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l

Kedves Hallgatók!
Hihetetlen, milyen gyorsan telik
az idő. Még csak épp haza|öttünk
a

Gólyatáborból, és 1ám, már októ-

ber van. Már a gólyák sem érzik
idegennek az egyetemi légkört, és
felvették a Z- íanszék által indított
összes fakultációt.

A Gólyatáborról- amely az IAMS
EUKANUBA főtámogatásáva1 j ött
létre - az e7őző számban képes
összefoglalót 1áthattatok. Most
szeretnék egy kicsit írni róla, főleg
azok kedvéért,akik kihagyták,
vagy hazamentek már első nap
délután..

.

Furcsa dolgok történtek augusztu§

28.-án

a Déli páiyaudvaron. A

gyanútlan utasok egy csapat áilatra és gondozóikra lettek figyelmesek, Volt itt bohóchal, a pénztár
mógül előbújt egy leopárd, a resti-

ben pedig egy elefánt kért egy
felest.

Hamarosan előkerült egy duda (a
meleg miatt több is), szólt a nóta,
a kis csapat 0<b,120 fő) pedig elin-

dult Fövenyesre.

A füredi

átszállásnál néhányan

technikai K.O. miatt kényszerü1tek kisebb pihenőre (Metaxa &
Metaxáné). Volt, aki elhagyta a
csomagját, a pulóverét, vagy a
gyomortartalmát.

Kicsit megfogyva bár, de törve
nem megérkeztúnka fövenyesi

pulóverben, Ez nem sokáig maradt

rajtuk, mert a vízi váItós veté1kedőnek köszónhetően volt, aki
csak derékig (x? 180cm), volt, aki
a feje búbjáig létesítettkap-csola-

toi a jéghideg vizzel. Maid

egymást pumpálva tornáztatíák a

m, obliquus extefnust, és inter-

nust, és ez a feladaí több felsőbbéves fantáziálát is megmozgatta,
sőt rögtön kisebb bemutatót is tartottak a nyulak pátzásáról.

Ennyi mozgás után muszáj volt
valamit enni, zsíroskenyér volt,
kicsit másképpen (1 kaná1 zsír, 1
kanál csípős pirospaprika, 1 kanál
só, egy szelet kenyér, 1 fej hagy-

nak a hallgatónak, aki megivott
dl-t az őszibarack

izű

1

szeszesital-

ból, aminek egyébként Lucilia
sericatara emlékeztető színe volt.)

kis barátaink

ezek után már kö-

egy újabb fürdős feladatért: (mindeközben a parton
nyörögtek

Iágy szellő fújdogált,kb. 40 km/h,

a gólyák éppen megszáradtak..,),
és hamarosan2 gúla emelkedett
a Balaton -20 'C-os habjaiból,

ki

Féloldali tüdőgyulladással min-

denki túléltea vízi vetélkedőn, és
lélekben mát az éjszakai (tor)-

Este dj Kada vette áí az tlra}.maí
kis áIlatkertúnk és a keverőpult
fölött, és reprezentálta az egyetemi bulik utolérhetetlen hangu-

km-es) erdei úttal készültünk mi,
volt arcfestés, mézes béka, és ismét inni és enni kaptak,ez utóbbira annyira készültúnk,hogy már
előző lap összeállítottuk a menüt,

Iatát.

A másnap reggeli

fürdőruhás

vetélkedőn igen nagy számban
jelentek meg a gólyák...

szerint, majd adj hozzá I üveg baracklekvárt, 2 konzerv löncshúst,
végül díszítsd gumicukorkígyóva1,

Azok a szerencsések, akik épségben túléltéka kalandot, és meg
tudták emészteni a ,,hamuba sült
pogácsát", tizetegytőI dalolhattak
a karaokee partin, majd rázhatták
a feneküket dj Gutai vérpezsdítő
játékára (Barbie girl.:)

Az utolsó napra mindenki

elfáradt, így csak egy könnyed délelőt-

ti vetélkedővel készüitünk, melynek főszáma a dobozos holstein
ma).
fríz rectális vizsgálata volt. SzerA takarmány könnyebb emésztése veit (szívet, zúzát, Iépet toiást,
miatt szükség volt ivós feladatra májat és padlizsánt) előző nap szeis, bár tudjuk az állatorvos ha1l- reztük a Tecsoban. Sajnos magzaígatók nem isznak, csak a jogászok.
vizpótlót nem hoztunk, így csak
(Külön szeretnénk gratulálni an- baracklekvárt tudtunk biztosítani

kempingbe. A bekóltözés után
Semjén Gábor professzor úr lelkesítő beszéde, és a forró vacsora
melegítette fö1 a didergőket.

Yégy 2 konzerv rizses lecsót, bolondítsd meg 0,5 kg savanyú káposztával, ízesítsdchilivel tetszés

túrán jártak.

Öt állomással és komoly (kb.

2

Volt paradicsomlé feidúsítva gumicukorszemmel, és egy különleges keverék, melynek a receptjét
hosszas titkolózás után eláruljuk:

síkosítóként.

Délután sor került a szokásos borkóstolóra, ami annyira jó1 sike-

rült, hogy volt, aki talicskában jött
le a hegyről.

Szervezőként nyilván elfogult vagyok, de azíhiszem remekül sikerür7t az idei Gólyatábor, igazán
saInálhatja, aki kihagyta.

Már csak annyit, hogy mire a lap a
kezetekbe kerüI, már túlleszünk a
Marek Napokon, amit szintén az

IAMS EUKANUBA támogatott.

Remélem nagyon sokan vettetek
részt, mert ezí tgazán nem szabad
kihagyni,

Ui.: Kúlón köszönet Muravóigyi
Zsuzsinak, akivel összehoztuk a Gólyatábort, és
ezt a cikket.

Eördögh

Réka

IAMS összekötő

áaeá&
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A kórbonctani tanszék bemutatása II.
A tanszék története
Diagnosztikei boncoláscli az

grintezetbrn ;n.ir'}illr:r
,l,.....^.,.'
,lx*|\|x) ,i

ll\|r,1

állatg_vó-

iJ,"ir,ben
,,|1
,l"l;lmai \tll]lus

rciic!r,z.",.cibol lc.llc cgvtit tt,lm rictt
**e;,Ciut , h*gv !852--ben a ha}lgatóli
nrinJ,",n t,cnrleilirz,,,st,u i]lo huI] "it r
kliniliri t,s honcl;na; i.,ll,nl,itr:[,r,n i*]bgneoltalq, Á tanrendben a kílrbonc1eilnal, mint ijnálli; gfiteliumnral az
}859,/60-Lran bel,*zetelt. tanrendbeii
l*]aikuzunl<, ul<t;ir,jvai (la].rmLrus
\l;rl,icnl hrrz.rl< r:rcp, G;rllmhos ül,tiirli
nrunk.il \ügl,C1l a kci,bonrL:rll tCfCn.
i.ÜlLrnÜ\,".il il rt}J8\,Jl, .zll<nrl j trVcii czcl
kiala}<ításában.

.\ l;rnszcli irir,nlcgi helri:n 1cltpüir
akkor még iijlrls:rirrtes épüietet l881ben vette ál az aXikori igazgatí:, Czekó
Kálllnán. ;\z ő ncvéhez fűződlk rxóg a
re

j

tólyes korbon ctani

g_vú j ter:rérr_v

pedig lreti ]:.árgm órában rószlctes kórbottclittlt, l,rlil:rrint ; Ii. es IiI. ci tb
l_vam minclkét fólór,ábtn heti 5 óra ksir1.oncolali gi,rliorlrLutl. iiicli,e cg,t lr li\ Cl] it1 irct j i ur..r l<ot,szór lltltri gr;i.li11ltr;n liciittt ri5ll \ ünniüli.
Rátz istv,án múkijriésénet<idején 19ü8í:r 1,rnrrpl
IarlJZ!r\

rr_nlt,.,.
0r!1,1tL)L.

\
;L

mrrnkái*tok során rcegtörtónt az eme-

leLr.rcpites. arnil,c fi,l<enI azr,ir1
kapjanak

l rrl,.

egyre
nagyoi;b szánrú kutatási tcyólienys*,
szü}<ség, hog.il

§g1__vr1

;\ itahtir u utin

32

lz

allatori osl<epzést 1ü félévesrebíjl,ítették.a lrórboncgc1<,

lilaliino:

l<nt,t;tni tlr:ia]iörii]<

mas

nígi ;t i. l nl ilirrrhiolrrg i r. l<r lre itttrn
r,rktatási pr*gramjába épiiln*k be.
l

i

Kczdclci<lo| |t,!, lt,t krrrirr)nclani i l rrszci<
ic]a.J;lkiu,chc tnttnzii< a gr ri<rrtiati j.tlri,onctrni jia§lltr,:r;i]ili rlLrni<r. ^\ t.lttszik a kiinikákró] származó áliathutlák

tani elmóleti és g_vai<orlati oktatásre
335 óra állt retdelkezésre. §kkor hitt,losoCott llreg a korszeríí kiscsop*ricrs
gyakorlati oktatás Sál__vi Gyula tanszékvezető indítványozására. l966-barr
Karrleván Andor n/e§zi át a tanszók ve-

zetését.NTag_vsikerű tankön_we 1976ban jelertik meg, N3:6g3lomba vonulá§a urán vetósi Fcrenc kerül a tanszók
élóre, Az tr982i83-as tanévben kerüi
bevezetésre a kiegés;rített tanterv szerint a kórl"lonctan oktatására összesen
3{}0 óra á1l rendelkezésre. Az óraszám

csökkentését az indokolja, hogy bizo-

g_vetem meghívását eli'ogadva *nnai,
-,f^,.,,,- ^ _., - l -. . .
l]! {l!tr§s/í}|.i jcl t.

^ _,

9.

Jarfiial Neroly l9l,.l_

1,1+

t,

K*tatásain*k íó t*riiicte az crrklo1ógia

in]t. Kulünüs güntlol fordiiult .trrl,
a hailgatilkat rrregíetre líi íráscs

hog__v

segódletekke} trássa

el a

tanuláshcz.

1iiuglr[ili ic8\ lele ,}e]en1
dasági ,úzerteii és int*zn:ón_vek í'elkéré- rncg. la36-193| ;l it"tlczm,,nr dek,i:rjr.
sóre szóles körű r_lia5:cszíii<ai, szakta- 1l}. SályiGyula i9"}j }'}ú:.
náesadási fe}arlatokat lát e}, § tevékerr_v- Fó éri]ekliíclésiterúierót a gazdasági
ség nem cs*pán az *ktatrjknak x g.vakarsze*rp*ntból is fontcs {ettőző ál}atlrel,izsga lui án ;iir ii l
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l
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.{}qszél<yeze tő]r;
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tit.
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j, Kudiik }erenc llJ:_:-l§:6.
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e1 .r
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l..llhuli]Eiiian;.Ll. rr Jz üll§nc
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han. 1SbU,,ó) l.öztlti 9 i;r:ltárgia1 is li.it*t :;z intézetl:en
,i. §xan:ó Ála!*s 1872-1§74.

Hbben az irlőszakban Zlamái Vilm*s
tanitjr az ájiltiliit,,s ].tirl.t nt §zl}rn,\laios a kórbonctant.

Kálmán 1B7.+-l887.
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aIlpíti:rr is. Ebbcn lz ido,zii.hlrt l
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6. §eltyra F*rene n887*1889,

18E3-barr a kórl;trrtcolá-i tr:thniklit i:
mrgaha ltiglaló könrte jelenik meg. .\z

áliatgrvosiásban is a kórlrtnctani szenrlclc t megcrősilerci1 {ZüfgJ] millzi-t.
7. Rátz Xswán l889-}917,

neíektette a hazai
állatrrrvosi parazitr:}ógia aiapjait" Oktatási có]ból parazitológiai ós kórlranc-

Kutatómunkájával

tani gyújtenrénytárat lrozott

]étre"
tr903-ban az &tTÁ }evelező tag!a lett"

§ntz §éla 19 t 7*1 9 i 8.
Minrlössze egy éven át l,ezette a tan
szóket, mert a pozsonyi tudománye-

l } Kardeván .{ndor l96o-1glj.
\1unklrligll al*tl igert nlg1, ltangsuir t
1ektct,",tt r szükri3,cs :zcmtlr i c, tar3r,i

feltótelek íeilesztósóre"Rektori és rektcrhel,vettesi teendői< el}álásával több
el ig re;t resZ1 3l c!i\clÉíi,t,czclcselrcn.
,1

l1,,^
2/U-l,Jll
1 Q:Á

;^!_-t
JCi§lll

fiAc
lj]§§

.,,,,:llldlB

;^ l,,., -_
t\ lid}ljld-

,

latos kót kiitetes tankőn_yve,
1 ], Vetósi Ferenc lr6:-2000.

'l'ohh j mtrrlszurlaili
u
cljar ist \ cz(,ict

l

i;e az cktarásba és a kórbcrretani iiiag-

A ballgatók oktatásának
elíísegítésére
tőbb egy,eremi jegyzetet
no§ztikába.

írt,\1rrrrkittiu:inlj<

i.,]r,nlrrs

1,1r§7t}

eg.ves fertőző betegségek patclógiájához n_vúlt Lljabb ismereteket. valamint
egye§ L_}et€§§égek első hazai megállapításáró] számo]nak be.
13" §.udgs Péter, nrint kurátor vezetle a

tanszéket 2t]08-2001 köziitt

14, §usvai Miklós 2001igen nagy fig_velmet fore{it a tanszók
fejtresztésére, Az elitúlt 4 óvben eg_v új
elektronmikroszkop kerult a lanszek-

re, megróíiént a szövetlani felújítás.

8.

Kiss ilowini,iw

,,Nem addig lesz ott az állat, amíg sült {arok nem ]esz belőIe"

- Dr. Lehel Jóae{

*

,,Megszülettem és már vittek is a plenáris gyakorla tra"
Interjú Dr. Baska Ferenccel
Mikor és hol született tanár úr?
1960-ban, Pilisvörösváron. En és az
öcsém is otthon születtünk, bábával.
szerencsés nemzedék voltunk.

Mikor döntött úgy, hogy állatorvos
szeretne lenni?
Rögtön!

Megszülettem és már vittek is

plenáris gyakorlatra... Óvodai éveimeL az általános iskolát és a középiskolát is Vörösváron végeztem. A kö-

zépiskolában sokat tanuitam németü1,
Vörösváron a német nyelv használata
mindennapos. Azután pedig jött a pályaválasztás ideje. Akkoriban másképp
nézett ki, nem voltak jutalompontok,
viszont volt egy nagyon fontos lépésea
íelvételinek, amit én jó ideie hiányolok, az alkalmassági.

Ez mit takart?

Ez

egy szóbeli vizsga volt. Megvolt az
írásbeli, azí az ember hozía magával.

Azt hiszem, annak nem tudtuk az eredményét. Jött egy nagy bizottság, vezetői tanszékvezeíők voltak, nekem épp
Kassai professzor. 17 évesen kellett válaszolni olyan kérdésekre, hogy például szarvasmarha-tenyésztésnélmilyen
bikákat választanék, milyen szempontok szerint. Először is megnézték az
embert, hogy milyen kiállása van. Ez

most

is fontos lenne. Hölgyeknél is,
A gyakorlatokon sok-

meg uraknál is.

szor elképedek, hogy milyen ftzlkai
hátrányokkal indulnak egyesek. Ha
valaki itt nem tud megfelelni, mit fog

maId csinálni mondjuk egy kaukázusival, Amikor választani kellett a felvételi helyek közül, akkor én az állatorvosit

tanultam, de nem úgy, hogy az bizíos
felvételt jelentett volna. Es akkor tanáraim mondták, hogy Feri, te jó képességű vagy, de nem vagy kitúnő, próbáld
meg ezí így... Végül az a levéI jött,
hogy ,,megfeleltem".

Egyetem után hogy került íanár úr a
tanszékre, a kórbonctannal hogy kezdett el foglalkozni?

Itt írtam a

szakdolgozatomat, Kapp
ELMI laborban, és. . .

Megtetszett

a

professzornáI, az
során?

kórbonctan

az

őrák

Nem, á..,l Nem az) petsze hogy nem.

Nekem minden tetszett egyébként,
mert én stréber voltam... A többi előadás is jó volt, de hát Kardeván profnak

az előadásai, azok méretesek voltak.

