lró§Z ihkén,!úrnrk ncki is jldozilokll
kc]l bemul{tlnunk, l'l)DlLlmán},i O§7lályo11 heliJet foglJl(i ]r.iios ptrpnők ezéíl
nin.lcn l'!iévben kélszet ]cijlnet( \,a]akil, ,\,lógpcdi8 azoklt, lkik ncnl vették ltl
idóbcn.} tantírg,vaikll, Dem jelenlkc7tclr viz58ákrl, vxgy e8yéL] módoD
harryagoltík a Felsóoku(á\i TöNén,v állu1 link szabldiloll rómei, AZ eg},es
fólólck elején a beií.tlk()7ús aki(or és csrk ukkor tekinrhcló Lctjesnek. ha aZ e
NEPTUN on i!
me8tÖrlÚDl,
T]etépési kódodlroZ
ó§ minden eglah

jnísz hozzá.

|lí vőlNölíll !

Kolesz
1 1,1|.] Bulluld ,\h{Orljii l 59 ó].

ll.,|lel! ú 1,rcl,, _, ll..,_.r,b,,,,cl , 1.1l,"^l ó-l-ted..i c lj_, llc,
( 11,onr,i,nrn.al,;1,1l h.lnl|| c0,lr.l,h,|., {'e.L,,l,_,ol , .ill,,l l.,l'
90?-es, s08-as 91]-e§ éjszakai bls:). A ]20 fií bcfogadására aIkalrnas,
rrégyerneletes épiilcthc tartozik cgy vericlégpnrkoló, egy as.íalros fócip.ílva, a
1cnnLrrarad<i tcriilcr pihenő parkkéDt í nkcid]á],
A. iiinyíeíst a: igargató és i hérfős Diik Bizottslíg vag:i a lrí:irendnek
nrcgfclclócn, A L]iíkhizortságot a Kollégiumi Kij:g_vílós v.ílas:tji a kollégisták
k jzüt,

A s:oblik h:ircrrrígyasak, Ivlindcn srlbáIroz tirto.ik a íőhelJ,iségen kí\,iil cgy
fiirrlíís:oba, egy erkély és egy beépített s:elrrér,rsort rutatmazó eiótér, A:
cnreletenként talílhltii tanulci,
korryha (elektronros tű;hcty,
nrikrohullánú siitaí) ós mosó
Ilel}iség (alltomata mosógóP) a
hallglt(ik min(lenn!pjait kiú_
n!,ítik meq. A 1bl.]szinren
tijnyvtár, fotriLah,t,
5:jmítargóptcrcn, kondi-
cionáLíltcrcn, büíé, ill. kér
viitakoaj, TV,tcrcnr áIl a kot-
légistík rendelkezéve.
A fillcls:intcn telíllnts: még e9
llOK-iro.lát is. A szímítógépes
tcte,nhen 2,1 cir:is Interner lroz-
:ái,érés bizr.,sítórt. A kohditelcm
trlcilctt a.liákok ]ó eíjnléléről it
hetente kéts:el talrott aetobic
ed:és goüdoskodik. Vógc,ctiil,
Je nenr urolsósclLban, ninrlcn
ttvásszil a kotLégfu m i helyszíne
i: Eqn s-na|ólr rellde,véhYcihck, vöós Felhő rémálma
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Hallgatói Önkormányzat
, ;ret. ,1,11,rn .La ln",,lr,.l i." illt1.11,1, l,nn,<rl tirhrr,nlcl lrnl r r'/í lo-err .1,1,b,,rl rnuk.,J, r r D,,,ont" n ,nl_,r,,(|,|, ._errl. ;re,, h.Jl.tr
cnn},ile nem ross:. Az cgycrcm hallgatóiLrik töNén, bi:tosítorta, komoly s:ertpe
vtrn !] iDté?mény i.áDyírí§íbirn, E t testesíti meg a Hallga6i ÖnLolínáíiyzat. A
l{iilijnléle irányító iestiiletekbcn (S:enátus, bizotrsáeok) mcgLóvó icLerrtős sílba sok-
szor Licgl(erúlhetetlenné reri a lcgfelsííbb vezerés szánláta a donrések meglrozata-
lillcr. oktatóink is eg}€nnDgú pa.tncrnek fogac!ák el a HOK kttpvisctőlt, És Logv
lik ókl
lrlindcn, a: egyetenre, il]etve a karra beiratko,otr lrallgató auronutikusarr tagja a
lloK-nek. Mindcn évíolyam választ Dr.gának egy évtolyamíelelóst, aki czáltal a
FlallFtóí Válavtmány Llgj lcv. A HV ragia még a: clnok, a zoológusok
tépfiscliijc a Kolléglllnri Diíkbi?ottság, a rrem:etkozi diáküervczetek (ForeigD
srudent Associátnrns (FSA) ill, IDreín]rionll Vetelinarr Sndenls Associatiotls
(lVSA)) vala,nint az Eguuyt(lub egy-egv képvi§eLójc. E:cD kívüt s:enán§ hall-
grnji lészról delegált rigjli is tagjai a HV,n]k, ókcr t(özvetlen vátas:tá§§al §:avrz-
:Uk meg, ren.l§:ernlr szcPtenberbelr.

Es lrogv konkrétan mit is csinál a HÖK] Nos tijblrek ki)zi)tt:

; ellát;a hivaralos tccnrlíjit a S,eDán§ban, a? cg\,clemi és kari bi:ónsáq.,kbaD
z prograrmkat s:eruez
). hallgatói lapot a.1 ki (kiVETírés címmel)
, meghattjn,?a ar ös,töndíj nagysrigát
/ ér!]ekkópviseleti srervlrént Drűlrödik
; negpróbil nrcgcllcluni ninden, a hlrllgarcitdral (.rkjr csak eggyel) kapcsolatos

problémít
> t.imogat (JLár anyagil.rg is) nrinden olyln haLigntói irtletet, amely a hallg:ttói