Ilyet mostanában nem nagyon lehet
látni. Azok az előadások nagy előadások voltak. Ók nugy professzorok voltak mind, kivétel nélkúl:Lami Gyula,
Szentiványi, Mészáros János, Bokori
József... Ezeknek akkora műveltségük
volt és tudásuk... Olyan dolgokon,
hogy tisztelet, nem is kellett gondolkodni, ez automatikus volt. Szóval nekúnk nagyon ió dolgunk volt. Akkoriban több tanár is voit, ebből következik, hogy többet tudtak kutatni is,
kevesebbet utaztak, sokkal többet tud-

tak a saját dolgaikkal foglalkozni

és

ennélfogva többet tudtak átadni. Mostanság már ez ilyen nagy tempó mellett
9gye,.. Mindenki tanít, meliette kutat,
Es a mostani problémák jóval rövidebb

távúak, mint a régiek. Voltak nagy
programok, mint a tejhasznosítású
csak részben választottam hivatástu- szarvasmarha behozatala és annak
datból, mivel még nem tudtam, mi lesz egészségvédelme,baromfinál brojlerebből, meg hogy mit csináI egy állatortartás, mélyalmos tartástechnológiávos. Csak annyit láttam otthon, hogy nak kidolgozása és azzal kapcsolatos
szaladgál. Mondjuk ebből a szempontállategészségügyi teendők. Es így toból szimpatikus volt már akkor a pá- rlább. Most már eltűnt a szakmábóI ez
lya. .\legnézíem azí,16-17 éves fejjel, a nagyívű, pontos tervezés. Magyarul
hogy hol milyen esélyek vannak. Az most mindenki gyógyítani akar, én
állatorvosi melIett sokkal több érv ebben látom a fő bait. Minket még úgy
szólt. Es mivel tudtam azí magaíííó| neveltek, hogy a legmagasabb, a legihogy egy szorgalmas ember vagyok. gényesebb és a leghasznosabb tevéTehát sportoltam, meg csajoztam, meg
mindent rendesen... és viszonylag jó1

kenysége az állatorvosnak a megelőzés,

és én még mindig így gondolom. A

gyógyítás az ehhez képest szerintem
minőségében meg hierarch iájábat alacsonyabb rendú. Gyógyítani mindenki

tud, mint ezt tudjuk. Ledugnak egy
1ázcsillapítót) vagy takarmányt vá1tanak és már meg is gyógyult. De
megelőzni, ahhoz már tudás kell.

A szakdolgozaíatán milyen út vezetett
a tanszékre, illewe a halakhoz?

Mivel elektronmikroszkóppal foglalkoztam, áIlamvizsgán kaptam egy
ajánlatot az Akadémia Kutatóintézeíébe, Mészáros tanár úrtól, másod-

Itt bekerültünk egyfajta
karusszelbe, körbe jártunk minden
témacsoportot: Bartha Adorján-féle
magammal.

viroiógiát, Németh István-féle immu-

nológiát, és így szépen tovább. Es aztán

több ok miatt is, többek között

hogy

elektronmikroszkóppal dolgoztam,
Molnár Kálmánhoz kerültem, mert

neki kellett valaki, aki a halparazítákat
és az ellenük adott halválaszt tudja
elektronmikroszkóppal vizsgálni. Meg
hát a földhöz vágíam egy Móvár-törzset, tehát ez is segített a döntésben...
Borjúherét cipeltem és beakadt a köpenyem a kilincsbe, az edérry leesett a
földre, összetört... Így lettem halas. Ez
persze csak részigazság. Utána halkórtan, halparazitolőgia, fa|ok leírása.,,
közben elvégeztem azEITF,-n is a biológus szakot, hogy tényleg tudjak fog-
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lalkozni taxonómiával meg egyéb finomságokkal, Külföldön tanítottam
többször, így Iránban, Izraelben, Németországban, és egy németországi
vendégprofesszorság után már nem
mentem oda vissza, hanem ide jöttem.
Igy 17 év után, ime, hát megleltem

végső helyem.

Tanár úr jelenleg milyen kutatással
foglalkozik?

Most oktatási projekt fut. Most

azt
kutatom, hogy hogyan lehet tőlem tel-

hetőleg legjobban tanítani a kórbonctant meg a halkórtant. Szerintem ezek
a dolgok nem lernek össze. vagy ezt
csinálnom rendesen, vagy azt. Megkövetelik, hogy mind a kettőt, de azéfi
megnézném, hogy ki csinálta, szóval
nem) ez nem megy. Meg nyelveket is

kell tudni meg satöbbi,.. Ezeket

én

mindig komolyan vettem) nyelvekből
is megtanultam hármat,
Melyeket?

Sorrendben német, angol és orcsz. Ez
volt a kutatásnak a hozadéka, mert ak-

koriban a kutatóintézetben ez nem
elvárás volt, a nyelvtudás, hanem önös

érdek. Az egy csodálatos intézet volt,
ott nagyon nagy emberek vannak még
mindig. Es én közöttük szocializálódtam, nőttem föl. Es ez jó volt, mert ez
egy játékos társaság voit, úgy kutattak,

hogy soha nem izzadíak bele, tehát
szép elegánsan nagy eredmények...

Evezzünk kicsit halasabb vizekre. Mi
tanár úrnak a kedvenc halétele? Egyáltalán szereti-e a halat?

Ó, p..rz., hogy szeretem. A legjobb
szerintem a füstölt makréla, az csodálatos. Szoktam főzni is kecsegét

például meg angolna pörköltet,

kará-

csonykor meg ugye ponty, halászlé...
Es horgászik is tanár úr?

előveszi a Borsodi világost és utána a
Fásy Ádám mulató zenéiéreritmust
horgászik. Erre mondom én, hogy lobectomia.
Egyéb hobbiia van tanár úrnak?

Van, persze. Például nagyon szeretek

intenzíven csodálkozni. .. Aza kedvenc
hobbim és egyre többször van esélyem
ezt a kellemes és olcsó szórakozásí
űzni. Meg zenélek is, de csak magamnak, ennél fogva a legártatlanabb zenész vagyok. Tiombitán, blockflőtéken
és a kedvenc hangszerem a doromb,
ahhoz ugye nem kell sok ész.

Milyen típusúzenét szeret?
Mindent, én egy igazi mindenevő vagyok. Komolyzenén neveikedtem. 16
évig jártam zeneiskolába, én voltam az
országban a legöregebb. Elvégeztem a

vannak a halak lent a tan§zéki akvári-

umban, meg otthon is van egy akváriumom, meg mindenkinek, akinek tudok, adok egy akváriumot. En azí íerjesztem, hogy tessék akvarizálni, mert

szerintem minden lakásban fontos egy
akvárium, visszapótol mindig annyi
nedvességet, amennyi kell.
Egyéb állatok?

Hát persze, az is van. Kutya, néhány
puli. A pulik száma az nálunk n+k.Itt

mindig a
szaporulatnak a száma. Most már jó
ideje nincsen) mert az apósom, akivel
egyútt élek, letett a szaporításról. Most
csak 2 puli van. Galambiaink is voltak,
3,Z,,fI" áZ 2, konstans, a,,I<" aZ

meg minden, Méhészkedünk is.

Végezetül, ezt a kérdéstminden interZeneakadémia anyagát trombitán, de a jú végénfeltesszük mit üzen tanár ít a
többit nem. Az igazi zeténéI ez még hallgatóknak?

semmi, ott kezdődik a zene) hogy az
ember még mindent hozzáíanuI) zeneelméletet, összhangzatt aní... szóval az
teljesen hiányzik. Mindig rám szólnak,
hogy a trombita az elviselhetetlen, ha
az ember kiereszti a hangot, ezérívan
blockflőte meg a doromb.

Ésvan otthon tanár úrnak áltata?

Mármint halakon kívül...

Gyerekkoromban úgy minden. Mindenből egy kevés, kiskérődzők, ilyü1ak. Elkezdtem nyulakat tenyészteni,
leadni pétzért.Reggel féI 7-re jött a
kamion a leadáshoz, akkor leadtam a
nyulakat, megkaptam érte a pénzt és
rohantam dolgozni. Aztán később jött
ez a halazás és aztán gondoltam, ha
én halas vagyok vagy halparazitolőgus, akkor mi a fenének tenyésztek én

nyulakat? Ha már felázik a kezem

munka alatt, akkor ázzon tovább
otthon is. Es akkor csináltam egy
szobáí, bepolcoztam, beakváriumoz-

Nem, nem. Az baromi unalmas, szóval

tam és több köbméter vízben kezdtem
ontani a halakat.

ülni, mert egy normális, átlagos intelligenciájú ember azí nem tudja elviselni, ami ott folyik. Mármint Magyarországon. A legyezés az íeíszlk)az egy
nemes tevékenység,nem olyan mint
hogy valaki elmegy egy betonteknő
széléte,bedob másfél vödör kukoricát.
Aztán bekapcsolja a Szokol rádiót,

Díszhalakat?

ilyen tempó mellett ahhoz kell egy
lobectomia, hogy valaki oda tud|on

Es jelenleg? Hobbi szinten halak?

Igen, ezt úgy tanultam meg a saját ká-

romon. Nekem nem tudnak rizsázni

Mit úzenek? Legyenek felnőttebbek és
Öntudatosabbak, szerintem eZ aZ egy

dolog nem stimmel csak. Sokan bár íel-

nőttek, de félnek vagy gyerekek még.

Fontos lenne, hogy öntudatosabban,

bátrabban viselkedjenek, bár

én

megértem, hogy sokszor nem kedvez
hozzá a környezet. F,n azt mondom az
előadásokon is, hogy hozzám be lehet

jönni,

ki lehet

menni kajálni, inni,

kérdezni, Nagyon jó lenne, ha előadás
közben is kérdeznének, vagy ha az nem
úgy van, ahogy az előadó mondja, szólnának. En is sokszor hlbázom, azt csak
én tudom, hogy hányszor, vagy ha ott

ülne a Molnár Kálmán, ő is tudná,

hogy na ez most nem volt jÓ, merí ez

csak egyszer fordult elő meg ilyen

nincs is. Az is jó lenne, ha a hallgatók a
koruknak megfelelően viselkednének,
ki-ki továbbra is felnőttként, akinek
meg még nem sikerült, az mostantól
kezdve. A kötelességeit teljesítse, viszont a |ogaival merjen élni, és ne féljen. Legyen egyetemi demokrata.

Köszönjúh az interjút!

a

tenyésztők, mert nagyon hamar kiderül, hogy még tenyészteni is jobban
tudok mint ők,Ezt én valamikor kemé-

nyen csinálíam, azíán abbahagytam,
mint egyszer mindent.

I{árpáti Csilla
Majoros Eaa

,,Döglött

á]Iatban már nincs heterózis"

- Dr

Szabára Láuló

Irányi az onkológia
interjú dr. Jakab Csabával
hogy tartsak gyakorlatokat. Közben
Rákoskeresztúrra jártam egy kisállatpraxisba. Aztán végül a polgári szo1-

gálat után elmentem oda dolgozni egy
másfél évet. Egy idő után ez nagyon
sablonos volt és elegem lett belőle.
Akkor volt Rudas professzor úr a kurá1or a tanszéken. ő hivott vissza engem

és adott nekem 3 hónapot, hogy
döntsem el, hogy visszajönnék-e ide.
Visszajöttem és klinikai állatorvos
pozícióra vettek fel. Amikor volt egy

Mikor

és hol születtél, hova játtál gimnáziumba?

I974-ben születtem, augusztus 20-án,
Jászberényben. Jászaisószentgyörgyön
végeztem az áItalános iskolát, aztán
Jászberényben jártam a Lehel Vezér
Gimnáziumba,

Mikor döntötted el, hogy állatorvos
szeretnél lenni és hogyan kerültél a
kórbonctanra?

Általános iskolás, ötódikes koromban
már tudtam, hogy állatorvos akarok
1enni. Amikor végeztem az egyetemen,
még nem voltam biztos benne, hogy
mit szeretnék csinálni. A klinikum
nagyon érdekelt, a kutatás az egyáI-

talán nem, az oktatás meg még úgyse.
A gyakornoki év nagyon jó volt, mert
oda mehettem, ahova akartam. Először
a belgyógyászaton voltam 3-4 hónapot,
majd átmentem a sebészetre a nagyáI-

latokhoz. Ott nagyon megtetszett a
hippiátria. IJtána elmentem vidékre,
egy vegyes praxisba, az is nagyon jó
volt, ott tényleg dúskált az ember az
esetekben, Utoisó három hónapra meg
ide jöttem a patológiára. Így volt össze-

hasonlítási alapom, és el tudtam dönteni, hogy mit akarok. El akartak vinni
katonának, nagy nehezen sikerült elintézni a polgári szolgálatot és idevettek
a tanszékre, Itt voltam 10 hónapot és

en azalatI eldöntöttem. hogy Ullőre
szeretnék menni és lovakkal foglalkozni, 1ó klinikopatológiával, Ez nem

jött össze és végül itt ragadtam. Akkor
egy kicsit besokalltam és átmentem a
gyógyszertanra 5 hónapra. Sem jén
Professzor Ur hívott fel és kért meg

váltás a tanszéken és jött Rusvai professzor úr, ó nagyon támogatott minket
fiatalokat és azt mondta, hogy engedi,

hogy önállóan diagnosztizáIjutk. Ez
nekem nagy erőt adott és attóI kezdve
sokkal jobban éreztem a kötődést ide.

junctionokban. Bebizonyosodott róluk, hogy szerepúk yafl az onkogenezisben. Most kutya emlőmirigyben
standardizáIom a claudinokat. A terv
az, hogy megnézem normál emlőmirigyben, illetve annak epithelialis daganatiban és ezáItal képet kapunk
hogy melyiknek csökken, illeíve rl,ő az
expressziója. PróbáIom a humán isme-

reteket behozni akár az előadásokba
is, A kórbonctan elnevezést minden-

képpen megváltoztatnám patológiára,
a patológus már nem egyszerúen
autopsziát és nekropsziáí végez, ma

már ott van a molekuláris patoiógia.

Az állatorvosi patológiának át kell
venni mindent a humán vonalból.
amit csak lehet.

Téged is kicsit túl sok minden ér- Hobbik?
dekelt, nem?
Régebben Ízing Simon barátommal
Ha az elején a klinikumba olyan hely- |ártunk le kondizni. Fociztam is a
re kerülök, ahol műthetek, ahol több a gimnáziumban, de azt Budapesten
saját felelősségem, akkor biztos, hogy nem lehetett az egyetem mellett. A
ott maradok.

Es az onkológia horyan került a képbe?