élcl s:írlcseJését célo:n
> t:inlogat mi! elr elkép:elhctő jót, ami a hallgitókkil knpc§olatos
- igyeLrszilr rnegtorpedóziri mírdcn cllcniiDk irányllló vé§:tethes ö§s?eesküvést

llll tchít bármilyen jellegi:i, n Hallgutí,i Öl*ornán}rz.t(ál itlctve a hallgatói élertel
l(rpc§ola(o§ ötleted, megje$,zésed, gondolitod, ho-áfű:nivalód, vélemén!,ed,
lricgészitésed, tanácsod, tipped, elkép:clóscd, észrevételed, komrnentár , meg-
gyó:ódésed, nézeted, últnutatrisod, sir,ímo.I, tanasei van vlgy séLelem étt, akkot a
lcgbiztosabb, lra ezt évlolyam Lépli§cLajdiln kereszrül (vagy akárrnclyik HV+err
l(cI€síül) hofud a tudomásDnkra,
Nli rnmdcr-it nrcgteszünl(, lrogy segítsiink, dc e:t csak aLkor rudjuk Llcgterrni, lra
lL unti a ploblémíól.Ó a birkakirály.



cursus veterinariae
l- ill,,1,1Vo.i .,l,, ee,il l,gnep,_c rLL,_,r,.,rrll ,r,rr.r,r .,l|.l.Lo-d||,
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{|,Il|e|e|,||(é.l,\,ll, n,,|. (,lel,_.l(.\,,l ,( V,,l,,. ljlJl.l]ld-ll,"t^rUl
alakul, rehít méhán lehe§z biiszke arra, hc,ey s:cptcnrlrcnől itr íolytatlratod
tarrulmárryaidar. A s:ak rnagas követelménys]intjét jeLi, hogy óvcnrc 851rallgató
íclvétclc ncLlctt csak 60 , 70 kőriiii a diPlomázóL sÁ rrra, és a vég:íísöknek is csak
kortilbeltl a haLnrada-fcle ltc ctt 5 ówcl korlibban. Tehír ne gondoli1, hogy a
nehcón tírl vagy. E: pcrszc a kir.ételesen szigotú vizsgaszabál},:atnak i§ l(ijszön-
hctíi, mclycrr r: clmírlt évckben a HV néhánn sokat bírlilL konnyítésr ért el
(pélrlául egy tárgyból eg} íélévben 1r:íroorszor lehe( \,izsgárni), de ettajt móg Dcn
lcttek köDn},cbbck a vizsgák, sót.
Nagy vita t,ilgyát kópzi a ncrrirég bevceten ún. kreclLtrerrcls:erú kép]és i§, Ez n
t(ép?ésíonna :],t jelenri. lrogy a pilrnriss:crűcn cgynrásra épiiló talrrárglak köziil,

fótévtajl íiiggetlenüL, bánnelyiket
íelveheted, amelvik elótlnulnányaLt
sikeresen teljesírerred (és induL az
adort íélévben), A kreditpontot<
rél,én a] ijsltöndí] alapjlnrl sl,Lg:íló
tanlllnílryi ítlagot Lrenr.sxk iu elért
oszrri\,zat, lrarrcn a vnsea nehé:séee
is bcfolyásotja. Így pólclául egy
anattimia hárLlas rijbbet számít,
mnlt egy jeles, ,"n"d;uk a, Állator-
voslís történetéből, Ig:ru, rr:

ilhat(imia ki]rcleíí ranűrgy, la8lis a
Llipbrrrához clcngcdhctcdcn, níg rz
,,lío-töri" fakultitív, aza: s:abadon
vális:tható. A íakrrltíciós és
kijtele:ő tanrírgyak jelIegéííjl,
síllyától, íelveherőségi]kről, az
ös:tijndíjs:.ilnír:ís csavrrulataról

sikcrüLt két tckiDtélyes mér.tú íü:eter megtölreni (,,FrrkulLíclis rantrirgyak
tájékoztitója" illetve ,,Tanévi rájékoztató"), amelyeL<er a beiLatLo:r:iskoL
autonatikuaD Lriegkapsz. IJa a téDa annyüa i:gat, hog} nem híród ki lcldig,
ismclcltcn utrln:ínlt r lrítsó borít<in olvasható szővegre. A C]ólyatáborig, iIletve .r

beintko:ásig azorrben még rengeteg sok rclő van, élve:d lri, lrrnbaj(í nylLat kívtí-

,,l. J - \ l,4 ,., , 
"l]) .. - Jt,' l,_ _D_ll.,] l,.,__

Cursus Biologiae
(,^."t el lel 1,1,,lnl,inl r rr, L, r r lrol.B_, h,lly,,r.l' nel,, 1,1. neF,,m,l.,,nncl

í)lelleel,hllln,,lL,n,A_,h,,ts,k,.,,,"n,,,.r,.l.""te.e,,,.aiel ,r,l rr, n, n
c8yrés:t Ein§lein óra ntindcn rclttív, má*észr ennek i§ megvan l maga clőlrye.
N,lindenl(ir isrrrercz nlindcn c'l-folyam61 (elóbb vagy utóbL), tehát lu vatrmi prob,
ltlmá.l akad, a: i\§]es bio-Iullgat(i :scniílis örlereinek végelíüatacl:rn sorár,al riraszt
cl Téged- A.r his:cnl, J külilnbség ére,lrető, nreno},lrc nrás lelret cg\millní,öts:ázki-
lcocvenhateer, nógys:á:hen enháronr hallgaii között egyetlcn biLkának lenni, és
hókós megelégedetlséggel beleolvadni u nar} senrnribe, \.ag], élel-lulál |ln|cot yívDi
r korláto:ort rnenny iségbcn jclcnlévaj erőf;rní§okérr,
T)v:íbbá, bjr cz eg!,előre Tlteket nenr érinr, ha Lnald i s:lkdolgdit megírísíra ledil
lr sor, a tanárok elt;ntenek forró szeíeletLiikl(eLj és l<jltcn_nyomorr íiglelernrne1
liiivctit(, mii múvels] nrár nregint, E: elsíí hallásra Mrzaszt<inak tűnik, de envlrítő
lii]dilnóDyként értékelherjük, lrogy áltrlíban
r ,,3r- _r l, ,r, Jl, 1.1,i, , ]"ryer: .,,ll lJl 