A 2001-es metszettárat átnéztem és te1e volt emlődaganattal. Akkor azt
mondtam, hogy ez a kórszövettan

na-

gyon szép, ettől kezdve ebben szerettem volna elmélyúlni.A gond az
volt, hogy onkológus, onkopatológus
nincs az egyetemen, akitől lehet tanulni. Rusvai professzor úr felajánlotta,
hogy PhD-zak náia, PCR-es, virológia

vizsgálatokkal kapcsolatban. En azt
mondtam neki, hogy inkább maradnéI< az

onkológiánál, keresek magam-

hobbijaimra most már nincs sok időm,
de nagyon szeretem a jó filmeket, a
színházat és újabban a komolyzenét,

Nagyon jó és elég széles a baráti
köröm, az egyetemen kívül is. Nagyon
szeretem a képeket, festményeket,

ötódév végénegyszer csak kattant az
agyam és elmentem a Szépművészeti

Múzeumba. Annyira jó volt, teljesen

kikapcsolódtam, kijöttem, és olyan
volt, mintha kifújtam volna a stresszt.

utána ezt rendszeresítettem. Nem

hobbi, de nagyon jó, amikor hazamehetek, és otthon megszűnik a zaj, a

nak humán opponenst. Jártam folyamatosan a SOTE-I és végülis Timár
József professzor úrnál kötöttem ki, ő

bűz, a zöldet 1átod, a csöndet hallom.
Ja, és az evészeí,nagyon szeretek
kajálni, de hát gondolom, Ti is. De
biztos vannak olyan hobbijaim, amiket még én se ismerek, mert eddig
nem volt alkalmam ezzel foglalkozní.
Ma|d kiderül, ha lazul a gyeplő.

mán patológusokat már elég jóI ismer-

Es az állattartás?
Nekem itt Budapesten nincs állatom,

metaSZtáZiS kutató, ott tüdőbetegeket
kellett volna vizsgá7ni, azíán végülis
ezt a pro'ektet berekesztették. En akkor a különféIe konferenciákról a hu-

tem és megkerestem Kulka Janinát,
aki emlődaganat-diagnoszta, Jelenleg
náIa vizsgáIom a tanszékünkön általam összegyú j tött, kutyákbóI származó

emlődaganatokat, azon beIül is a
claudinokat. Ezek adhéziós proteinek
az epitheliális sejtek között, a tight

mivel Kőbányán lakom albérletben.
Otthon vidéken vannak kutyáink. Abszolút vidéki szemlélettel rendelkeZem, a kutya legyen kint egy nagy

kertben, nem lakásban, főleg ne macska, azí el nem tudnám viselni.
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Mit üzensz

a hallgatóknak?

hogy nehéz egyébként, mert szubjektív
minden az egyetemen, de ha más nem,
akkor egyetemen kívül találja meg azí,
amit akar. Sajnos le vagytok terhelve,

Legyenek nagyon határozottak. Nekik
már nincsen az a luxuslehetőség, mint
nekünk a hagyományos képzésben, ezt tudom, ez borzaszíóan irreális. Ne
hogy majd meglátjuk ötödév végén,mi legyenek lusták, ne tunyuljanak el
lesz belőlünk. Nem, most már ez olyan semmiképp és ne féljenek semmitől,
merí az életben is így kell menedzselni
világ, hogy itt első- másodévben határozottan el kell dönteni azt, hogy én az embernek magát.
A másik az,hogy van egy erős ellentét
kisállatorvos 1eszek, én nagyállatorvos,
én kutató leszek, én oktató. Es attól a külföldi és a magyar hallgatók között.
kezdve nagyon határozoíían, agresszí- Ezt ügyesen kell a diákságnak kezelni.
ven, konokul ehhez a célhoz ragasz- Velük magán és szakmai kapcsolatokat
kodni. Az embernek ismernie kell ma- alakíthattok ki, ebből sokat lehetne kagát. Tehát aki azt mondja, hogy ő bőrmatoztatni.
gyógyász akar 1enni, harmadévtől kezdA harmadik; az onkológia. Mindig
ve járjon be szakrendelésre, Tüdom, azza| I<ezdem az onkológiai előadásso-

rozaíoL hogy felvetítek egy-egy, a KSH
által hivatalosan közölt onkológiai sta-

tisztikát

hazán|< 1akosságának dagana-

tos mortalitásáról, és hogy milyen daganatszúrési programok vannak, és felhívom a figyelmet, hogy a daganatnak
a megelőzés az elsődleges védekezési
módszere, ezzel tudunk harcolni, és ez
pedig az életmódváItással lehetséges.

A

diákság figyeljen magára, mert Budapest kancerogén atmoszféra.

Tehát célirányosság, asszimilálódás,
onkológiai odaligyelés.
Kókány Zsófia
schneider zita

Nosztalgia rovat

Kiveséznek, avagy mit várok az anatómia szigorlattól?
januári élszakán háromnegyed
ötkor elégedetten bújtam pihe-puha
Ködös

nak. Tú1 is teljesítettem a tervet, s a

ágyamba. Jóleső érzéstöltött el, végiggondolván, mit és hogyan csináltam az
elmúlt napokban: 115 tételből már
l+2-t tanultam meg és csak 27,5 maradt szőzen. Hát nem csodás? A buszon
ebből 19 és a vizsga előtt a maradék
8,5. Mijjaznekeml De pihennem is kellett 1egész 80 percet)...
Az óra kiméietlenül CSÖRÖNGÖLT,
Amíg magamhoz tértem, a_ csórgés félálomban a tűzo|tóparancsnok hangos
jajszavátő| egészen a haió alatt áthú-

mét, már csak 3,5 híbádzott. S a

zoíímaírózhoz eljutó

összecsapódó

tétel helyett 24-nek olvastam ei a

19 sátor és egyéb táborozási lehetőségek.
cí- A felelet alatt úgy foiytak belőlem a

továb-

bi előjelek is rendkívül biztatóak voltak. A Bethlen Gábor utcán papírjaimba mélyedve megalapoztam a szerencsémet egy jólirányzott lépésselegy

szavak, mint másból a könnyek folytak

volna eme tételek kihúzása esetén.
Amikor a búvársas tanulási és vadászösztön-összefüggéseit

taglaltam (NIC-

KEL-SCHUMMER-SEIFERLE

sze-

Belép- rint), Hajós meg|azitván nyakkendőjét
a kapun, elhagytam az első sorom- kortyolt ,egy kis narancsjuicet.
mikor motorzúgásra lettem figyel- Az],:,.1iurnep_élyes eredményhirdetésre
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- Dr. Kutasi

IVSA:
Mi

egy nemzetközi hallgatőí szervezet

az IVSA?

Az Állatorvostan-hallgatók nemzetközi

Szövetségét (IVSA) 195l-ben alakult aba célból, hogy az állatorvoslással kap-

ból

csolatos tudás és oktatás nemzetközi

áramlását megkónnyítsék. Az IVSA szigorúan nonprofit, pártfüggetlen szervezeí, 57 ország mintegy 40 000 önkéntes
állatorvostan-hallgató j a működteti.

Az IVSA fő céljai:

- Emelni

az állatorvoslás oktatásának

színvonalát

-

Lehetőséget biztosítani az áIlatorvostan-hallgatóknak arra, hogy az áIlator-

voslás tárgykörétől hagyományosan
távol eső területeken (úgymint menedzsment, állati jóllét, környezet-

pózium, ahová a világ minden tájáről
érkeznek állatorvostanhallgatók. Az
előadásokon, tudományos beszámo1ókon, egyetemi 1átogatásokon és egyéb

szociális tevékenységekenkívül ezeknek a rendezvényeknek a fő célja egy

olyan Altalános Gyúlés(General Assembly) létrehozása, ahol az IVSA tisztségviselők és képviselők megvitathatiák a szewezet és a hallgatók által felvetett kérdéseket. Ily módon, reményeink szerint, hozzájárullnk, hogy az
egyes nemzetek jobban megértsék egy-

mást, azáIíal, hogy véleményt és ötleteket cserélnek. Te se hagyd ki az alkalmat, hogy a világ különböző pontjairőI származó állatorvostanhallgatókkal
taláIkozz

Alap saját, az IVSA-IőI független szám1ával rendelkezik, amit a feljesztési
alapért felelős tisztségviselő kezel. A
bevétel adományokból és jótékonysági
rendezvényekbő1 szármzik.

ÖsztöndíjAlap
Az Ösztöndí j AIap azértjótt létre, hogy
hátrányos helyzető hallgatók számára
is lehetővé tegyék a külföldi gyakorlaton való részvételt. Az ösztöndíj mértéke a támogató tagok tagdíjának függvénye.

Régiók

Az IVSA-n belül a szomszédos egyetemek régiókat alkotnak. Ezek a csoportok több hallgató IVSA rendezvényeken való részvételétteszik lehetővé.

védelem, számítástechnika) képezhessék magukat

Tagság

- Az

Csoportos tagok: Nemzeti vagy egyetemi

áIlatorvostan-hallgatók nemzetközi szakmai érdekeinek képviselete

szevezetek.

A tagdíj a tagok

számátóI

és az adott ország GDP-jétől függ.

Számos profi testüleltel és szervezettel való együttműködés áilatorvosi és

-

Egéni tagok,. Azon hallgatók, akiknek

egészségvédelmiterületeken

nem tag aZ egyeteme

Miért jó az IVSA?

Támogató tagok: Yégzett állatorvosok
vagy szimpatizánsok. Az ő tagdíjuk képezí az Ösztöndíj alapot.

Egyéni csereprogramok

Az IVSA

Csereprogramjának keretei
kettőtől hat hétig terjedő gyakorlaton vehetsz részt külföldi állatorvos mellett vagy egy külföldi egyeiem
tanszékén.A cserediákok az utazás
költségét maguk állják, de a néhány
esetben a fogadó fél állja a kinti élet
költségeit. Cserehely minden tagországban van, ezeket az Exchange

További kérdések

között

Officer-ek koordinál j ák. További infor-

mációért fordulj a helyi Exchange
Officer-höz vagy írj a Dániában található Információs Hivatalnak.
Csoportos csereprogramok

Az IVSA Exchange Officer-jeinek szervezésében hallgatói csoportok 1átogathatják meg egymást abból a célból,
hogy ezáltal idegen kultúrákat ismerjenek meg.

Kongresszusok. Szimoóziumok

Minden télen és nyáron kerül megrendezésre az IVSA kongresszus ill. Szim-

Ha van még megválaszolatlan kérdésed, vedd fel a kapcsolatot a helyi IVSA
Kiadványok
Az ISVA fő kiadványa az International
Veterinary Student. E lapban helyet
kapnak az IVSA rendezvényeiről, csereprogramjairó1, irányelveirő1 szóló
írások, rendezvénynaptár, de oktatással vagy munkával kapcsolatos cikkek
is. Főszerkesztője a Publication Officer, évi egy-két alkalomma1 jelenik
meg, és a íagorczágokban kerül terjesztésre.

Fejlesztési alap

A Fejlesztési Alapot 198l-ben hozták
létre, hogy így segítséka hátrányos

helyzetű országok állatorvosi intézményeit, Ez a segély a gyakorlatban
könyveket és felszerelést jelent. Az

képviselővei (Törók Józse|, vagy ítj az
IVSA Permanent Office-nak:

IVSA Information Offi ce,
DSR KVL
Dyrlaegevej 9, DK-1870 Frederiksberg
C, DENMARK
Fax: *45 35 28 21 52
info@ivsa,org
www.ivsa.org
Boris Gadzor.;

IVSA Chief Exchange Officer
2002-2004

IVSA

- SEEG Main Coordinator

2000-2002
IVSA Macedonia Exchange Officer
1999-200I
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Emlékezésaz 1,956-0§ forradalomra
2006. október
4! , *|." ", 2,2-en a Magyar
:r&_. -r
{ #Sf ,',.1;;]x1;5r6
Allatorvosok
Arr
4 LUr Y U DU^

gorló) és Szabára Agnes (IV évf.) előadásában. A műsort versek, zenei betétek és rengeteg korabeli fényképszí-

emlékülést szer-

Az előadások után került sor az emléklapok átadására, majd a résztvevők
közösen a Kémia tanszék elé vonultak,
ahol felavatásra került Tatay Zoltárt

:*ffi"li, Világszetvezete
1§

' os

forradalom

50. évfordulóiá-

nak alkalmábó|. Ez már nem az eIső
alkalom, hogy Karunkon megemlékeznek az október 23-ántörténtekről,

a

hallgatók kezdeményezéséretavaly
,,Piros a vér a pesti lLtcán" címmei a
tanári kar tészéreemlékműsort szerVeZtek.

A vasárnapi emlékülés keretében, melyet Sótonyi Péter vezetett, meghallgathattuk Szigethy Gábor irodalomtörténészössiefoglaló

j

át az eseményekről

és azok következményeiről, visszhang-

jairól. Ót követte Kutas Ferenc előadá-

sa, aki három, akkor egyetemünkön

dolgozó illetve tanuló személy történe-

tén át láttatta a történteket. F,zltán
Karasszon Dénes kóvetkezett, akí az
'5

6-os forradalomban résztvevő állator-

vosok helytáIlását és ennek későbbi
megtorl ásat ismertetle.

nesítette.

emléktáblája.

Prof. Dr. Kutas Ferenc az emlékülésen
az ]956-os foruadalom és

Egletemünk

megtorlds időszakában

címmel elhang-

zott előadását itt olvashatjátok.

Kutas professzor előadása három egyetemi ember sorsára koncentrál. I(özü1ük az első, és talán legismertebb
Urbányi László.1956 nyarán az akkor
még főiskola élénálló igazgató, Mócsy
János lemondott a posztiáról, a tisztséget Sályi Gyulának majd Kemény
Armandnak, az akkori igazgatőhelyetteseknek ajánlották fel, ám egyikük
sem fogadta e\ azt. Igy került Urbányi
LászIő, a Kémia Tánszék vezeíője az
ígazgatóí székbe. Urbányit hallgatói
barátságos, segítőkész, közvetlen embernek ismerték, személyisé,gérő1 sokat
elmond, hogy Kutas Tanár IJr szerint ő
azon kevés tanárok egyike volt, akitől a
diákok nem féltek, problémáikkal bár-

kentését, valamint egy második szabadnap beiktatását (mivel addig csak a
vasárnap volt oktatási szünet). Ezek
mellett indítványozták a következő tárgyak megszüntetését:

A konferencia

zárásaként a hallgatók

műsorát tekinthette meg a szélesebb
közönség, Kókány Zsófta (V évf,), Kovács Rezső (szigorló), Pazár Péter (szi-

Urbányi László

zájlk. Urbányi aggódott a hallgatók

épségéért,mivel úgy tudta, a felvonu-

iás nem engedélyezett, ezérítájékoztatást kért a Műegyetem rektorától.
TőIe azt a felvilágosítást kapta, hogy
Piros László belügyminiszter mégis
engedélyezte a diákok megmozdulását,
mikor felkereshették.
Ezután Urbányi és elődie, Mócsy proSzeptemberben kezdetét vette az új fesszor is csatlakozott a várakoző diátanév, Októberben az évfolyamtitkár- kokhoz, és beálltak az elsőévesek közé.
választáson a IV évesek Jakab Rezsőt A felvonulás rendezetten folyt, a hallválasztották meg képviselőjüknek. gatók tízesével,egymásba karolva haEzen az úlésenfogalmazta meg a hall- ladtak F,rre azérívolt szúkség, nehogy
gatóság legfontosabb, az iníézménnyeI
kapcsolatos változtatási javaslataikat: a
főiskola egyetemmé való átminősítését,
a doktori cím diplomával való automatikus elnyerését,az óraterhelés csök-

Az emlékülés résztvevői

evezése azonban csak november elsején lépett hatályba. Az ülés végeztével
néhány oktató, miután megtudta, hogy
a hallgatók a Műegyetem elé készülnek
a diáktüntetésre, csatlakozott hoz-

darwinizmus, marxizmus-leninizmus,
valamint orosz nyelv.

Október 23-a dé|előttjén összeült az
Egyetemi Tanácsülés. Itt került sor
Urbányi igazgatővá választására, kin-

provokátor férkőzhessen közéjük.

Ahogy a menet haladt, a rakparton
lakók kihajoIíaI< az ablakból, és először
egyetértésük jeléü1 csak le-lekiabáltak,
később egyre-másra jelentek meg a
zászlók is.

A

parlament elé érve a diákok csatlakoztak az ott összegyúlt tömeghez.
Másnap reggel a frissen kinevezett

ígazgatő betelefonált a főiskolára, hogy
megtudja, minden rendben zajlolt e az
este folyamán. Megtudta, hogy egy-két
lövés eldördült ugyan, de más atrocitás
nem történt. 25-én reggel ennek elle-

nincs itt semmi baj, csak

az,

nére úgy dóntött, bár a tömegközlekedés még nem állt helyre, mégis szemé-

lyesen szeretne meggyőződni, minden
rendben van-e, ezért gyalog indult el
rákosszentmihályi otthonábó1.

A bejárathoz érkezve konstatálta, hogy
a hallgatók a járókelők felbujtására
(,,oltsuk le a csillagot, ne fogyasszon

nem tudja a lényeget"

nöknek Harka Odönt nevezték ki. A

tagok a Személyzeti osztáIyról megszerezték a káderlapokat, amiket ezuíán a
Belgyógyászati előadóban tettek köz-

szemlére, mindenki elolvashatta, mit
írtak róla. November elsején diákok
egy csoportia eltávolította a mozgalmi

ikonokat és zászlóI<at az egyetem terü-

letéről, és a Párthoz köthető mellszobrokat felakaszíoííáka park fáira.
A későbbiekben a hivatalos szervek ezt

a napot ítéltékaz

ellenforradalom

csúcspontjának. Másnapra már kezdett
visszaállni a normális élet rendje;
megindult a közlekedés, ezérí,hogy a

hallgatók hazauíazhassanak, IJrbányi
ösztöndíjelőleget és fizetést osztott.

Még ezen a napon megalakult

az

Oktatók és Dolgozók F'orradalmi Bizoíímá\ya is, melynek élérelJrbányi

került, Azonban másnap megállapítot-

ták, hogy a Bizottmány működésére
nincs szükség, mivel a Főiskolai Tanács is e1 tudja látni a szúkségesfe-

ladatokat,

Urbányi professzor munka közben
áramot") leszedték

a

vörös

csillagot, va-

lamint minden olyan táblát, amin ez a
jelkép szerepelt. A hallgatók és a közeli
kollégiumok diákjai dél körúl érkeztek
meg a Főiskolára. A rendkívüli körülményekre való tekintettel Urbányi a
hallgatók közreműködéséve1 megszervezte, hogy minden ide érkező diák a
menzán meleg ételhez jusson. A hallga-

tók besegítettek a közeli tejüzemben és
pékségben, ahová a tömegközlekedés
hiánya miatt nem jutottak el a dolgozók, A segítségértés a főiskola menzáján készült ebédértcserébe tejjel és ke-

nyérrel látták el a diákokat, A Péterfy
Sándor utcai kórházban nagy hasznát
vették az áIlaíorvostanhallgatóknak,

akik segédkeztek a sebellátásban, kötözésben, gyógyszerek elosztásában, valamint írnoki feladatokat is elláttak.

Az Állatkórházban is nagy szükség volt

minden segítségre, hiszen a szaksegédek sem tudtak bejutni a városba. A
közelben lakó professzorok a telefonü-

gyeletet szervezték meg,

Október harmincadikán megalakult a
Hallgatók Forradalmi Bizottsága, el-

&

- Dl Dobos-Kovács Mihály

IJrbányi, aki a forradalom kitörése óta
a Kémia tanszéken lakott, most először
ment haza rákosszentmihályi otthonába, azonban november 4-e a forradalom letörésének napja volt, így az
ígazgatő újra visszatért a Főiskola te-

rúletére,Gyakoriak voltak

az

júság alapaetően nem ellenforradalmár,

en ellenforradalom minden főiskolán van".
ellenb

Február 7-én végte újra kezdetét vette
az oktatás. Ám a rövid nyugalmas
időszakot követően ekkor újra mozgalmi jelszavak jelentek meg az utcákon
(MUK, Márciusban újrakezdjük). A

kormány, hogy példát statuál jon,
sokakat őrizetbe vett, nem volt ez

máshogy az Állatorvosi Főiskolán sem.

Az itt

dolgozó Tary Máriát a Kémia
tanszékről, megerősített fegyveres kí-

sérettel vitték e1 az éjszaka közepén, de
sokakat leíaríóztaííakmég a tanszékek
munkatársai közüI.

Urbányi mind a rendőrségtől , mind az
ügyészségtől több ízben tájékoztatást
kéríaz őrizetbe vételekkel kapcsolatban,vá),aszí azonban soha nem kapott.

Aprilisban hosszas

meghallgatások
kezdődtek, az trM utasítására ugyanis
vizsgálőbizottságok alakultak, melyek
céIja az ellenforradalomban való részvétel vizsgálata volt. Az oktatói és hallgatói bizottság is arra az eredményre
jutott, hogy a többi egyetemhez viszonyítva az események csak kevéssé érintették az Allatorvosi Főiskolát.

eIIe-

nőrzések, a rendórség fegyverek után
kutatott, A szovjet csapatok bejelentet-

ték, hogy

a

Főiskola területén kíván-

ják berendezni főhadiszáIlásukat. A

tervet hamar elvetették, merí az iníéz-

mény vezetői a fertőzésveszélyre és a
állatok nagy számára hivatkoztak. Am később, a csapatok elvonulása
után a Főiskola épületei adtak otthont

betee.

a Nemzetközi vöröskereszt

központjának.

elosztó-

Bár az tanítás még nem kezdődött meg,
az oktatók újra felvették a munkát.
Ebben az időszakban a közellátás még
mindig akadozott, de a vidéki állator-

vosok rendre élelmiszer csomagokat
küldtek, melyek elosztásában az akkor
még adjunktus Kovács Ferenc vett
részt tevékenyen.

A forradalom után

természetes mó-

don elérkezett a megtorlás időszaka.
Február elején az FM egy leiratában
kimondta ugyan, hogy ,,az egletemi if-

Bóna Zsigmond

A

hatalom természetesen nem elégedett meg ezzel az eredménnyel, külső
bizottságot hoztak létre, amely hosszú
listát áilított össze a feltételezett búnösökről. Az igazgatő tételesen cáfolta

meg az tgaztalat vádakat minden
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fekszenek, úgy érezíe,mint az egészségügyben jártas főiskolai hallgatónak, neki is kötelessége a segítségnyújtás. A Harminckettesek terén éppen egy súlyosan sebesúlt forradalmár
sérriiéseit látta el, mikor egy ÁVH-,
gépfeglver sortüzétő1 életétvesztette.

egyes embernél, ám lényegi eredményt mégsem sikerült elérnie. Augusztus 30-án a miniszter felmentette
állásából, azzal az indoklással, hogy
,,súlyos károkat okozott az ífjúság
nevelésében."Helyét elődje, Mócsy
vette át. Urbányi u, Álluttenyésztési
Kutatóintézetben folytatta kutatásait,
Eletének utolsó éveiben munkásságát
több társadalmi díjja1 jutalmazták,
rehabilitálására azonban csak 1991ben került sor, l993-ban az egyetem

A

tiszteletbeli doktorrá váIaszíoíta. I97 4eS temetéSénmaid ezer ember vett
tészí.

A forradalmi

Szerencs városa máíg őrzi emlékét, eg.v

utca és a városiifjúsági sporttelep is
Tatay Zoltán nevét viseli. Egyetemünkön pedig az tdeí emlékülés után felavatott emléktábla emlékeztet hősies

események másik, egye-

temünkhöz kötődő szereplője Bóna
Zsigmond volt. Ő 1949-ben iratkozott
be a főiskolára. Diáktársai szerint népszerű, jó humorú, életvidám diák volt,
ám egy sikertelen parczltolőgia vizsga

után elhagyni kényszerúltintézményünket.

t956 októberében otthon, Pomázon

tartózkodott. A nemzetőrséghez csat1al<ozva igyekezett fenntartani a rendet, ügyelt arra, hogy az emberek a for-

radalmi hevület ellenére se ragad-

tassák magukat meggondolatian cselekedetekre. Egy alkalommal például
frissen szabadult politikai foglyok
érkeztek a kisvárosba. Amikor tudomást szereztek arról, hogy a közelben

ÁVH-s házaspár lakik, hamarosan
lincshangulat alakult ki. Zsigmond
egy

helytállására.

Tatay Zoltán

rejtegetés vádjáva1 letartóztatták,
katonai bíróság elé állították, és formálisnak mondható tárgyalás után,

ahová a mentő tanukat be sem engedték, négyüket haiálra ítélték.

Zsigmondot az íté|etvégrehajtása után
jeltelen sírba temették, szülei pénzt és
fáradtságot nem kímélve, tíz év keresés után akadtak fiuk nyughelyére.
1991-ben Bóna Zsigmondot Göncz Arpád akkori köztársasági elnök poszthumusz kitüntetésben részesítette,
1993-ban pedig Pomáz város díszpolgárává avatta,

azonban megőrizte hidegvérét,lecsendesítette a tömeget, megmentve ezzel

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezti Prof. Dr. Kutas Ferencnek a
meghívásért és a lebilincselő előadá-

két ember életét.

Az elvonuló csapatok Pomáz környékén is rengeteg lőszert, fegyvereket

sért.

hagytak háíra.F,zí, hogy a lakosságnak
ne essen ba|a, a nemzetőrség gyűjtötte
össze, és értesítettéka megfelelő szerveket, kérve, hogy ezeket a veszélyes-

nek ítélteszközöket

Maróti Agócs Ákosnak, hogy rendelke-

zésúnkre bocsátotta az Egletemünh az
]956-os forradalom és megtorlás időszahában

szállítsák el. Am

mivel hosszú időn keresztül nem érkezett hivatalos személy, aki ezí megtette
volna, Bóna és társai úgy döntöttek, a
közeli homokbányában elássák a lőszereket, nehogy bajt okozzanak.

Decemberben Zsigmond újra beadta
felvételi kérelmét az Allatorvosi Főiskolára, a kérelem elfogadásáról szóló
értesítéstazonban személyesen már

nem vehette át. Ót és öt társát fegyver-

szomorú hírt meghallva a Főisko-

1áról másnap lovaskocsit küldtek Zoltán testéért.A sebészeti tanszéken ravatalozták fel, majd a Kémia tanszék
előtt nyert ideiglenes nyughelyet,

címíelőadás

képanyagát.

Prof. Dr. Solti Lásziónak az emlékúlésen készült fotókért.

Tatay síremléke Szerencsen

T atay

Zoltán állatorvostan-hallgató

volí az 1956-os forradalom harmadik
áldozata egyetemünkon.

Ó

Kapp Péternek pedig, hogy lehetővé

tette számunkra a megemlékezésen va-

ló részvételt,

szerencsi

állatorvos-dinasztia sarja volt. Evfolyamtársai szerint nagyon okos, már-

már zseniális, színieles tanuló.
Október 24-él, mtkor megtudta, hogy
az utcákon ellátatlan sebesültek

kiss Dominika
Szabó Réka

zábó] művésznév, mint ami

,,Paracelzus. Szép név.

például a Ciccolina." - Dr. Vajdovich Péter

Egy nap a kedvenceinkért
Szeptember utolsó hétr,égéjéntartotta a
a, Hato-

Felelős Állatbarátok Egyesülete

dik Allatbarát NyíIt Napot az Allatok

Világnapja alkalmából. A program helyszíne idén is elsősorban egyetemünk
parkja valamint aulája volt. A rendez-

vényen sok-sok érdekes, hasznos és szórakozíaíő program biztosította, hogy
mindenki élményekkelgazdagodva térhessen haza. A, gyerekek gazdag színpadi
kínálatból válogathattak: volt bábelőadás, mesejáték, vetélkedők és rajzverseny. A parkban idén is lehetett örókbe

fogadni állatokat, ennek keretein belül
több szerencsés cica és kutya talált új
gazdára, befogadó családra. Nagyon sok

érdeklődőt vonzott dr.
elóadása

ról.

A

a REX-FÁBE

Király

Péter
iskolaprogram-

megújult kisállatklinikai körbe-

vezetés is sokakat érdekelt, mint ahogy
az aíaíómiai és az állatorvos-történeti
múzeumok is rengeteg látogatót fogadtak. Sokan igénybe vették az állatorvosi
és az ál|atkozmetikai tanácsadást, a leg-

többen konkrét kérdésekkel érkeztek,
érdeklődtek a iegúiabb védőoltások iránt.
Nagy sikert arattak a kutyás bemutatók:
a nézők izelítőt kaphattak a vakvezeíő, a
mentő- és a terápiás kutyák munkájából,
illetve a klikkertréninggel is megismerkedhettek, A tornateremben kisállatkiá1lítás volt, itt a tengerimalacokon kívül
csincsillával, deguval, csíkos mókussal,
kaméleonnal és egyéb egzotikus állatokkal is találkozhattak a látogatók, A
kiállítók bemutatták a helyes tartási és

etetési feltételeket is, illetve segítettek
tájékozódni az állatok szokásait, ter-

Az Aula

mészetét illetően is.

csendjét

kedvencekről sem, akikről az egész nap
szóIt! Az ajándék-csomagokban finom
falatok és hasznos kiegészítők lapuitak
számukra, a kilátogató ebek, cicák, görények, csuklyás patkányok, törpenyulak
és más állatkák pedig gazdáikka1 tarthattak a programokon, kiállításokon, bemutatókon, és rengeteg simogatásban volt
részük a nap során. Ez a már évek óta
megrendezesre l<erülci ingyenes rendezvény jó alkalom arra, hogy végiggondoljuk, mennyi éIménnyel gazdagit, a
kedvenceinkkel való együttlét, mennyit

köszönhetünk nekik, és hogy mind a
velünk, mind a vadon élő állatoknak

csak az érdeklődő állatbarátok zayaííák mekkora szükségük van az ember segítmeg, akik a PÁSB 7 aranyszabály standségére,hogy egészségeskörnyezetben és
iánál próbáltak okosodni. A kvízjátékon kiegyensúlyozottan éihessenek, Minél
nagyon sokan részt vettek, lelkesen ker- tá'ékozottabbak vagyunk, minéi széleesték a helyes válaszokat a kérdésekre, sebb a tudásunk, anná1 felelősebben

Külön öröm, hogy nagyon sok állatbarát

gyerek érkezett a rendezvényre, hiszen
ők már kiskortól elsajátítják a felelős
állattartás elveit. Ne feledkezzünk meg

élhetünk, anná1 többet tehetünk az
élővilág megóvásáért.

Molnár Orsolya

a

Felhívás a hallgatókhoz
Jakab Csaba azza7 záfia a vele készített íoztaíás igényéről. Az észrevételeket, ha
interjút, hogy fontosnak tartaná meg- nem szeretnétek felfedni a kiléteteket,
ismerni a hallgatók véleményéta Kór- akár névtelenül is elkúldhetitek a
bonctani Tanszéken folyó munkáról, kivetites@freemail,hu címre,
gyakorlatokró1 és előadásokró1 egya- vagy közvetlenül Jakab Csabának:
ránt. Minden visszajelzés, legyen pozi- lakab.Csaba@aotk. szie.hu.
tív vagy negatív, segítene abban, hogy a Eszrevételeiteket előre is köszönjük:
Tánszék dolgozói képet kapjanak a vála szerkesztőség

Egyezményes szakállielek Gandalf után szabadon

Tisztán érthető tankönyvi
idézet avagy: máshol se
könnyebb...
stacionárius sztochasztikus
",..bármely
je1 varianci ájána\< kiszámítása egy

meghatározott determinisztikus pozitívidő függvény négyzetes idóinte-

gráljának meghatározására vezethető
vissza, ezért a szabáIyozási kör mini-

mális hibavarianciára való optimális
méretezése egyenértékűugyanezen
kör olyan optimális determinisztikus
szintézisével, amikor a célfüggvényaz
egyszerű négyzetes integrálkritérium,
a bemenőjel pedig a sztochasztikus be-

Vigyázat, gyenge téreró,
hasz-nálj vezetékes
varázspálcát!

Titkos útirány, ne
áruld

e1

senkinek

Most több, mint valószínű,
hogy békává változtatlak,..

Asszem, szembe
!

fúj a szél

menőjel teljesítményspektrumának
egyik multiplikatív összetevőjéből invertált determinisztikus je1. Így a stacionárius sztochasztikus bemenőjelre
minimális variancia alapon optimálisan méretezett állandó paraméterú
rendszer egyszersmind négyzetes integrálkritérium szerint egy meghatározott determinisztikus jelre is optimális."

B
A, dehogy, nem is késtél
olyan sokat

Eppen emésztek,
ilyenkor semmi nem
szok eszembe jutni.

Mégiscsak a zöld
rúdban volt a 220,

ME, Műszaki Informatiha
Dr. Tuschak Róbert:
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HÖK hírek

Séta a parkban
Csatangoljuk együtt végig a parkot, de
l<ivetelesen ugy. hogy nem üres, napos
padok után kutatunk, és nem is a szétrebbenő párokat lézzi|<, hátha úrjára
indíthatunk egy jó kis szaftos pletykát,
Koncentráljunk most a szobrokra. Mi
is lenne érdemesebb e bemutatósorozat

kezdő darabjának, mint egyetemúnk
büszkesége, a bikaszobor.

A

szobor életnagyságban ábrázolja

a

híres magyar szürke bikát, Csatlóst,

mely egykor tulajdonosának büszkesége volt, és érmek tucatjait nyerte el a
kiállításokon. Mára a szobor szinte a
kar egyik jelképévévált, Avatására a
bicentenáriumi ünnepségsorozat keretében került sor 1987 májusában. Az
avatóbeszédet Lami Gyula rektorhelYettes tartotta, és Így hangzott:

ke urai a pusztának, átad belőlúk

a

méltóságteljesség, az ellentmondást
nem tűrő erő, amelyek ha különböző
helyrő1 kerülnek össze, párharcban

döntik el egymás között

vagyis azt, hogy

ki

a

rangsort,

a legény a csárdá-

ban."