^
halgulat, scgítőtiés: barárok és canár,olt,
Es egy nagy hátrány: elég nehéz ncm ícltűnően
hiliDroa\i a/ előid jsol(lól.
lla rnc.g c:ck után is kérrJéset és kérclyclr
l!cliiLnóDck íel Bennerek, né;:etek bc r
lrlllilguwklubba, inri rends:erint kéthctcntc
_.,l,tt |,,lrr r, l,),l,,l
Klubhctyisógbcn vagy a Zool(igiai lnté:etbcrl,
,l,,1.1 , rrrr rler le1l,er ll1,1l^l ln,],I l,|J|J
lrlt, arncly tartalnnz:a a rés:letes idó és hciykr
, r lrnlt,, rt. ,,, , r, r,r r Lerllt E, ut.,Ll,t
clőuetes megbevélés al:rpjír diíl cl. Álnhban meghívLrnk egy uooltigust val]] a wa,
Inrábin jál'|i§ hulnán cgycrlcr, aki Dagy lelkesedé§§el, e§et}eg .liavctítós kíséretében
Lríprátar el nlinlrer tudísáv.rL, ecl is ijsrtőkélve lninket rríla, hogy pann],acló ían-
tlíziínkat a nrilornrnry s;illgálntábr íllíBuk.
Ti lrít a lényeg,lrogy ére:éreL( jól nrngnt(rkat ós legvetek akrívik a: elköved(crendaí
5+D óv alatt, hogy új s:inlpviscrL< lrép:iírlllcsscnek na$ jövő előtr.illó ats}-se]tjcit,
eL kij,ött.
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ThnáROCK
PROI. l)R. Vl].],],tjR JÁNOs

tentírgv keretéltn az

áLletorvosr:enhrl l gar<; l, cg sn,eLl cdrr.k r ele,
Vcttcr ].1nos s:eleti h.l Lorleti :hll ncn a:

J'tlnul,,l(, S:erel, lla l

lrrllgatóság ponrosa,i' .lz iiríira. A:t perlig
LiilijDirsen s:ereti, ha azo[ eLik rnégis tllctsrlck. cgy-
. g1 sl let.1,1.,l.tl.r rt líLják neg kienges:telni,

Vcltcr Jjnos nem s:ereti, ha csokoi:íclé helycrr íigylal ho:nalt nclri, nren blír
llgyao.slrk tcJvcli, dc : r: cLiírdís végére elolvad, Ve
s:crcti, lra r kiilioldi hrllgat(ik rirjicsbvili vis:iL hn:a
s:ln,íroii készítnról}ckcl, Vcttcr János akkrlr van hl a vrsgír lalalti
.l]as:cn Livétetesen képes ijssrelinni i nijv(<nyt!n, as k
clhingz{,rr ltirsonl(i úrtirrn,íckilQr,

tantírgyak elriadísain

DR. KóTA 1 ISTVÁN

, l;l1::,
egés:en kivélelesen lejt, De e: rní nenr

íorcltrlhat clő. rnert rm ni.ír ő is s:ínrniigér) K,,t,,I JWan \:e| eri,
:.l,e,ler l,,l ,,',|,1 c|_i |||,9,|| rl,,,.r,h,nilen, l,r l",.,,l t-,-,er, , ,r v,cr" hiltlltja fcl a fig},eloriinker
ltiruonrltrrtja qT bonloLultabh vegyiiler s,iszre llikus rrevililicL utlllsó s:ótagiit is, Kiilin]ó§en §ueteii, hr kilróbcn tomllll a logilra,

i)Rol., DR. s(j,l oNYl Pl'i,lliR
n. rjtaján liiggcsu tert

a sajár hel!ét bi1
//] An,,l,,lnl,jl C\

( TMclv l "rqk* r r,

Slltttlnr Tlrs:.L h dte*l rr,,nc n^l l,
tlsi .ends:clhc? mnldnyáiunk

l.síls., Kljrai ]\lv:nr ncn s:ercri, hi lilali

D.ey öónrórc s:ol,]ál. l
S(irohvi Pétet stfetl,{]i._'a,§i&§ l*agatorGíga 959i, íijlinl vrn,
S,eteli, lú .sh§ilr]I1br)r ségí&iik !td(i bon.ol.isk.,i S:ercti 1|nrclépé§ek L(ísérctóbcn rúnisztgcth.ti i hal]gacóságot l ]!nphoc}-ták iijla ósólcl.
lovtíbbi1, hr ]'é'iídii§ rllrtt csak]!§{s:cr,öt perc cigirettiszin]eret
kcll tftílil, S(jtoili Pétcl ncot s;!:i:óli, hi D.nika neh rzt c§nrál,
ja, iílit ő d!)htl, sőt:jl1.1ál].n "cmvcÉti, h! bárki 

^en Pnt()srh

J, .l ,,,,,l .]-"l, n , r, rn, llrc\, ,onr^ ,,e,r Kernhi
( l l",,cl \(, ,,ie, :l Fr\e|eírol il lil,"lll_.l1.1 i1.1
t<lrhclyctrcse. 

' 
.,..

scheilrcL Plit s:crcti,'\a. a Nobeliíjas kénir(U$t( njexlik
lrcrcs:tncvc is nyrfrl§§li'es;ébe iut, srercri, ha u clőadí§on
1iltetr kédéseúe lee2lább cgy Ólir nrdia,r víleyr,
-,l,, rb, r l,,l n"rnr*leri, llJ elolJIJLn.,L L,lti tLrnr Lat,ne,
lcndlrcn lanuk soirj1Íend*ve, és Liilönij!'in ncn szereti, ha

saiátos|ig.ihil ial,ld,

Alr§}vetaícn í]télcD látji a vilá-
l]§§§§óL, luncm s:cniivcgének

,r..,. , ,.,,J e U., l,,\ {lL(nt L(l-rhhh cg],

al,rlr csalr cgy pcrqcel is küdés urín esik he l gyltroP

kiirai lsty:nr rkkor varr igezlín e]enrékn, hr lrilnnrccl

ja, iílit ő d!)htl, sőt:jl1.1áld. "cmvcÉti, h! bárki 
^en Pnt()srh

azl .súlílji, idlit ő rk.i Sí)tonli Péto,nag]on (l§Dr s:ereti, hl
valiki a t00 nétercs kin:etékn nrrhiltelcírtrrrl viirrkcdik], -
Sótorryi Pétcr alJtor van iqá:ín eLedrében, lra . hat,jttí" i;k!lilíl§Íoil.1ko:,ís vígén,
. rc(lrrrrlgllor rr":nrrr"lrAr,1,1 r.1,1ej]1 t i,,rl,r, ni,r,, \

PROF. L)R. Sc]HEll]Elr P,í l



Plussz!
/rt,,,-Ie,rl L,(l lj-ldulnlur"r 

^, 
l,p,,,,11,,,"n,,llo-ol"e,h,-,rl,jll,.l§lel,,z

1 fcg.znap^r ",,,,.r,,rh,,nr,rlr,r,,grc,.mrn"l 1,1.,,l,Lo Liyle}cr rn,er* l,,,,
clőaclások és gyakorlatok erre véletlcnül nenr lennértk elegendó'k.