Lami Gyula a mondandója végéreért,
és átadta a szobrot a vizslató szemeknek. De kózben arra a beszédre gondolt, amelyet tegnap a felesége, miután
elolvasta, apró galacsinná gyúrve dobott a kukába. Az az avatóbeszéd valahogy így hangzott volna:

,,Kedves Hallgatók! Tüdomásom szerint a magyar szúrke marha vagy gulya
inkább festő- vagy fotóművészek ihletője volt, s talán ez az első eset, amikor
a fajta egyik jeles képviselője anyagba

szilardulva kerúl elenk. orülünk a
művész témaváIasztásának, mert egy

bikaszobor mindig jó1 mutat egy állategészségúgyijellegű intézménybeláratánál, ellenben mondjuk a mangalicaszoborral, Örülünk azért is, mert így
legalább az elsősök egy valósághíi áIIaton tanulhatják meg a testtájakat és az
anatómiai síkokat, és nem a plüssálla-

,Jüdomásom szerint a magyar szürke
marha vagy gulya inkább festő- vagy
fotóművészek ihletője volt, s talán ez
az e\ső eset, amikor a fajta egyik jeles
képviselője anyagba szilárdulva kerül
elénk. Örülünk a múvésztémaválasztásának, mert egy állatszobor egy áilat-

Amint azí mát bizonyára sokan tudjátok, ui helyre l<öltözött a HÖK iroda.
Eddig, egészen nyár végéigaz N épúlet
harmadik emeietén, egy aprócska helyiségben zsúfolódtak össze a szenátorok
és az évfolyamfelelősök,

Júiiusban azonban innen elkóltöztünk,
szeptember végénpedig elfoglalhattuk
az eddiginél jól,al tágasabb, új szobánkat a sebészeti tanszék egyik kiürített
szárnyában. Az új iroda bejárata a porszarEzen
taikat kell felcímkézniúk.
tától nem messze, az Egzotikus osztály
vasmarhának, amely a magyarság éle- rendelője (volt ambulancia) mellett tatének régtől fogva igen jelentős ténye- lálható, a továbbképző íerem melletti
zőlevoltjut a megtisztelő feladat, hogy faa jtón keresztül juthattok e| hozzánk.
télen fedezéket nyújtson a külföldi és
magyar hallgatók között dulő ádázhóA hagyományokat megtartva a kiVETgolyócsaták során a menekülőknek. A ítésszerkesztősége is a HOK irodában
kormos bika európai hírúérdekesség, kapott helyet, ide várjuk tehát mindaezek az állatok 'éIő muzeáIis tárgyak',
zokat, akik javaslataikkal, ötleteikkel,
büszke urai a pusztának, árad belőlük
főként pedig munkájukkal kívánják
a méitóságteljesség, az ellentmondást emelni az újság színvonalát, esetleg
nem tűrő erő, éppen ezért kiváló fotóirományt, tanárok aranyköpéseit vagy
kat lehet majd készíteni a szobor hátákávét hoznak nekünk.

egészségügyi jellegű intézményben ra felülő hallgatókról. Ez a bika kitúszimboiikus jellegű, de örülünk azért nően alkalmas lesz még arra is, hogy
is, hogy itt, ebben a VII. kerületi városi
Vörös prof.-nak szemléltető eszközül
kis oázisban emléket állítunk annak a szolgáljon a fémes kopogtatási hang kiszarvasmarhafajtának, amely a ma- válíásához."
gyarság életénekrégtől fogva igen je- Ezúton ragadom meg az alkalmat,
lentős tényezője volt, és mint a múlt tanuja ez a szürke szarvasmarhafajta volt

az egyetlen, mely a domesztikáltság

kezdetleges fokán meg is maradt. Nap-

hogy felhívjam mindenki figyelmét,
hogy közeledik Csatlós, a szobor 20.
születésnapja, és mi lenne méltóbb
ajándék számára a hosszú magányos
évek után, mint egy tehén, mondjuk a

jainlóan már csak a Hortobágyon és
Bugacon é1 egy-egy szilaj gulya. A kor- Cow
mos bika európai hírű érdekesség, ezek
az áIIatok 'élő muzeális tárgyak', büsz-

Parade-rő1?

Matild

és ...

...Klotild

.,()lyan

látni ezt a videót,

Bak A

nagyteremben meg-

pillantod barátod, akinek

kevés ősz hajszáIam vo]t

akkor."

Pro{. Dr. Vörós Káro]v

Te mit íogsz csinálni a Gólyabálon?

tetemes összeggel tartozo1,

ezéííáímésza kisterembe,
de ott a DJ-ben egy régi
szerelmedet ismered fe1,

akivel nem épp barátságban
váltatok el, ezéfi az ebédlőbe
mész. Am ott egy csopolttáIsad vár, aki már hónapok óta
üldöz a szerelmével. Végül a

§íC-be menekülsz, de

csak

késve il.rt eszedbe, hogy
mindkét szeIetőddel oda

Halak

Bárhogy is igyekszel,
nem fogsz eljutni a Gólyabálra. mert az Islvan utca elejen
lelszippant egy urhajo. A l<ek
ufól<, bár io barataid lesznek,
mégis elvégzik rajtad a szoká-

beszélté1 meg találkozót.

Asztrotipp: Csinálhatsz bár-

mit, másnap úgysem fogsz rá
emlékezni!

'?rogram

szwtt íshlán fgyetern,
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Asztrotipp: Esemeny utáni

vi í,]i§

§ n

tablertát a kör,etkezo számon

kerhet sz: 06-30-303-0456.
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YÍzöntŐ:,'Vigyázz,' a titkos
ellenséged a golyaiánc alatt
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Asztrotipp: I8-án a MarsNeptun együrtállasa miatt
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furcsa l<észtetest log5z erezni
egész erte. hogy elénekeId a
l<araokeban a Titanic betetdalat.
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Szűz: te nyered a tombola
fődiiát, egy zsák óvszert. Ne

izgul|, hamar elfogynak majd,
mert a koktélbárban kosokkal
és Bikákkal fogsz megismerkedni.

Asztrotipp: Fordíts különös
gondot a fehérnemúd kir,álasztására,

l

Oroszlán: Végre levetkőzöd
a gátlásaidat hála a rengeteg
gólyabálon ellogyasztott pizzának. E|félkor már meztelenül táncolsz majd a nagyte-

remben a barpulton.
Asztrotipp: Hívd el sok barátod, hogy le§yen, aki {erary|qs
pe* me8 idciben hazatiszl
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Bika: A golyabalon talall<ozol először a nelen megis-

mert álompasival,/nővel. Sa|_
nos kiderül szakálla es bolhái vannal<,
Asztrotipp: A Kos most könnyú preda lehet a l<oktelbarban,

Skorpió: Barátaid mostanában úgy érzik keveset törődsz velül<. De ne izgulj, min-

dig akad majd valaki, aki

fogja a hajad hányás közbenl
Asztrotipp: Ha rövid a hajad,
vegyél parókátl

Mérleg: Nem találsz

megfe-

lelő kísérőt a gólyabálra, ezért
KotLán szobrar,al erl<ezel. Ú j
barátod mindenkinek szimpatikus, csak kicsit mere.nr
Asztrotipp: Reggel ne felejtsd
el visszavinni a helyóre, mert
nagy bajba kerülhetszl
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1.
Elaludtál biofizika előadáson. Egy dobásból

kimaradsz.

2l.
Beleszeretsz a

p

ar

azitológia

gyakvezbe, és szerelmed
zálogaként törpe iszap-

Eltévedsz a kisállatklinikán,
és a hullakamrában töltöd

éjszakát.

csigából fíizöíí ry aklánccal
leped meg. O azonban sajnos
megfertőződik má j métellyel.
Lépj vissza egy mezőt!

M

ry

Plenárison zsir áf

száj -ny

aki

szerveket kel1 boncolnod.
Létra nélkül. Egy dobásból
kimaradsz, hátha megnősz

addig kicsit.

19.
Sebészet gyakorlaton a RTG
képek közé kevered a mezíelen fotódat. Gratulálunk,
ötödéves lettél! Lépj a 24-es
mezőre!

ovodásoknak szánt
képeskönyvből tanultál
Halegészségügyre. Kreatív,

az

Álmatlanság kinoz, ezérí
ellopod a szülészeti tanszék
kitömött plüssbociját, hogy
legyen kihez odabújnod
éjjel. Lépi előre két mezőí|

Sikerúlt halvány ametisztszínű oldatot titrálni kémia
gyakorlaton. Lépi előre egy
mezőt!

4.
Lehánl,tacl a gl.akor1atvezetőt a boncteremhen

anatónia g},akorlaton,

I_épi

vissza két mezőí, és moss
fogatl

Hibátlanul dclir,áltá1.
Büszkók vag).unk rád]

J.
I{ár két liónapja nem r,oltál
l.u]izni. Ki rnaladsz cgr
dobásból, hog1. lemchess

Eg}, ievegővel kimondtad

a

1ecitinkoleszterinaciltranszferáz enzim nevét. Dobj

Ecluus klubba.

úira!

7.
Nyitva hagytad

a patkányketrec ajtaját élettan gyakorla-

ton. Az utánad kör,etkező

ebből a körből kimarad,

hog1,

segíthessen ósszefogdosni a
helyes kis jószágokat,

8.

Lépfenével í-ertőzöcl meg az
évfolyamot j ánlánytanon, így,,
sikerült összehoznod az utoljavulnak az elhelyezkedósi
só félér.iesit. Viszont így le
lehetőségeid. Dobj újral
kc1l mondanod arról a di,
csőségről, hogy te leszel az
első. aki cnriatt lrcm kap
diplomát. Pedig talán még
szobroc1 is lehetett volna a
l'arkban,

Bukásra állsz anatómia szigorlaton, ezért föliebb húzod
a szoknyád. Ha 1ány vagy,

lépj előre egy mezőtl Ha
vag}i lépi vissza ötötl
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Rájössz, hogl, tc ígazábóI
kiasszika-fi1o1ógus szeretnó1
lenni, ezért l<iiratkozol. Jó
volt r.elcdl

-..

Elkéstélés nem ittál kávét,

ezéííagt ár gazd a ságtanon
idegösszeroppanást kapsz,
Hosszú kórházi kezelés után
úira ielrctelizel. Lepj vissza
a Startra!

;.. ji

,

.:jj:fu*d

§ F,i"§
|

_lj:

10.

olnatil<u5.in

kapod a diplomát. Lépj előre
eg..-

?
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A hystiocytát, amit szöyettan

mezőt!

gyakorlaton rajzoltá1, kései
Picasso-önarcképnek nézi
egy neyes műkereskedő.
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LL.
Egy atmulatort eiszaka uran

szamorodninak nézcil a
vizeletmintát korélct tan

gyakorl atcn. Rassz aelteil"

A nyári állatten_vésztéstan

gyakorlaton összejöttéi a
beiovaglóval, 9 hónap...
izé...2 dobásból kimaradsz!
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tüdőszúrés a szocializmus vívmárrya, azí nem engedjük visszavenni.
Hallottuk eleget a rádióban!
Zenélnek, a mozi 1emezeit fölrakosgatják a mozi lemezjátszőjára.
,,Lámpással keresem az igazií én,.."
,,Hófehér gyöngyvirág, áruld el nekem"
,,Csak a szépre emlékezem..."
Kapitány Anny:
,,Oh, Joseph, Joseph, hogy veled menynyi baj van..."
,,Mélodie d'amour..."
hagyd el soha azí,ki téged szívből

"Ne
imád,.."

Sőt: Mojszejev Egyúttes is. Alexandrov

együttes is!

Annak örülnek ám az önkéntes szovjet
hadifoglyok: teijesen otthon érzlk magukat! Még táncolnak is rá orosz mód-

Kertész Ákos: A Nap utcai fiúk
Kertész Ákos .gyrrerre kedvesen romantikus, olykor mulatságos, izgalmas, sodró lendületű regénye végső kicsengésében megtázőan tragikus képet
fest az 1956-os forradalom és fölkelés
I<amaszá7dozatairó1.

Egy harcoló kamaszcsapat igaz tótténetében a Nap utcai fiúk életével,hiszékenységével,bátorságával, és sokszorosan fáidalmas halálával áIIit maradandó emléket a huszadik század
második fele Nagy Magyar ÁU.arraianak.

A mi hazai,

ki

sőt, pesti kis világunkból

sem lépve világméretű problémát
érint: a kamaszok, a gyerekek föIhasználhatóságát a világpolitika feglveres
összecsapásaiban. Es őket a legkönynyebb fóláldozni...

Részlet a könlvből:

,,Megállapodnak, hogy holnap a Kis
Egeret beviszik kötözésre.
Es Juli meg a Bogáncs megröntgeneztetik magukat.

- Minek? - bámui rájuk Totya.
- En köhögök.
- En is megfázíam, sípol a tüdőm. A

tbc magyar betegség, és ha már sikerúlt

megállítani, ne engedjük, hogy ú|ra
föllángoljon.

ra. guggolós-kirúgós tancot.

Zenélnek, dalolnak, táncolnak, cigiznek.

-

Jó volna pár üveg sör -, sóhajt föl

Bogáncs.

- Még csak az hiányzik! - mordul rá
Totya, Mi nem egyszerűen katonák

vagyunk, hanem forradalmárokl
- Ki látott mát részeg forradalmárt?
- Gondolod, hogy a márciusi ifjak piá1tak?!

Egy lány van, a Juli.
Egy orosz srác is iölkéri.
Meg a Nagy Egér, meg Gyuszkó, meg a
francia riporter is.
Nagyon finomak és udvariasak, mert

Ricky Gervais: Zselények
A Földet csodálatosnál

csodálatosabb,
csúnyább
és
csúnyánál
szebbnél szebb

állatok népesítik be. Rick1, Gervais
azonban elégedetien volt a l,álasz-

tékka1, és elképzelte, hogl,an nézhettek

ki azok, amelyek lekésték\oé bárkáját, Rob Steen pedig lerajzolta nekünk
őket.

Aki tehát

szeretné tudományos részletességgel megismerni a Mamukás
Gugyót, szeretné tudni, hogyan 1ár a
Tenyérbemászó, mi a Köbgyökér kedvenc szórakozása, kibe szerelmes a
Domboni Hoppony, mi a Szökőnudli
Achilles-sarka és mit eszik a Sefogú
Csócsa, az éIvezeítelés kielégült tudásszomjjal forgatja majd ezt a zselénytani szempontbó1 úttörő munkát!
A gyerekek pedig, ha végre megka-

parintják a könyvet röhögő

szüleik

karmaiból, nekiállhatnak, hogy megrajzolják a maguk szörnyeit.
Idézet a könyvből:

Lufilotty
(Pufi,lufi.us z

s

z

é tp
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Totya féltékenyvizslató pillantása

mindig rajtuk van.
Totya is táncol egy olyan igazit, vadat,
amilyet senki sem mer,

Gábor nem kéri fö1 Julit egyáltalán,

csak nézi.
Nézi, és fáj a kamasz férfiszíve,de ezt
senki sem veszi és nem is veheti észre.
,,Persze, tudom én - tűnődik maga elé
bámulva -, hogy a Juli a Totya csaja, nem
is venném ei a barátomtól, nekem abarátom csaja tabu. De ha Juli mégis.engem
választana, úgy magától, azmás. En nem
tudok lőni, nem is akarok. De itt a helyem, mert itt vannak a barátaim, és itt
van Juii. Ha nem is lesz soha az enyém,
én akkor is a közelében maradok."

Kiadja az Ab Oeo hiadó

Ajánlou foglasztói ár: 1950

Gyár,a guruldász, napiait a Köbgyökerek kerülésével töiti és üríti.
Nagy, haszontalan hólyagnak néz ki.

Zsir

egy csepp sincs rajta, mindene
tiszta felfuvalkodás.

Teste 100%-aviz,plusz 1% a tartósító.

Ft

A

Lufilötty-kölyök

tökéletes.

vízibombának is

,,Ha ÚgY g.lnJolják, {olyrassuk!... }'Jen úgy gotldo]ják|" (szünet végén)_ pro{

Dr. Sótonyi péter

vagy olasz filmből kevés volt, szovjet
filmből sok. Esszerű középút a magyaí

művészfilm, melyben akadnak szerel-

mi jelenetek, az se baj, ha a

cselek-

mény vontatott, úgysem a vásznon
kibontakozó akciók miatt ültúnk ott.

-

Hölgyeim és uraim,legjobban a Szerelmesfilmmel lehetett udvarolni. A korai
Jancsók is megjárták, a sok meztelen ló
és nő látványa engedékenyebbé tette a

Lolitákat. Nem csoda, ha - Nemeskürty tanár úr kifejezésével- film-

Kürtölcs
(S z aks z ofo nikus

z

e

x ib i cicu

s

z )

Egész nap alvó tülköltó, aki egyszer
csak ok nélkúlfelkel,
és orbitálisra tágult trombitáján észbontó hangon túIkölni kezd,
Azután, tülköltekezve, álomba csendesül.