FA}qJLTÁCIÓK: Nín]t nír enlítcrtiik, léteznek fakultációs tárgyak is. Ezek közül
néhányat (az egyetem elvé8zésc alart öss:esen nihinrum 50 lcedir pont éitéklren)
kóreLezaj íe lvehni, Suercncsérc avála:rék bőséges, a L(itcjcrctten klinikái jellegíiektól
a ku.atást segítőkig min lent dtegtcLálsz, Felvéleliikkor célszetű a pontérték és a vi:s-
er hehé§éec mcllctt aí is megnézni, mennyirc érdekel.

TtJDoMÁNYos DIÁK<óR: A tudornánvr* kutotás fcté vonróctók szímáro adon a
TDK,murrka, A: nrtézerek, tanszékek hndctilt meg évente, Dá§,ní§ témát]aD, A
íogadó irrtézetek TDK-saik,r megtrhíq'ík i l(ísélleterés és a kutitóLnuhka íotélyaira,
e6yéDi gondotatok kidolgo:Iisára, segítenek cliga:odni i kiiLí.rldi 9.kitodalonLan. A
TDKaok úánor adnak eLért eteclményeikról a: évenre me8réndezése kcriilő TDK
Konícrcncián, alronnan e legiobbak továt]bjutDak az Országrx TDK Koníerenciáta
(OTDK), níg a legki,iil(ibtrak a nenr:etkóZi koníeTenciákoD ismerretik etecl
inényeiL<et. Fontos motiváció, lrogy a sikeres TDK dolgozatot eliqadják diFloma-

KüEöLDI csB,rGYAKoRuT/GYAKc,Rt {T: Negre.tévtől felfclc lclretóségec{ lesz
nyári cseregyakorlati helyei(et mc8pályá:ni, (pl.: Bécs, Utrccht), Hm:nos repas:talat_
szetés rnellett nyclret is glakooLhat§l A prilyá:atnál a ranulnátyi erednérry és a
hyelvludás Éánít, llletve nrár a rnásodév végén, a tenyésztéstáh gyako.Laton is
el.síphetsz egy néhány hetes, kiilíöklón tijLti]tt nyárí gyakoílatot. Ezeket a
,,TenyLi" (vág|is az AlLattcnyésztési, Takardrányolísi:úi és Laborállar,tudornányi
lntézet) szervei, ha nyitr,, tlftod a s,cncd akkor HolLrhditítrih, Romálriábán vágy
SzLovéniában tOlüeted a nyaLad clsó réyér.( Aütíg Te ceket a soLokat otvav , jelerl
kia.lvtíúy eg,ies munl€tásái a Fogami Lipicli Níén.snét seDyvednek, ,,gy:llo.1ati
munka" cíLls:ó alatt. O)

EXTERNÁrÁS: Talán furcsán hrng:ik, de még qJ, l(linikár sose Litotr, elsijévcs lrall-
gató is rövid idó aLatt hrs:nos niunkatárssá tud váLni, aktíttchdelőb.n, akál az eg|ere-
ni kórlrá:akben. Pe6ze ehhe, oda t<cll rnenni, és. fuubkában való rés,véteL
lehetőségét és íellételeit meg kelL LrevéLni a: érinlettekkel, (le áLtalában nagyon
pozití\,an vis,ony(lnJ< áz ,,ijtgek" a lelkcs ifjílsághoz. Hrsznos r.pas:talaroltra és
ismeretsógckre tehets: szert, ha elég kitártó v.8),-

KVETíIí§: A kar hallgatói lapja, rélévenként 2 9ánmal 500 Féklánylran jelen.
tkezik, Ha báínilyen örlctcd van, s,eretnél részt lenni a kölós munkábin, vigy
csak ér.lekel, hogy s:iilctik nreg újra és újrtr egy 28 olclalas, kétrryelvű kiadvIlny, trirt

l ,-.,.,-"... "-,, .,

Pénz beszé,, o;;;;v
/|l.&\,,n],,;j,t.,Jl t,p, nlar.. ;cg,rJr.| \ninl lnJId lllil1.1el\ m,.lól) ,

( 7 r,n,,,n,,,, il .. \i_,t,,_JLJI]Jl tl\57) rnJ.ll',,,rl A TY:/r r

beifitko]ásl(ol kipod lneg cgy kis fehér kiinyvccskc íonnájában. Szó anris:ó, ez elég
unilnras oivasnríny, nrégis nrt jnvaslom, alaposm vcsó,d ki, 1-1a bármilyelr kérdésed
.,ll ,l!l,n, r.,gl,,lr ,1,1,,l l,,1.,o,1l,,n,,l l,r.rg1 r lor, ",,r},, HÓKlÉl
kaplrrrrsz ielvilágosítást,
E/ós:tir a (ellerrrerlenebb rés:rói, nIi* e lőtc/.:et.§.y.i.la
> A Lolt€iuíDi díj befi:etése (haríridóre|),:), Je]enleg 6500 Ft+l000 Fr felújítí§i

díj /lói4rónnp - váltoi lj
, Siker.elen vizsga Lltáo n, utóvirsgaü (.lz arlr:ltr uírgyból ar elsií irrgyencs a

m:jso.lik 5000 F0. (En.gyóbkclnt a: egyetem nem ,,nveli 1e",liarrenr a Hallgatói
Önkornránl,zat nrűkodreté§éle foldítjá , tchát vóg.íí ylron rád is.)

> Bi,on},os esetekben Liitiiqüárá§i díjat I'eLI fizetned, Pers:e csak olyurklr, lra

piáis támogatást. Ös§:ege hnvoD-
1, ki kell roltened egy

(betc , csalácli állaporod
lgáló nyorltatványt

A üásodik félévtőL kaihht\, €IrrhínYi ó;önűjat. Összege évfolyarnolrként
v,íLtozó, niivel .z é!-folvenrátlagról függ, a: azt rneghaladó átlagír hallgatólírak
jrir. Az ádagoknál nem a matenatikai, lranenr a kredlrpontr:lkkal sírlyozott
átlagot veszik íigyelembe,

Ha bátLlililc problémád van a kiíizetésekkel kapcsolatban, ar:aL vagy az
,,r,,,,,rnleprrelndl,.-,v,91 "^-VP|lel1,1l ,l Hol h" I",Jull.r _ H,,,l !,Jl,b_.,.l
jogosmk Lizonyul, akkor a követke,ő hónapban liiköszörüLjüt< a csoíbát.
ELdcnres már nost rnegjegleuned, hogy ha legalább két féléven kere§:tiiL
ncgíclclőcn jó a tanlllmányi eredményed, akkor rnegpályá:hatsz íragyon kcrnoly
íLttni ós kari ös:töndíjakat.
l láq ide enLryi íérr. Ha további kétdése,.] vann:lL, szívesen állrrnk rcndelkeéscdLc.
A HÖK pénzügyekéí íelelős ale]nöke Miiller linda, IV. évfolyarnoc halledó.
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Túlélőkészlet
l l/lil .úl r r,|rrlr,,r,l.|,r, rr|,r . ,r,l,, .,lr " "rrr r,,r,,rrl,rlrrl rr"t

J//,,q, 
",,g,t,,t,,g,,,.U,.g!.llr. 

,,"tlrcrrcrl ,r,,r,,,lL J, l,, rrrr,l,rr,91
j(i fényképésae (a ho,:á tartozó todrá$ral és snrinke*el). Ha etég időd varr a nl,ár
]rítralévő részéberr (és niért ne tenne]), trj elíre bes:ere:hetecl a íontoslbh cuc-

Elaís;ijr kca] rl a lolyris:ánrlídlt n)téali, ,nerr i] [írtyáta legallibh Iét hertt l.clL
vinrod. ArneLrLryiLen e idáig nem tatálko:tát a, a.lókárrv.ícldal, Le kell ugrano.1
áte a lak(ihel),cd szcrurt iLLctókcs APEIl,br, ós (rtt igaDyelnc(l, A: i]§,tinr(líjll
Utahsíhó: llgyiDis iz a.lószn0rod feltétletriil s:ükséges.

A gyakorlatokra rnindenképpen szükséged tes: gunikesztyííle, §,ikenyélle, pengéE,
legalább egv csipes:re és esedeg ollóra (anatómia). Ha tudsz isDreróstól yerezni,

akk,L s:cLcncsór] vln, nlclt igcn dligík, és il] elsó bónc(crúi g|irk(,,Iato ('], hór)
s:iil§éged les] rá, Ha olindenképpen a vásárlás mellert dorrresz, várni éLdenies,

rncrt a bejítatral s:ernhen lévő patika s:eptenrLerre egységcsonlagokat kés:ít a:
elsósiik s:ínrára. A: anatórnia eló.rclásoklro: pedig s:ínes certr:ák s:éles r,álas:tékíra
1es: viik*'gccl, hr Ló§óbb i§ szcrc§lél kiiga]o(lni a jcgyzcrci(lcn, Tijbb gv.l(orl.itr.t,
póldául kémijra, li.lrií kOpeny elengeclheretlen, rrrivel sem a |énsav senl a rrátron-

Lírg rrenr mtrrat tírt előnvöserr, senr a
nadr.jg(fi, seln i bajíi,r. A iii.etck nlilven-
séee lilmlábnn a Te válavtásoi1 íilggvt<nyc,

a tarrkonylckcL l lcisóbb évesek|ól Vig} n

Zoológiai lnté7er mijgiitt tévíj jegl,zetbolt,
br1l s:cLc:heted bc. llr pcdig vaLami
nag],on nincs, ligy nagyón .llága, i
kijir!r,t.írl)ól érclemes kikijl.sónó:ni
f.lgy ugyanitt lc is lcltcl li<n_vln:is()lDi
(ít(ct. McgvásáílásulQrr r ]cc!:cttámog:llai§
segíti (7000 Ft/ér,, bí,nok tilünaljlíbin, :u év
elejérr krryxl neg, vig]áz, lu etveszted,
lrenr p(irolhiló!), Ha Mociílis tá,nogir.ísr
s:crcnról igónyclni, s:c.Id összc s]iil.id
iövcdclcnlig.r:o1ó§át (rnagárrvállilkoeik
esetén A|EH.iga:oláSár), test!érejL1 isko-
lJlítogatlíSi Papírjáit]

KFI l,F1!lFS RFSZF-R7ajKajRt JT,\TI_Meg kéne iegYeznüIk azt a pontot... /ő /Lt lfuzrí l t éű uíl tru /<./

tn,éL",l) i Dl sPh)iéh aiihí

Energy input
n,írlrrr'; 'A: ell.ernel lét líllapata van,

,1lgr é]]e§, vJ$ e.\:it..,"

f//-djlll ,, llÉn,,,.,,l M,;,,,, .,.,.l.r,,1,1 ui,,,ll l(l ll,,Ve,Fé,Tl,,,-^kórll\,,.
{. rlreo.r r, I lr| r n. oJ, r, ület rel .,lei.l+rr r l r. r,,cornl Ine|;rrnrrrn.lr,l

lótesítettck cgy mcildőhányót, anrelyre r minrlenléle, már párs:or lrmznílt
holnrikat és a marrdéklt lrtjigáltik. Ha eg rándor arra tévedt és nénri rrrararlókérr

tuncs,llgon, roviden elkúldték, muta§,t !? hán],r|
-Menj a:,,,,
Hál hneD nraradr ránk mai szavunk, a ncnza, amcly tunl(ciój.i( ntáig i§ Li{ogásta-

lnnul elLátja.
A Kir meDzája a ,,cj" épületben, a t<lnatcrcm nrclletr ral:íllrató, r,olraképpen egv

nli]vánó§ önkis:oigá]ó étterem. Au cbórlct clórc is be lehet iLzetni (jelenleg ]50
FVebéd a menil), de lehetőség vln ,,r'la chartc" étlre:ésre is, A válas:ték s:éles, fuég

egy legetliíiánL]s is megtalálhrtja a neki valót, Egy kmplcn ebécl (leres, húsféle,
t(jlet, slrvrnyúság, des§zeí(, iidfuő) elíoga.lható áron kih()7hat(i. Sa't még 1inon is,

anri a rnenz:íkoo teljesen s:okatlan. Ami a LncDnyisógct illcti, Mike Tys.ír
vllós:íniílcg ela'ételneL( is kevesellné,.]e ara általáhan ctóg, hog1, egy cléltLtíni
gaakortatot kihírzu. A kis:olgíl,ís gyots, a lis.tn, kLrlnrnilt ebédlőrerenrttn elég hcly
vrn alúoz, hogy nrindcnki lc n jon iilni, A men:a hétkö.nap i 1 ór.itól fél háromig