I{iadja az Ab Ovo hiadó

Ajánlonfoglasztói ár: 1960 Ft

Vámos Miklós: Hogy volt

Az emberélet útjának felét elhagyván
rájöttem,

sok oiyan íróval és múvésszel

volt szerencsém egy levegőt szívni,

akik ma már minimum klasszikusok,
maximum szobrok. Kodály Zoltán,
Orkény István, Arthur Milter, Déry
Tibor, Mándy Iván, Várkonyi Zoltán,
MészöIy Miklós, Ottlik Géza - hosszú a
lista, Akil<et szemelyesen ismertem,
szerettem, tiszteltem, de már nincsenek közöttünk. Míg e kötetet íItam,
úgy éreztem, mintha itt volnának.
Amit velük egyútt éltem át, ezennel

bubus lettem. [,,,]
Késhegyig menő vitákat folytattak egymás forgatókönyveiről és másokéiról.
Ki-ki a saját filmjét kereste és hiányolta a többiek tervében, ami roppant szórakoztató volt, ha az ember nem a témára figyelt, hanem a beszélők karakterére. A filmesek, úgy éreztem, jóval
olvasottabbak az íróknál. Persze, tudjuk, a suszternek lyukas a cipője...

Cselekményről, jellemábrázolásról és
szerkezetről is tudatosabban gondolkodtak. Ennek nagy hasznát vettem.
Makk Károly például kifejtette, hogy

ecy ió filmben (talán színdarabban
vagy regényben is, teszem hozzá) Iegalább hétszer vá7aszí kell kapnunk az
alábbi kérdésre: és aztán mi történt? A
dán királyfi hazaíéríaz iskolából. Es
azíáí],mi tórtént? Megjelent atyjának
szelleme... satöbbi. Ha ennél kevesebb
a fordulat, a cselekmény véihetőleg túl
sovány egy másféI órás mozihoz. Később tudtam meg, hogy Makk Károly is
csak továbbadta e módszert, mentora,
Radványi Géza bácsi (Valahol Európában) tanította neki.
Az emberélet útjának felét elhagyván
rájöttem, sok olyan íróval és művésszel

volt szerencsém egy levegőt szivni,

akik ma már minimum klasszikusok,
maximum szobrok. KodáIy Zoltán,
Orkény István, Arthur Miller, Déry
Tibor, Mándy lván, Várkonyi Zo7tán,
továbbadom, Klasszikusok. alulnézetMészöly Miklós, Ottlik Géza - hosszú a
bő1.
lista. Al<iket személyesen ismerlem,
szelettem, tiszteltem, de már nincIdézet a könyvből;
senek közöttünk. Míg e kötetet írtam,
úgy
éreztem, mintha itt volnának,
Rosszabb a lóversenyné1
Amit
velük együtt éltem át, ezennel
Hiszik-e vagy sem, boldogult
úrfiko-

romban néhányszor a magyar filmmel
udvaroltam. Az llgy volt, hogy az em-

ber moziba viííeaz áhított nót (pattanásos bakfist), mert a sötétben minden megtörténhet, ugyebár, Amcsi

továbbadom, Klasszikusok. alulnézet-

bő1.

Kíadja az Ab Oeo kiadó
Ajcíntott fogyaszrói cjr: 3500 Ft

"Ha odamegyünk valakihez, és játékosan felcsavarjuk a pacemakerét,

hogy a pulzusa 70-ú1 l20-ra ugorjon,

akkor sem történik semmi érdem-

1eges..."

,,A hörghurut az, amí miatt a dohá-

nyosok minden reggel krákognak egy
óra hosszat, a tüdőtágulás meg az, ami
miatt nem érik eI a villamost."
,,Akkor már csak a reziduális térfogat
van a tüdőben, tudják, az azííhengerrel kilélegezhető tartalék..."
,,A friss r,érnek nincsen párja.,. biztos
a vámpírok is ezt mondják."

,,Kár volt elmondani a köhögést. Kezdik gyakorolni, úgy látom,"

"A halak, akár tengeriek, akár szátazföldiek.,."
,,Azérímutatom, hogy ha le akarják
verni valakinek a veséjét, tudják, hol
keressék."

"Az, hogy a testfolyadék a tengervízhez képest hipozmotikus, azoknáI az
élőlényeknélfontos, amelyek visszatértek a tengerbe, amint majd látni
fogjuk a hajótöröttek

példáján."

,,A teve nem tud úregben lakni. Egyrészía tevehajcsár nem túri, másrészt
nagyon nagy üreg kéne neki."
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A Nagy Iegyzet
folytatódik híresrt, meít néhányan lemaradtak az e|őző leadási határidőtől,

.i'n", iou'tke'zéUnátírjabb

három

l,<ivetites@fre|glqil.hu
neves, nag] gikert aratoúversenyünk. §zavazataitokat váriuk a
iránt is, amiről soha nem vallanátok be, hogy
induló.Itt az alkalomi hógy |<tfejezzétektitt os uonrutrou,Óku,
már olvastátok §zavazzalÓkt Csak egy e-mail, Nagy aiándékok!
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Vaidovich Féter bemutatja

Magistra ranam etiam puellae adsigni-

ked-

ficat. Szép állatorvosi feladat egy békát

Dr. Mikó Sándor: A
venc jegyzetét,
'nyelv
alapjai az Állatorvostutatin
dományi Egyetem hallgatói számára

nézegetni az állatorvostan hallgató 1ányoknak, Még, jó, hogy nem keil megcsókolni. Milyen béka iehet az, amtí
csak a lányoknak szabad megmutatni?

A

jegyzet kiadása ismeretlen időhomályba vész. Annyit tudunk, hogy

Nomeg, ha békát is mutat a tanárnő, va-

készülhetett.
jegyzet első mondatai bizonyítják,
hogy a szerző az Európai Unió nagy
híve és szőszőIőla és messze megelőzve
1993 után és 1997 kózött

A

korát az európai integrációért száI
síkra. A mondat így szőI,. ,,Europa
magna est". Gyönyörű kezdés! A
következőkben máris tudatja velünk a
legfontosabb földrajzi tényt, hogy ti,

jon még mit mutat a lányoknak...? hz
V leckében már taláI\<ozunk saját órarendúnkkel is latin nyelven. Megtudjuk, hogy melyik szemeszterben tanuljuk, pl. az anaíómiáí, is a szülészetet, Jó
hogy ezt latinul elsőben már jó előre
tudjuk. De máris ott a kérdés:,,Cui

prodest?", vagyis, Kinek jó ez? Ez, per-

latin nyelvet is felhasznáIja ata,
hogy alapvető fóIdrajzí tényeket is
Máris az alapvető biolóközöljön.

tól a feien át, a medencéig és a végtag-

okig sorolja a test részeit a szerző
konklúzióként annyit mond: ,,Amor

omina vincit". A szerelem mindent legyőz, még a test részeit is. Ismét egy
erkölcsi péIdázat. Azt is mondhatta
volna, pl. A szerelem butít, és gyomorba (ventriculus) dönt.", vagy medencébe (pelvis), esetleg végtagba (membrum) dónt. Szép.

A jegyzetet szószedetek sora fejezi
be. Nemcsak egy, de háromféle

ő

egy gyönyörű nő képétalkalmazza,
mikor költőien így ír: szép-fekvésűés
termékeny (..Terra Hungariae amoena
et fecunda est."). Minő bájos átvezetés
a foldrajzból a biológiába! Hamarosan
átevezünk a Kari aulába a II. leckében.
Ha jó1 fordítjuk, akkor olvasható, hogy
a tehenek, a juhok és a baromfik vannak ott (,Vaccae, caprae et gallinae in
aula agricoiae sunt."). A sorok között
olvasva megértjük, hogy a szetző
mireánk gondoit. Tehenek, birkák
baromfik, gyerünk az aulába bőgni,
bégetni, kukorékolni! A lecke legszebb

mondata magyarul Íródott: ,,A tanárnő
egy békát is mutat be a lányoknak." de,
segíthetünk:

A VIII. fejezetben, amikor a gyomor-

hangzik, mint a magyar á. Vagyis a
latin olyan ebből a szempontból,
mint a Nógrád megyeiek nyelve. A
IL declinatioban a bárányok szerepelnek. Lám, az interdiscipiinaritás
elve megint érvényesüla nyelvészet
és az állatorvoslás, mily szépen
kapcsolódnak.

állatorvostan hallgatónak, akinek a
tojáshéi még csak le se kopott az
anusáról, hogy ho1 is van éppen
Hungária. Nos, azt is megtudjuk,
hogy éppen Hungáriában vagyunk.
Olyan ió, hogy a szerző interdiszciplinálisan fogja fel az oktatást és a

állatorvosi lóval is, de nem, á dehogy,

jegyzetben rejlenek,

Mit ír a nyelvtanrói? Máris ez első
részben a kiejtésről szól: a úgy

,,Hungaria in Media-Europa est".
Fontos tudnia egy első évfolyamos

giai ismeretekkel folytatja, melyben finom szimbolikát használ.
Hungáriát összehasonlííhaíná az

hallgatókatl Mi ez, ha nem csodáiatos!
A legfontosabb erkölcsi tanítások is e

szószedet. Azért kell ennyi, mert ha
valaki nem értené,hogy hogyan
kel1 az ilyet használni, rögtön háromféleképpkeresheti benne a szavakat.

sze Senecánái így szól: "Cui prodest
scelus, id fecit (Akinek hasznára van a
az a
búníeíí,azkóvette el - Seneca: Medea Sőt, a keresést izgalmassá íeszi
szószedetben
500-501). Nos, bűntettrői van szó, A tény, hogy mindegyik
jegyzet szerzője az egyetemi stúdiu- más szó szerepel, sőt vannak olyan
jegyzetben, ameiyek egyáltamunk időbeosztásának demográfiai és szavak a
a szószedetekben,
szerepelnek
nem
1án
kritiegészségvédelmikövetkezményeit
a szavaknak a
ezeknek
hi§zen
mert
gondos!
Zavarja,
zálja finoman. Milyen
únkbízza a
ui., hogy mi az ötödévben tanuljuk a jelentésének értelmezését
szerző. Milyen liberális!
szülészetet és a higiéniát (,,... biologiam
ezt mondhatj uk:
Konklúzióként
quinquo
in
higieniam
reproductivam et
tibi discis." Vagyis,
discis,
,,Quidquid
figyelmeztet,
arra
discunt."), Valójában
tanítod. A
hogy a hallgatók rémesen koszosan és bármit tanulsz, magadat
hogy: Bárápolatlanul 5 éven át, szülnek annyit, Tiborok meg mondhatják,
tanítod. Tehát, taníts
amennyit csak tudnak, hiszen a szülé- mit tanulsz Tibit
szetet és a higiéniát csak a legvégéntanítják. ,,O tempora, o moresl" (O idők, ó
erkölcsök!) hova iuttatiák az erkölcsök a

magad iatinra. Használd ezí a jegyzeteí

egész életedben! Mindent megtalálsz
benne.

,,Ma a {ő szempontok

zt betö]tésére, hogy

iti

{őz és hercig kis balsza van

-

Takács András

Attila

Mándoki Míra

emelkedett hangvételúsorait olvashatjatok Jakab László: Allatorvosi alkalmazott etológia
címúművéról.

Bátran mondhatom, hogy hallgatói

és

doktorandusz éveim 1egkedvesebb jegy-

zeíe az állatorvosi alkalmazott etológia
eiső kötete. Kevés olyan tantárgyról
tudok beszámolni egyetemista koromból, amelynek egyes mondataira máig
szó szerint emlékszem, illetve időrőLidőre újra fellapozom az iroíítananyag
o1dalait.

A

jegyzetet

az íeszi maradéktalanul

vonzóvá, hogy mire a hallgató végigtanuImány ozza, rácsodálkozik, hogyan

lehet egyértelműnek tűnő, maguktól
értetődő élethelyzeteket 95 o1dalban
leírni. Olyanokat, amelyek bár teljesen
mindennapinak tűnnek, mondatokba

foglalásuk hihetetlen erőfeszítést követel a vizsgán azoktól, akik az első pár
oldal után
ez tök egyszerű!" felkiál"A,
tással dobták sarokba a művet.
Az állatorvosi alkalmazott etoIógia
iegyzet számos néIkúlözhetetlen információval gyarapítja a leendő állatorvosok tudását. Már a 7. oldalon olyan

érdekes és egyben meglepő tényre
bukkanunk, hogy a ló kevesebbszer
kommunikál vokálisan, mint a sertés
és a szarvasmarha. Lássuk be, ez elgondolkodtató! A részletes, mindenre
kiterjedő magyarázaíok mellett, szemléletes ábrákon tekintheti végígaz
olvasó az állatfajoL< jellemző szokásait,
Tizenöt képben kísérhetjükvégig például a tyúk takarmányfogyasztásának
egyes pillanatait, ahol több sematikus
rajz követi a 3. szemhéj záródásának
lélegzetelállító pillanatát. Kiemeiem
azt a négy rajzbóI álló, összefoglaló
ábrát, amelyen átélhetjük, amint a
kakas párzik, Nem szeretném elhanyagolni az egyéb állatfajokra jellemző
tulajdonságok bemutatását, mert minden egyes ábra remekmú a maga nemé-

ben. Gondoljunk csak a szarvasmarha

fenyegető magatartásának, vagy a
nyelvöltögetés folyamatának, valamint
a velejáró cuppanó hangjelenségnek
papíralapú illusztrálására. A katarzis

ott érkezik el, amikor érzékletes leírásból tudjuk meg, milyen testtartást vesz
fel a kecskebak, amikor a tenyész-szezon közeledtével a saját szájába vizel.
Vágyakozva sóvárgunk az utónevelő
ketrecekben élő malacok életformája

után, amelyek reggel-délelőtt társas
vagy szolitárius játékokkal szórakoztatják magukat. A jegyzet vége felé
ráébred a hallgató, hogy - bár nem is
gondolta volna - az ,,ón- és köIcsönös
szopás" az é7et minden közösségében
jelen van. Már csak a megfelelő "szopó

párt" kell megleini, de vigyázat, nehogy elinduljon a rossz szokások kiépítése!

Isnreretlen raionsók ktildték el sunk bővítése, ám emeilett kézügyessé- Ezt találtuk még a postaládánkban.
a kiVETítésnekkedvenc jegyzetúk günk íejlesztéséreis nagy hangsúlyt vélhetően Manfréd és Izolda küldte.
Túri Ernő.: Szövettan Gyakorlatok fektet. Nincs még egy olyan jegyzet, ami
címúművének ajánlását.

Bár a már jó régen született, üzenete
mind a mai napig aktuális, és épp a kora folytán valódi klasszikusnak számit.
A könlv elsődleges céIja elméleti tudá-

ekkora teret enged a kreativitásrtak, az
önkifejezésnek! A kis, üresen hagyott
körökben

az adipocyták ábrázolásán ke-

resztül a hallgató megjelenítheti saját,
szúrreális kapcsolatát

a

világgal.

Mindeközben olvashatunk az idegsej-

tek egymás közötti szövevényes kapcsolaiairól, és a csontosodás izgalmas,

hátborzongató folyamatáról.
Szavazz rá, ha felmerül benned a fülledt, félhomályos gyakorlóban töltött
délutánok emléke, mikor a mikroszkóp

és a tévéképéből próbáltál valami
egyetemes szintázist létrehozni, de a
rajzod inkább egy kék-piros tükörtoiáshoz hasonlított!

Tánév kezdete yan, leküldi Isten Szent

Pétert a Fóldre, nézze meg, mit csinál-

nak az egyetemi hallgatók. Jár-kel
Szent Péter, mikor visszamegy kérdi
tőle Isten, mit látott.
- Hát, az állatorvosi egyetemen tanulnak, a jogon úgyszintén.De a Műegyetemen... csak buliznak. Ev közepén
megint leküldi Szent Pétert. Mikor visszajött, megkéri, mondja el mit látott.

- Az

állatorvosi egyetemen szakadtak
bele a tanulásba, a jogon ugyanúgy.
De a Műegyetemen buliznak, lógnak,
szórakoznak. Ev végéigtöbbször megismétiődik a helyzet, mikor is vizs-

gaidőszak előtt megint lemegy Szent
Péter, mikor visszajött, kérdi Isten tőle:

Szavazataitokat várj uk a
kiveti te s @; freem a il. h u
címre!

- Nos, mit láttáI?
- Az állatorvosin reggeltől estig, megállás nélkül tanulnak, izgulnak, a jogon szintén.