A: cgrtcmi biifő a,,H" épiiler rlag§or.íbnn van, iit,nindentéle íztcres szcnrlvics,
csoki, iidítő, cless:ert srL. vála az c<hcs vcnclégeket, A legnagyobb hítránya a:,lrogy
szinretekben áLtalában hoss:ú ylrok:íllnak, és néha kis§é nehézkes az étel elío-
gynsztá§jía iilóhel!,et ralílLri. Ugyarrakkor itt a lcgnaglobb a: csélye annak, hogy
véledeniil összefuts: az:al, akit mlir híron napia hi:ilrá próbáts: elérlri, és íinonr a
lQíva, ráadáNl pái hónap ur:án jó eséllyel íelrsrnenrek a jó íej büfósek c's m:ír ten-

Ósi vegetárierusok hazaét6e a
varlágathól

delned se ke1l tobht.
A 1iíbejárattel szenrbcn cgy mísik tontos
rendégv:nci hely van, a ,,Z-tanszék" vagyis a
Zorbe. immár hoss:ír óvtucdckrita jáLnak ide
a kaL (cr.r,ctcn) lralteatói és dolgo:ói, hogy a:
eglszeLű, cle hangul.rt<,s hcl)saglrcD eg! nríl-
Lrís íröccs rrrcltctt mcgvitssálr az ólct nagy



Idegen nyelv
This ist muial haraso...

/lÉll,\ll,,n,l ,|" |.|.,,.| ll,",,-l rIr,r .J,l t,ll ,nll,),l.V|,8,1 .Él1,1l,
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",,,,l.,,, 
b,,",,n.,l rr" ln,,r:,,",,,l ,r,F,i|,|,l,,|,,,,,,,|.h,e),, ,^,,r,r,,,,t,,,

hasznos scgítségcd ics:. Há !is:.,tr nég nenl íeb.]elkeel ilvcn popírrat, alJror céls:etű a
lclrctő leglranumbb nregs.ere,li (ndD lres:ercalil) Nn,cl a diplorrra 1eltércle egy lillrmi,
kij:éPfuL(ú,,c" t4usú nteLvvi:s$, nlégF(ligalaj nfch,hjl (ttlr:it nenr eszperlltílhil), A:
.gy.te!r |.N:e rrerrr csak kovetel, scgít i5, clc a .ótm ].,il lélre 194rbol r:
IdegentryeLvi LÉkt()r;itus.
Altcnnribcn nnlcs tt<! i lent ehLített l.r|ú oJ, l] clső 6 fé]ó\,Lren ]60 n\el\1jiih kell
ús:t r.nncd, E: . harilNis nenn_liség lreti 2':'2 (jrijt jelcnt, Er a kijtctcssé8..l .bL]it a
pillrnotbrn urcgsuűnilr, lrog1 lenyelvr iu sglirrL, r,is:rlnt ncn jclcnti a:t, ho8l teljesítése
esetén nyclwi:ser nélliiil állanivi:sgí]lrirníl.
Aok, rkikncl van rrvclwi:sgájul§ senr l.,gjtík oteglis:lri x lektolínls nélt(iiL, nrivel a:
clső két félévltn a latür kinele]a' tontí$, lgr:, anrcrrnyit err tanultil Lüépisloljbtl
Lcg.líL]b Z élen ketes:tiil vrgy nltis íelínlktrtisi inté:nénvb.n legaLtíLjb ] lélélcn .jt,
téLvénvc:lrcrcd r fctrncntésed.
Ha ú i5 Dleeunl .lto Nlil v.lóban csak Ra]tad nlúLik,ll()gy nrcgi§mcrcd,c a tiN:ók
oLtrt(iit. E:cD papírol Drcglétc ugyanis nefu ielehii rzt, h,)qv s:ieoriran tlt6 lenne az
(cgyéblént a: rlrarendlle beiltatott) n],elv(jijt llín)gat.]sa.

Főzőcskc - ittyencség (_rremcsaft) k<lllégistáknak
Tútftjlt ratlli

Ho,,lívilók:
, Ill:jsíél kiló nltN r.tylj,
, Eg| jókora Fse.
z Z csobolyó gilnyérle (hJ lehct li]cijleösi)
, J csipet.il)tíl..

Ellrészítése:

A nyets ratvlit ícnrilvriril posváS,tjuk, Díg cs(rílot oebt elrgeJ. széten hijllvén
tipiL:stlí::uli, a nycscJékból pedis 

^pró 
.sultnlil.t glrinrnk, cuel tcLiillrek a

koslradtlta- Kil:bcn a pocadókot d.g|e..sent]iik, a rrtylii pedig ho8r,iuk
sL()ttyrhbi. Tiittyijlhi cs,k .kkot kclliiik,lra dr.ir jó Vit|íLós. A |esét lesoly,
vas:tjulr, r:tlín niíl csat( tijttycng.tjük, nren 1rrnrar ctlakrphot, rlovr ncnr
sa:lctnínk. Il!/nrrfo§iD t:í/,llUlr.

,,.{,,,,,,,,,,,, ,J,.",, nl ..,,,-.. _'

Burykos "6*___ 
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i,,,,,.,l ,, .,,,,n-|,,,l,,l,,l,,,,,,l ,,l , , ,,n.l. n , ,,l, , ,, 1, 1,

( r lel-elll,,,1,1.c|p,,, _,llrr ,, A UOJ,U0l , r,,n,,,1,1 ,._.1,1{l,,ll,n,l,,
nél)t,inccsotoí lhkult,
'r(',bL] a LeLkescdés, mirlt r prríi:rus, ti]bb o blli ós o lracaeís, mint a srress:, s:(r!aL
yi.láOr anarőr.sop.,rL Vigyunk. Egés: évberr prr]hjlUnk, vrnD.k íelléPascui(, volrunk
rnlír lIércgcn, DcLrtcenben, Ceglédbercelen, CijJi'Ll(íb, Blicslertesen (K!|Usuinl,
Vajclasí,g), Ullőn...
Nehé: nÉr,{ogNlnN:ni, rnití]l olyrrr jó c6y il_rcn ícllépés. Az utoLsó lretek inlen:iv
preblii rnlír rlíhangolnrli a hoss:ir hórégére. ILyenkor elóíoLduL, hog! llii nxl)n lit
nrntlen nap prr]llíhrrit, a S:oLdsos li..ld és.siltó.lijk lreirell, anti triIny hegte!lleló,

Vizsgiidó:iklr.n nihc§ehct ptótrjk, dc s?c|tcnt]crt]cn mntli8 úJralczdjiik, és drís tí]-
cgységekíil ral] tincrlkat tanuhrnlr.
Níin lelrki ér.]eklódéséL öri,niÉl ii)gJ(]j!k, legven Nklíl kca]l:j, .llil hatacló, A póbík
ilrtt i,]en ió hlneultt alxkllt Li, soir snicrőst. baűtor lelret s:ereni mís éliohrnblbl
is, Ha hefu vagy kolesa$, ikkor ! PíJtrljt a|.it nrcgisnrcrc.l inlr.L( élelét, Ha lÉdig
L(olesd! lestl, ikt()lsenünilt se kcriil cgy hi.tcrr c$s:cl_t(éÉcr lcmásrni or.,igri eg]

Hil ltíh(olni nul.s l{cdvc(I, a CnilyaLítor és r: Equu*nrpokon hrllhrLorl lrrjll, rlogy
[rr és (]sllln hri:zik r nór;r.
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",,1,1\U 
. ,g, rgr Lr, l.qrr JnUnl ,j,!,lt,r.urIlrl he,erl,-n,,e.r_|"r,,,

Í,ll.-,,,,ets,,_.lu,,,l,,,llljUinlllnl,n,,t lel,.ll l,._iilnlall,l,^g1 ,,,.,,.n,rl,rnk
jóval nagyobb áLlat<lkkal kell íelvenni a kiiatclmct a s:ent cél érdekétren, aLni cllen
aallt t lchctő tegerósebben rilrako:n:rL. B blr nindenféle iigtes srclkczct, műs:er
és gyó$s:er áll a rcndelkezésiinkc, a szakma űzése e:ek ha§znáLatá nelteú is
nregköveleli a lncgíclclaj kondíciór.
Ennek szellenében a kar lrallgat<iinak e restneveléstantárgy fclvétele és teljesíti<sc
(vagy valancly sportíg rend*eres, igallt ií:ósc) kötele:ő, nrégpe.lig ílhtolvostan-
lrallgatciltruk au clső ó aktív íélévből ijLbcn, :ooljgusoknak 4-ben, Ene a cólra cgy
ndgv mórctű, jól téls,erelr tesrnevelaí tctcLn, és egy kondtioníLi tcrcLl (s:intén
h|gy ós ilil fcls:cLelt) á1l a lrrllgrtóli renJcllrcésóre, a lroz:í ttrrlo]ó öltijzóld(cl és
:!lr!n\?ókkit cgyiirt. Nlage a Tans,ék a ,,o" épiilctbcn van, a dísztermen Lrcr.cs:túl
halaJvi, annak galílirlján talátiulr nreg.i bejáutít. A tans:ékvezető ass:rrny (b:ír
íérjeretr nevét has:n.-llja) Néned] Angéla, olLrnpiai bajnok gere\,hajíl(i_ lvlaga a
lornnLerenl az clrédtaí mcllett, ar öttö,ők és a koüditcrcm t alagsorlnn Lllílhat<i. A
tarrzék neglelrerősen ru$lrüas, így ha nen j(i a Neked kiíú Lrlőpont vagy
lralas:tlrttatlan dolgocl rniari lren tu(lsz Lncgjclenni, egy mís idópontbrn, vágy akár
cgyórri klndiuássa1 is pórolhltocl :r mutas:tíst.
}1a iga:olt sporroló vae!, ncm kclt beiímod a te§i(ir:ílúa. Kanrnkon híres
élsporrolcík vége:tek (Dr Kcmóny Dénes, Dr, Faragii Tirnás, Dl Wladár Síndol,
Dr. Fen},ves Níáté silr_ ), most is töLlr hallgarri vetscnycz kiemelkedó eled-

E:crrkíviil lclretőségecl
csatlat(o:ni

valanrclyik cgveterni
csapatlroz, ha úgy
ól:cd, clég jó vagy
]ro::á (Vigváz, nae]on
ptofik vagyunk] O ),
Sőt a KolLógitrnrbarr
Llinclen lréten aerobic
foglalLoz:G ran, itlctvc
a népríncoD val(i
És:vótctt is e t1'ogaclják.

Úgyhogy kOsr1 írli a
n)úlcipaíl és HAJRÁ!
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"Azt mondtaó h€y o az, éLet ..
'lrrett de/e n]xrdeDftnlcl arra !2D,

anlac s:crrtnó Áogy lccl,ca"

1/ , \ ,l..|i, l,,etslelne,,el . lli,n le egi ,,ll,,ts,,, eg)c,.llll l,, ll!,,l.,l Jl l, l J
i( ),,.".,^- 

"*,,J,t,,t,,,t,t,,n.,.-, i.t,",1 ,llnn}lrn; llr,,,rl,ir,,l 1,rrn
magabiztr:rs iiaralernberre gondolnán.lk, lníg hímnemííck, nagns, karcsú, kos,rünils
és öntuclaros hiilgyekről bevélnénelr, Nelntajt íiiggetleniil emlírenék nteg n vastag
s]emin eget, nmi mi]gi)tt c!f, pár krrikís, vijrósre lírawtott s:enpár néz,negtörten
kiieié, ncg hogry a illctő minrlcn kórrlí,src értlretctten htin szakag}aasággal vátas:ol,
és líltilib.]n - puszrán időnri,gtrrlrarítás cóljábtil - móg a saxns,ód laí:ba § buszal meg)
(mivel L(ocsilá nincs pétrc), amrrr is a kndíciója lcgfetjebb 100-150 méter kő:epes
rcmpóú íutást tcsz szánára lehetóvé.
Tónylcg ezt tes,i lelünk t egyetern? Ilyenné válik nrindenki, lki kr tölr néhány
óvet? Nos, ez csak rajrad nrúlik, Sokan, nagyoD sokao vanna|, akik egyetern utín
rmgrkra és magukba rrézve megkédüik, hóva lelt a gnnis iinmagatn? Hoya lett a

liatalságom, t karcsú alakom, a:
cncrgikus tcrnrc'szctcn, az akadá-
lyokat ncn ismeraj makacs§ágom,
hor,á lcttek az álmainrl Azért, lrogy
Neked rie kelljen s:enrbesíilnód
eekkel a kérlésekkel, csak l! nrds:

A: egyetenren tenrrés/eLesen
rengereget kell tlrluLni, Dc ncm
s:abaclhagyni, hogy csak cLrc juvn
idar, FcLniítt vagy ós - óletedben
ralán utoljára - vabad, Senki nerrr

íog kinevetni, lra ílgy döDtes:, ez a
legjobb idő aúa, hogy megvalósítsd
önnagid. ]tt tényleg senrni, de
semni ncLn lchctctlcn. Tánc,
zenekar, yínhá,, lilor, ú]ság stb,
Kipróbállratod nragadat mint
gcrvcző és vcctő, de ne várd azc,

llogy fcLkc.rjcnck. lvlondd el Te, hogy nrit s:eretnél tenni a.é(, hogy vi§szrrekin§,e
clmondlusd, czt aZ öt évet iS végigéltem, neDr pedig tú]éltem, Níert e, na$ kiitijnb-
ség, Hogy rniLycn iszonvúan nq1,, rzt csak sokkal későhb íogjtrk megéneni,,.

-Te, fi gyeled! Wehstemek
elduíraírt az agya...

a7i:'r:ní;.- _!,,/ l,., .r_>



l_ ruYaUls-e--urlr"lr-Ula

=ro
/,l 3 m.,n,1,1.,l r,,rnJ,,,,,;r ,,Jt^'. ninJ l,, ,,,,r^r ilLIl.| í,\,| |,Il iol^,| |ncc

(_u 1.1l,nr Nr.l ,rl.,,l , rg,l .,,g,,,r,rlrrr,,r, g^|,,|^|. Il, ']e ell ,lil^,l n,cL!.ldn
jcleni.
És Lnivcl a lci latin neve Eqrlrrs ce6allus, nii'elénk a hivatal()s halLgakii lcn-
dczvényet a leresrségltn renclszerint az cquus rrcvct kapják. Ezck kilziiL állanrlóak
u Eguuvbulik és au EquLrs-napok,

Az Equu§-|rulik a szorgalrni idős:akLnrr (vaglis akkor, aLnik)r clíiádáy)k ós gpkor-
lnt(rL< folyhrrk) csi]rörtijkönként keriilnek mcgrcrrrlczésrc, A hclys:ín a nrrir cnrlítctt
kltrbhelység, vagl rs a könyvtí épüLcrónck pincójc, A butikon lragyonlányclsan jii a

hdngulal, §rk a kiilföldi hallgató, az :írak atacsonyak, a tiiLncg néha nagy. A hall-
g:rtriársaidLril álló rerrde:őgárda pcdig s:ívcscn foga.] Dlnr.lehkir, iki s.ívesen lenne
DJ vagy íóvitígxító vagy vaLanri ilye§o]j.
Az Equuwnapokra áplitis véeén, vagyis l raviv legs:ehh időszakában szokott sor
kerültri, Az oktatáS nem szúlrctcl, rlc r{éltrrán s:invonalas progranrok ko:ill vílcl
gatluts:. A Pldirg nevíí esti hes:élgetóslrorv-ban tanáraink új olrlaltrlc<]t nutatL<ol
nak be, Néptánce§t, évíolyanrok kii:i]tti §loltvenarleL. vetélkedók s.nresítik a
progranlot. Az egész kiju pontjában Pcdig ! Bc Majoívál.rs:ds áL], Bos Maioi 9abad
lordításbarr arrrryir res:, h<lgy a Legrngyobb Maha. Erre a kitüntetó címre nrinden
óvfolyanr állírhar eg1 jelöltet, aki a: Eqtrtrs-napok iclcjc alan a lcgkiil]nfélébb lram-
p.iny kercrében próbália rneg (Iemészctcscn a: ól-fotyarn aktív §egítségével) i

válás:tótQrt nrngl mi]gé .illí-
tani. A víla§;tási korreslrad-
jirat csúcsa a íelvonulás,
Llikor (rcndaíLi dís:tdsélcttcl,
dókáni hn]t(ivrt a] é]cn)
clvonrrltrnk a: tgyc,temról
c8észcn kollógltünig. Itt a
jelöltek negtaLtj:ík jctijtiínű-
sorrrknt, melylreu még a
legknzcrvatívabb ranírot< is
na8y ilriinLriel csatlrtro:nalr,
Tennés:etescn a, cgós:lc a
[oronít egy hnjnalig ialtó
eres:delalrajnnrat Luli tes:i ícl.
Ne lnlr:: h:ít, r fctkés:iilttsr
niu lchct elég kotán eLkel
deoiI

FIGYELJ, cÓl-yRt
í/lyc,terrlurlkrjn íilivc,ntc van lenrl-.zcrcs véra.llis, i. AuLíb.n. cD.ll.tt Irit|, n]]nl

(-u nap cl logsl 1,1lnl a Pérerll_v siillJ.jr kó.há: nre]Lctt, ahc,l :illrnLlil rn r ir]li|. r
\ alx|ókii. 1I3 []ilj ncm iJLíJ vórr, ekl<lr nr,:l;t ltt ,l nlrgv lelreróstlg. I liJ(] Cl, ]i, §

lriI 1,j!o.1 aln]] .,\ nó\i.ck oll, lírnó1.:rcsi,n szrlrnrk, ltuy rr: nlÉtl r lels;cLil,:1,b

.:únlognak is bec"tlctórc válna,
A lrárol!ágod,n l űl, ]lt.ítól vln 5,ó, hogI a \atll. iga:rirr nrrlv s:iiksig r lrn I]l rlr lr

tLéfal Nlatr]ncnl kirs:cr annVi |!nc, nriff illrcDlr\i\all. EsLrít.:l nlirrJcrr Lvlllr,
lrrrrden .n,i ,lr,,rrllrrlk clrnond]Lrl,, !tr]gis §iég_v.nl.ícscrr Ievesen s:lirll ik lli nllrrlLrlr,l

.lIc a leen(]a]i c!a5:§óliier] dolrrlajktrjlnrrrrinríll"rrlclvárlurrjílLlo;rt r.

liljcscn allp1,11rl fuleLcrn, hog),a \aradís llfán lr: cnr]ler nllll<il suiLlclr:l, v Llll

n,]n] |ép.s nr.ltllclijíi;i|;ri(r]. stllt-) Levékeny*'rlc \/ilóiáb,rn.li! |lvcn, j V l]

Lr;Lk at,l., lk rk oblelrtiv ,]k()k Dli.ltt nem alhrl(Di)nrli vóír,

.A rjrsaJ.lonl i: tgéS:5éqLlgy trinrlcn akrív tls lccnLló cloJgor1;lirirl. ígr 
-l',; 

r,1 l, 1l

így hát kéTünk, gyere Te is és segít§!

ElőLc l" krls;(lnj|Lk nulJcn (i§zotul(i ncv|:l.(nL

Húzd ki, cerzsonl Húzd kil Nem látod hogy aítóriá1 sZúIlíll?|
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