- Hát a Műegyetemen?
- Ott már csak imádkoztak...
- Imádkoznak? Jól Ezeket átenged|ük!
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AKa marai Állatorvos aktuális szám ábőI:
A németorsz ági,,álLx-homeopata" kép zéstőI
Ez a cikk a Kamarai Allatorvos szeptemberi számában jelent meg és Dr.
Perényi János állatorvos főszerkesztő
ióvoltából olvashatjátok itt is.
Egy szakmai folyóirat felmérése szerint

a

Freising ma is püspöki székhely az Isar
partján, s a város fölé emelkedó hatalmas
székesegyháza azóía ígazárl, híres, amióta
az egykor itt szolgálatot teljesítő fiatal
papot XVI. Benedek pápaként tisztelheti
a keresztyén világ.

A

homeopata állatterapeutákat \<épező
intézményvezetőle Peter Mohr állatorvos, aki 15 éve kizárőlag homeopátiával

német áliatorvosoknak mintegy 95%-a
ismeri és valamilyen arányban alkalmazza is a homeopátiás szereket. 30%-uk kezeli betegeit, a Ielenlévő mintegy negytöbbnyire csak egy-egy jól bevált készít- ven érdeklődőnek egész napos konzultáményt alkalmaz, 50%-uk az allopátiás ció keretében részletes táiékoztatást
gyógyszereknek kb. egynegyedét vált|a ki
adott oktatási programIukró1, annak
homeopátiás szerekkel, és mintegy 20%nyira becsülik azoknak az arányát, akik a

klasszikus homeopátiás elvek szerint
kezelik betegeiket. Jelentős azoknak a
száma is, akik már kízátóIag az alternatív módszereket (akupunktúra, fitoterápia, homeopátia stb.) alkalmazzák, s
azokon belül is a homeopátiát részesítik
előnyben. Ami talán még ennél is figyelemre méltóbb, hogy a német gazdáknak
már több mint fele ismeri, elfogadja, sőt
igényli is állatainak ilyetén módon történő gyógykezelését. Erthető tehát, hogy

Németországban sorra alakulnak a
homeopátiás \<épző és továbbképző
intézmények, indulnak ilyen jellegű tan-

folyamok, melyeken

a

német

tematiká járól, a részvéte1személyi és
anyagi feltételeirő1.

Az iskola 1998 óta két helyszínen működik, A központ az észak-németországi
Egestorfban van, a ,,kihelyezett ta1ozaí"
pedig a dél-németországi Freisingben.
Miután az állatorvosi diploma nem
feltétele az ííteníképzésnek,ezért több-

szintúen alakították ki az iskola tematikájáí. Annál is inkább szükség van
erre, mert Németországban az állatok
foglalkozhatnak.
21. éIetévúketmár betöltött

H

-

vosi Szekciója (IAVH) által meghatározott szempontok alap|án

végzi\<.

(MegIegyzem, hogy ugyanezen szempontok szerint végezzik mi is már éppen tíz

éve a Szent István Egyetem Állatorvos-

tudományi Karán a posztgraduális homeopata állatorvos képzést).

Vannak azonban olyan intézményekis,
amelyek önállóan összeállított tematika
szerint, magánvállalkozás keretében vég-

zik a képzést.
A közelmúltban \X/allner Gabriella kollé-

mény (,,Animalmundi"

-

Schule der

belgyógyászat, szervek-, szervrendszerek
betegségei, hormonológia és immunolócí?.

- Allat-homeopátia
A homeopátia szerepe, jelentősége nap-

jainkban, a homeopátia története, í1lozófiája, tudományos háttere, lehetőségei és
haíárai, a homeopátiás esetfelvétel szabályai és gyakorlata, a repertorizáció,
hierarchizálás, az áIIaí és az állattartó
szerepe, heveny és idült esetek, esetkövetés, miazma tan.
- Etológia
Bevezetés és elmélyülés az etológia elméletében, az állatkommunikációs kutatá-

sok legújabb eredményei, a különféle

állatfajok viselkedésformái és azok felismerése.

érdek-

kézirat formájában kell nyi-

latkozniuk a homeopátiás képzésiránti
motiváció jukró1,

önéletrajzot kell benyújtaniuk, valamint a legmagasabb iskolai végzettségüket igazoló okmányok hiteles máso-

1atait, és a munkahelyi alánlást, ill.
munkáltatói igazolást.
Figyelemre méltó, hogy a képzés,amely
összesen négy évig és három hónapig
tart, teljes óraszáma2400.Ezen belúl az
első három hónap az alapozó, vagy
bevezető stúdium, majdezt követi a négy
évig tartó főstúdium. Ennek a hatalmas
óraszámnak az abszolváIása úgy lehetséges, hogy a felét kell az oktatáson sze-

..i.l§"**

- Materia Medica
A különböző csoportokba tartozó homemintegy 800 óra a távoktatás, felkészülés opátiás szerek és indikációs tüneteik,
gyógyszerképük elsa átítása, felismerése.
az előadásokra, ill. a leadott anyagrészek
utólagos feldolgozása, valamint 400 óra a A különböző tantárgyakat az egyes szakmélyes jelenlét formájában eltölteni,

j

gyakorlat egy képzett homeopata mellett,

ganőmmel lehetőségem volt az egyik a hází feladatok megoldása, és a diploilyen,,állat-homeopata" képző íntéz- mamunka elkészítése.A tanulmányok

Tierhöomeopathie) nyílt napján részt
venni, a München melletti Freisingben.

Állatorrroslás, (kivéve az állatorvos

égzeítségűhallgatókat)
anatómia, sZöVettan, élettan, kórélettan,

v

1ékleteként

képzése többféle szervezésben, és különféle szinteken történik.

állatorvosok Európai Uniós normatívák szerinti nemzetközi szintű
képzésétNémetországban is a Nemzetközi Homeopárias Orvosi Liga Állaror-

-

lődők jelentkezhetnek hallgatóknak. A
jelentkezéskor a felvételi kérelem mel-

- rövid

Az

tárgyai a következők:

gyógyításáva1 nem csak állatorvosok

"állathomeopaták" (Tierhomöopaíhen), azaz
homeopátiás állatterapeuták és home-

opata áliatorvosok képzése, tovább-

A több mint négy évig tartó oktatás tan-

végéna hallgatók vizsgát tesznek klasszikus állat-homeopátiás ismeretből és gya-

korlatból

Nemetország szerte ismert szakemberei oktatják.
A rendkívül alapos és részletes szakmai
ismertetőt követően az előadő útérta
különböző szintű kurzusok és azok részvételi díjainak ismertetésére,
terü'letel<

műszereket gyakor]ó á]]atorvos kétszer szokta ]átni: először és utoljára"

IzelitőüI néhány a j ánlat:

Ha valaki végzett állatorvosként homeopatává szeretné magát képezteíníaz
,,Animalmundi"-ban, akkor ennek a
költsége a beiratkozási díjjat együtt:

6,340,- Euro. Természetesen van részlet-

fizetési kedvezmény is, aminek

Ezeket, me1 az itt még nem

is

citált

összegeket hallva, nem csodálkozíam)
amikor a nap végénelőadónk kérdésére,
hogy ki gondolja úgy, hogy a szeptemberben induló képzésrejelentkezni kíván,
nem túl sokan tették fel a kezüket.

ményrendszere - az elmondott tematika

alaplán - példaértékú
lehet a hazai, s
minden bizonnyal számos más ország
képzesi rendszere elótt is.

Végezetül e helyen szeretnék köszöne-

tet mondani mindkettőnk

igénybevétele esetén a 39 havi
részlet során összesen 6.561,-

származású, német állatterapeu-

tának, aki az Alter-vet levelező
listán felhívta figyelmünket ennek a nyílt napnak a megrendezésére,és a heiyszínen kalauzolt

Euro-t kell befizetni.

Aki pedig 21

él,es fejjel, némi

motivációval arra

ad

ja a

nevében

Stefan Simán úrnak, magyar

feiét,

hogy képzett homeopátiás állatterapeuta (állat-homeopata) 1e-

bennünket (a képen, közepén
látható). Peter Mohr úrtóI pe-

12.808,- Euro.

zal búcsúztunk el, hogy a jövőben megpróbáljuk megtalálni

gyen, annak eg_v összegben történő fizetés esetén a teljes költsége:

dig, aki a kép bal oldalán áIl, az-

A fentieken túl persze mindenféle lehetőség adott: pl. arra is
van lehetőség, hogy valaki csak
az alapstúdiumok valamelyikét
hallgassa Ie (260-420,- Euroért) vagy

annak a lehetőségét, hogy a ma-

Mindezt leszámítva azonban ú,gy érzem,
hogy rendkívül hasznos volt számunkra
kozzon be (a tantárgytól függően ez a nyilt nap, egy olyan európai felsőok1803,- és 3956,- Euro közötti díjért), tatási intézményben, ahol a homeopata
kedve, érdeklődési köre és nem utolsó
állatorl,os, -állatterapeuta képzésközel
sorban anyagi 1ehetőségeinek füg- egy évtizede igen magas szinten folyik.
gvényében.
Ugy gondolom, hogy az iskola követelcsak a főstúdiumok valamelyikére irat-

Sportrovat
az ÁSB

Underdogs,

a Szent

Csak az ÁSE...

István

Egyetem Állatorvostudományi Karának

kosárcsapata a 2004/2005-ös tanév első
félévébenalapult. Az egyetem azelőtti
férfi csapata, a, ÁSE Pitbulls tavalyelőtti, utolsó szezolja után feloszlani kényszerült, mivel nagyrészt már lediplomázott vagy nem egyetemúnkre járó hallgatók alkották a játékoskeretét. A jövő

Hegedús Péter edzősködése alatt egy

sokkal komolyabb csapatot sikerült kiállítanunk a pályára, és ez a győzelmek
számán is azonnal meglátszott.

kevés játéklehetőséghez jutott. Első szezonunk, mely valójában csak egy fél szezon volt, azaz a 2004/05-ös év második
leleve, nem volt zök]<enómentes. Össze-

szokottság, rendszeres edzés és edző
hiján ez az év inkább a rutinszerzés és
egymás megismerésének az éve volt,

is, hogy a

sikerekre és a

tenni.

Szöoeg és fotók:
dr.

Mátra, Árpád

!

építését
megcélozva nevezett be csaptunk az egyetemi bajnokságba. A keretet
fele-fele arányban alkották magyar és
külföldi hallgatók (főIeg az akkori alsóbb
évfolyamokból), akiknek jő része már a
Pittbulls csapatának is tagja volt, csak ott

érthető

gyarországi homeopátiás állatorvosképzéstmiként tudnánk
az ő l<özreműködésükkel a magyar állatorvosok számára vonzóbbá és
a jelenleginél magasabb színvonalúvá

győzeimekre várnia kellett a meccsekre
kilátogatóknak. A következő évben azon- csapatunk még legjobb játékosunk, a
ban változott a helyzet. keretünk újon- német Ingmar Meth hazaköltözését is
cokkal megerősítve, és a volt Pittbulls átvészelte. Időközben (a Testnevelési tanjátékos, az l,dőközben lediplomázó Dr. szék támogatásának is köszönhetően)

beszereztük új uniformisunkat is, melyre

rákerült a logónk is, egyszóval egyre
szervezettebbé, profibbá vált a csapat.
Következő

évben már komolyabb csapa-

tok ellen játszottunk, sajnos sok szoros

mérkőzésen szenvedtünk vereséget, de
is hagytuk el jó párszor a
páIyát. Idei szezonunkban ismét erősöd-

győztesként

tünk, folyamatosan fejlődő eddigi játékosaink meilé hatékony újoncok érkeztek
és sérültjeink is felépültek. A KiVETítés
megjelenéséigmár lejátszottuk második

hazat mérkőzésünket, egyelőre egy
felkészűlési meccsen vagyunk tttl az
ELTE Bulls csapata ellen, melyet 11
ponttal vertünk meg otthon, míg első
bajnoki meccsünkön a BME vegyészkarának Chemical Brothers nevú csap-

atánál bizonyultunk jobbnak egy szoros,
mindössze egy pontos győzelem során.
Október 26-át kivéve november 30-ig
minden csütörtök este 8 órától várjuk az
érdeklődőket meccseinkre, ahol próbálunk bü.szke pillanatokat szerezni a kilátogató AOTK-s hallgatóknak.

Aliczki Manó
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Zoo|Őgus oldalak

A biológia BSc

Beszélgetés Hornung Erzsébettel, a
Zoo|őgiai Intézet vezetójével az áíalakult rendszerrőI, és a biológia alap-

képzésről

nénk a jövőben is kihasználni, amire az
eddigiekben is sok példa volt a Doktori Iskola korábbi és jelenlegi vezetése
nyitott, hosszú távra íeryező gondolkodásának köszönhetően. I(ülön szeret-

vén, elsősorban a Allattenyésztési,

Takarmányozástani és Laborállattudományi Intézet munkatársainak
szakmai segítségérealapozva, alka1szaklehetősé gekő|.
massá válhatnak pl. egy áIlatház vezeném kiemelni a közelmúltban elhunyt tésérevagy egy állatkereskedés úzeMik a főbb változások?
Rudas Péter professzor úr személyét. meltetésére, A Mikológia modul záráGyakorlatilag az eddigi zoológus kép- Végzettjeink közül többen tevékeny- saként valószínűleg lehetőség lesz
zés ts 3-12 éves rendszerben épült fel,
kednek PhD-sként a különböző tan- gombaszakértői vizsga letételére, míg
az első 3 év alapképzésután volt ugya- székeken, mint pl. az Anatómiai és az Allaííaríómodul folytatásaként
nis 2 év, ami a szakirányok szerinti speSzövettani, a Parazitológiai és Állatta- elképzelhető, hogy a diákok részt
cialízáciőt jelenti, így nem lesz olyan ni Tanszékek, a Zoológtai Iníézeí.
vehetnek a jelenleg középfokú szaknehéz az átáIIás. Mostantól a 3 éves
képesítéstadó Átlatkerti állatgondozói
képzéstbiológia alapszaknak híviák
Milyen szakirányok vannak az alapkép- képzésben,
(biológia BSc). Ezen belül az eddizésben?
Lehet már tudni valamit a Master képgiekhez képest a hallgatók valamivel
zéstől?
zokevesebb óraszámban tanulnak
A BSc szakirányoknál megpróbáltuk toológiát, és körülbelül ennyivel több bovábbvinni az eddigl zoológus szako- A Master képzésmég alakulóban van,
tanikai ismereteket kapnak. EzáIta|- a
|elenleg ott tartunk, hogy Budapest
sodási 1ehetőségeket, illetve kihasználni
tradicionális biológia szakoknak mega Kar egyedül álló adottságait. Így be- (ELTE), Pécs, Szeged és Debrecen
felelően - kiegyensúly ozottabb á
TTKarai benyújtották a szakalapítási ,
építettünk két szakirányt 2-2 modullal
vált a szakmai tárgyak eloszlása. Az el(mindez részleteiben áttekinthető az In- amit a Magyar Akkreditációs Bizottság
ső két félévbena diákok főleg alapoző
kisebb módosításokkal elfogadott. Ha
tézet honlap j án: http:/ /bio. univet,hu,|
kurzusokat hallgatnak.A harmadik fé1a Szünbiológia szakirányon belüli mo- az alapi'tási folyamat sikeresen lezáévtő1 elkezdődhet a szakosodás. Az
dulok a Természetvédelmi ökológia és a rult, akkor a SZIE is folyamodhat a
alapszakon a 6 félévalatt l80 kreditre
szak indításáért. A BSc képzéshez
Viselkedésbológia. Ezek feleltethetőek
van szükség az oklevél megszerzéséhez
itt is vannak közös kritérihasonlóan
korábbi szakirányainknak. Az új,
A képzéslehetőségét a Szent István meg
minden egyetemre
amelyek
umok,
ún. Alkalmazott biológus szakirány leEgyetem kapta meg, a szak ,gazdája"
Lesz
egy általános alapovonatkoznak.
hetővé teszi, hogy a hallgató speciális
pedig az Allatorvos-tudományi Kar. A
tórzsanyag, majd
szakmai
zó
modul,
állattartási, illetve gomba, gyógy- és
jövőben oktatásunkban sokka1 hangsúszakmai
a
differenciált
épülnek
ezekre
mérgező növény ismereteket sajátítson
lyosabban vesznek részía gödöllői Meés
Fontos,
szakirányokkal.
ismeretek
a
el. Minden szakirány elvégzése és sikezőgazdaság- és Környezettudmányi
diplomalesz
a
szerepe
hangsúlyos
reszárővizsga lehetővé teszi, hogy hallKar oktatói, akikkel egyébkéntis gatóink
munka készítésének.Ennek súIyát az
a 3 év után munkába álljanak,
hosszú évek óta jó együttmúködést alailletve jelentkezhessenek mesterképzés- is mutatja, hogy a négy félévesképzés
kítottunk ki. Az Állattani és ökológiai
re(MSc). Ez - trányultságtól, érdeklő- 120 kreditjébő120-30 egységet tehet ki.
Tánszék, a Növénytani és NövényéletA tanulmányok sikeres elvégzéseután
déstől függően - lehet Egyetemünkön
tani, a Genetika és Növénynemesítési,
illetve más felsőoktatási intézmé- a hallgatók,,okleveles biológus,, diploa Mezőgazdasági Biotechnológiai és belül,
mát kapnak. Az alapítók szándéka szenyek megfelelő szakán.
Mikrobiológiai Tánszékek oktatói is
rint a tervezett szakirányok között van
bekapcsolód taL< az oktatásba. Jelenleg Kétségtelen,hogy a felajánlott szakiráa zoológia, és ebben látjuk a továbbdolgozunk a biológia BSc-re épülő nyok közül a Szünbiológía az ,,akadé- lépéslehetőségét. Ha megkapjuk az
MSc szak kialakításán, amin belúl a miai" szakirány, ami elsősorban a PhD engedélyt, ez lenne az egyik szakirány,
várható zoo1ógus szakirány 1ehetőségé- irányába haladók számára tervezett,
ahol tovább tudnánk vinni az eddigi
ben látjuk jelenleg kifutó Alkalmazoíí elméletiesebb jellegű, és csak megfelehagyományainkaL az eddigi sikeres
zoológus képzésünk tovább élését.Ha lő kritériumok teljesítése esetén vehető
irányainkat. Yalószinű,, hogy indulna
fel, míg az Alkalmazott biológus irány egy Növénybiológiai szakirány is, a
ez megvalósul, akkor lehetőség lesz arra, hogy a hallgatók a SZIE keretein sokkal gyakorlatiasabb, De ez sem zát- gödöllői MKK Növénytani és Növénybelül elvégezzék mind az a|ap, mind a ja ki a továbbtanulás lehetőségét. A élettani Tánszékénekkoordinálásában,
mesterképzést, majd tovább mehetnek Mikológián belül a hallgatók kihasználhatják a Növénytani Tánszék által Tőlünk, zoológus hallgatóktól nagyon
a PhD képzéstrányába, többek között
a SZIE Biológia Doktori Iskolája kere- nyújtott 1ehetőségeket, és széleskörú gyakran megkérdezi§ hogy a diploma
tein belúl. Természetesen az Allatorvos gyógynövény-, gombaismefetre tehet- megszerzése után hol tudunk majd
Doktori Iskola lehetőségeit is szeret- nek szert, mig az Allattartó modui ré- elhelyezkedni.
:

,,A demokrácia szép, csak időigényes" - Dr. Visnyei LászIó

Onöknek mik a tapasztalataik, milyenek a lehetőségek?

A már
50o/o-a

végzett hallgatóink több, mint

doktori iskolákban folytatta

tanulmányait, itthon és külföldön,

ami

kiemelkedő eredménynek mondható.
Az elhelyezkedési terület nagyban függ
a szakdolgozat készítésesorán megszerzett szakmai ismeretektől. A ZooIógiai Intézet munkatársai próbálják
megfelelő irányba terelni a hallgatókat, hogy elkerüljék azokaí a témákat,
amii<kel nem lesz olyan könnyű továb-

blépni. Nagyon széles skálán találtak
munkát a diákjaink, például virológia,
immunológia, agykutatás, biodiverzitás kutatás, természetvédelem, közigazgaíáS, vagy éppen a vadbiolÓgia te-

rületén - kevés a pályaelhagyó, előbbutóbb mindenki megtaláIja a helyét. A

jelenleg induit BSc képzésvégzett-

jeinek elhelyezkedési 1ehetőségeí előzmények hiányban nehezen prognosztizálható. Európai és amerikai íapasztalataink alapján arra számítunk, hogy
néhány éven belúl olyan munkakörökben is elvár|ák a BSc diplomát, ahol ez
eddig nem volt feltétel. A megfelelő,
akár több modui elvégzéseután diplomásaink alkalmasak lesznek továbbtanulásra, illetve elhelyezkedhetnek kü-

lönböző

munkakörökben

a természet-

védelem, közigazgatás területén, kutatóintézetekben, vagy a gyakorlatban
(pl. gombavi zsgá7ó, gyógynövény szak-

zonosítása egy lehullott toll alapján, s
követni lehet a mozgásukat, vándorlásukat, életmenetüket. Szintén népszerűek világszerte a mikrobiális ökológia
kérdéseivelfoglali<ozó kutatások.

Ha megvizsgáljuk, van-e összefüggés a
szakdolgozat témáia és az elhelyezkedési terület között, meg kell állapitsuk, hogy nagyon fontos, hallgatónk mi-

eséllyel találhat állást?

Akadnak úgymond "menő" kutatási
témák, amikre nemzetközi szinten
nagyobb igény van, ilyen pl. a biodi-

verzitás kutatása, amihez manapság

a

molekuláris biológiai módszerek is
szükségesek. Nálunk is van PhD hallgató, és szakdolgozó, akik többek

között a parlagi sasok egyedi azonosítását végzik ilyen módon, a fajvédelmi
programot tudományosan támogatva.
EzáItal lehetóvé válik a madarak bea-

jó hangulatú, képes
élménybeszámolóikat. Mindenki a saját szerencséjének kovácsa, de nagyon
elhivatottnak kell lenni. Az intézet dolgozói segítenek a különleges témákat
rendszeresen

tartalommal megtölteni. A külföldi
tanulmányokhoz viszont elenged-

hetetlen az angol nyelvtudás, amit meg

1yen kutatási, értékeiési/statisztikai is követeljük a hallgatóktól, Hallgatóink eredményei a mi sikerélmémódszereket sajátít el, hiszen ez jelenti
nyünk. Mindenképpen összehangolt
felkészültségét. Előny, ha egy hallgató
cSapatmunkára van szükség.
már korán megjelenik a tudományos
életben, bemutatja magát és ismereteit.
Zoológusként magam is tudom, mek-

Fontos a TDVOTDK szereplés. Sokan
már hallgatóként megjelennek szakmai

konferenciákon is, szetzői, társszerzőí
tudományos előadásoknak, publikációknak.

A zoológus képzésmostanra ju-

tott el oda, hogy országosan ismertté
vált. Sokan sajnáljuk, hogy ilyen formában megszúnik. A zoológus szak sikere
folytán volt lehetősége a Karnak arra,
hogy részt vegyen a biológia alapszak
megalapításában. Úgy gondoljuk, a sikeresség kulcsa a szakdolgozat készítésére biztosított magas óraszám, valamití az, hogy a kis hallgatói létszám
miatt sokkal jobban oda tudunk figyelni a diák|aink előmenetelére. A kötele-

ző témabeszámolók során a diákok

megtanulnak előadni, megtanulnak beszéini, egy előadást felépíteni, és 10-20
percben elmondani. Erzékelhető a válíozás a harmadévtől az ötödév végéigszámos TDK eredmény bizonyítia ezt
kari, és országos Szinten, vagy akár külfoldön is. A hallgatók utólag nagyon há-

értő, állattartó, illetve később állategészségügyiasszisztensi munkakörökben). A tervezett MSc a doktori
képzés,a kutató intézetek, az ipaí, 1ásak a rugdosásért.
mezőgazdaság, szolgáItatói szféra és
Mi a helyzet azokkal a hallgatókkal,
szakértői feladatok ellátására képez
akik valami olyasmivel szeretnének
szakembereket.
Vannak esetleg olyan témá§ amivel
egy frissen végzett zoológus nagyobb

kutatási programokban, onnan küldik

foglalkozni, amire itthon nem nagyon
van lehetőség, például tengerbiológia?

Ha valaki mindenáron cápákkal akar
foglalkozni, lehet, ez az űí a neurobiológián keresztül yezeí.... Mint azt egy
már végzett diákunk példája mutatia,
aki jelenieg a SOTE Anatómia, Szövetés F'ejlődéstani IntézeténekPhD hallgaíőja.. Egy másik hallgatónk, aki min-

denáron tengerbiológus szeretett volna
lenni, egy PhD program keretében kijutott Grand Canariára, ahol bálnakutató projektben vett részt. Jelenleg két

frissen végzett hallgatónk vesz részt
Mexikóban önkéntesként különböző

kora gond, hogy sokan ugródeszkaként
használják a szakot az állatorvosi előtt.

A mostani változások
engedik meg az átjárást?

mennyire

Evek óta sokan jelentkeznek zoológus

-

ilietve ettől az évtől már biológia képzésre. Sajnálatos, hogy mindig vannak
olyanok, akik az állatorvos szakra való

átjutás reményében jönnek.. Kez-

detekben valóban volt arra mód, hogy
közvetlenüi át lehetett menni állatorvosnak, de mára ez a kapu bezárult, s
csak újbóli felvételi után van rá lehetőség. A képzésfokozatos átalakulása miatt minimális az átfedés az állatorvos
oktatással, ebből kifolyólag a hallgatók
abban sem bízhatnak, hogy a felvétel
után mentességet kapnak bizonyos tár-

gyalóól. Nagyot változott a helyzeí a
BSc, azaz osztott képzésindulásával,
ugyanis innen két jó eredményíi,Iezárt

félévután sem lehet átjelentkezni, hiszen az állatorvos képzésosztatlan MSc

képzésnek számít. Sajnos ebben az évben is akadtak olyan jelentkezők, akik
úgy gondolták, könnyebb beiutni a biológia szakra - mivel ide nem kellett a

kémia érettségi -, s majd innen valahogy átnavigálnak állatorvosnak. Sze-

retném hal8súlyozni, hogy ez azllínem
múködik! Igy csak értékesszemesztereket vesztenek el a hallgatók az áIlamílag
támogatott 12 féléves keretülóől.

Molnár Orsolya
Még van egy-két szabad oldal a február-

márciusi számban, ami csak a te cikl<eidre.
ötleteidre, kepeidre. karikatúráidra. arany-

köpésgyúitemenyedre. eleted komil<us

helyzeteinek írásos formában történő elregélésérevár. Várjuk ]eveleiteket a
kivetites@freemail.hu c i m re
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Vonuló madarak Európa egén
nenseket átivelő természeti jelenséget.

millió madár indul
téli hóaz
elkövetkezendő
útnak, hogy
Minden

őssze1 több

napokat valami melegebb helyen vészelje át. Október 7-én és 8-án az Európai Madármegfigyelő Napok keretében
madarászok és érdeklődők ezrei követték figyelemmel ezt a határokat, konti-

Az akciót minden év október első hétvégéjére- amikor a kontinensen már
javában zajllk az őszi madárvonulás -,
szervezí a Birdlife International, itthon pedig hazai parínere, a Magyar
Madártani Egyesület. A program keretében idén több mint 200 helyszínen
nyílt lehetőségük a magyar természetbarátoknak a madarak megfigyelésére.
közel ötezer fő részvételévelösszesen
|74 fai 387 .25I egyedét regisztrálták. A
legtóbbet seregélyt, tőkés récétés dankasirályt láttak, de előfordult néhány
igazi különlegesség is, mint a pusztai
öllv és a pehelyréce. Az Európai Ma-

Elmenybeszámo Iő a sumonyi madár
Vasárnap

Az előző napi nagy pakolászás után
még mindig folytatódik az elszántkizdelem: Z l<oníra csomagok. Kilenckor
már hallani is a csodaautó érkezését.
Gábor és a kétütemű Tiabi ütőképes
párosának érkezéséreZ búcsúzkodik,
majd elindul lefelé egyetlen hátizsákkal. Gábor rendkívül csodálkozó (hogy
ennyi cuccod van??" széles vigyorokat eredményez Z részérőI, valamint a közlést, hogy a többi a garázsban van, De hiába, a praktikus kis közlekedési eszköz feneketlen gyomra elnyeli a csomagokat. Hőseink jő időt
futva szűk másfél óra alatt elérik vágyaik célját, a sumonyi madárgyűrűző
tábor helyszínét.
A délután folyamán történetünk fősz-

ereplői a Bokrosban szedegetik

a

ben az évben egyébl<éníaz Európai

Madármegfigyelő Napok rendezvényei
az ugynevezett IBA (Important Bird
Areas) területekre koncentrálódtak. A
kontinensen mintegy 4500 iiyen sérülékeny, nemzetközi viszonylatban is jelentős madárélőhely van, amelyen rit-

fajok élnek. Maka, veszélyezíeíeíí
gyarországon 54 iBA terület található.
Molnár Orsolya

ffiűző

(kisebb az eséIy,hogy a fenevad az ujját
segédeszközt
szétrágatja az időnként kissé agresszív

is elkapja), és e fontos

szárnyassa1. A hadizsákmányró1 a
gyíirűzésnéIkiderül, miszerint helytál1ó volt Gábor sejtése: ez btzony a hirhedt meggyvágók egy képviselője. Nos,
a madár arról kapta a nevét, hogy cső-

rével minden gond nélkül szét tudja
kérdése:
roppantani akár a meggymagokat is.
megdöbbent)
ne mondjam,
"Csak

dármegfigyelő Napok egyben verseny
is az országok között. Versenyeznek a
résztvevők, a helyszínek, és a megfigyelt madarak számában. Távaly például nálunk lehetett a legtöbb helyszínen (160) részt venni az akcióban, Eb-

tábonól

munkát már elkezdték az előző csoportok, a Bokrosban néhol le van terítve kő-

vel a kitaposott ösvény, és két hálósor

közótt megépúlt a pallókbóI álló, járást
megkönnyítő,,Bank-sugárút".
Szerda

Az

eIőző napok fáradalmainak kipihenésére alkalmas nap következik,
faunisztika. A program szerint hivatalosan korán reggel kellene kimenni
tóbb órára a madarakat figyelni, majd
késő délután is.

A sok időhúzás,

a ke-

nyér és WC papír hiánya miatt azon,

ban csak későn, fél 9-kor indul el
Gábor és Z Sumony city nagy boltiába
a fenti termékek elhozatala végett.

Délután a jó időt kihasználva ismét

fürdőzés következik, Egyeseknek nem
a zuhany alatt. Bogi, az egyetlen újonc
részesül a felavatás szertartásában: a 3
srác a vad tiltakozás ellenére elcipeli az
Okor partjára, ahol a lapos ívű dobás
után csobban a trutyiban. Bosszúhadjáratának részekéntaz összes ott
tartózkodót megdobálja sárral, erre a
kimászás után majdnem visszavágják,

csurikat, közben 1elkesen csesztetik
egymást, valamint Z a,,tádi biszbasz"
gyíijtőnév újabb változaíával ismer- Az már az olvasó képzeletéreyanbizÉan.tmeg,. ,Nízi motymoty". Á- egy- va, mit tehet egy emberi uiial..,
szer csak szembekerülnek egy begaba- Közben szinte mindenki megérkezik, és
lyodott madárral, ami még az ő híá- a táborlakók megtudják, hogy komfortnyos ismeretével sem tartozhat a fent érzetük növelése érdekében néhány apemlített általános csoportba. Jellem- róbb munkát is el kell végezniük a hét csütörtök
zők: elég nagy méret, erős test, tömzsi, folyamán. A lányoknak múvészetekben Mottó: I,{agyobb kihíads, naglobb sikerélsárgás nyak, széles, vaskos csőr. Jön a való jártasságukat kell bizonyiíaflí |4 mény!
Az eseménydúsnap a Bokrosban. A 7-es
harci taktika Z elíereli a figyelmét, madárodúzöldrefestésével,ésamarkos
ellenőrzésko r Z Dőríval jária végig a háérmegelőzése
elpuhulásának
legények
a
kezére,
közben Gábor zsákot huzva
lókat. A messziről még sötét színű makiszedi a madarat. Z áIdja a szeren- dekében 8 tonna zuzoííkő lapátolására
dárnak tézett éIőIértyről közelebbrői kiE
számítani.
lehet
talicskázására
és
certlzáérí
cséjéta viszonylag hosszú

,,Totális e]hul]ás"

derül, hogy ugyan repül, de Batmanre

jobban hajaz. Denevér! F,z azért megiepő, mert ha valamelyik néha belerepül a
hálóba, akkor kirágja magáí, és névjegyként egy nagy szakadást hátraha$,rya távozik, A két lelkes táborozó egy rövid
pillantás után úgy dönt, ők tl,gyanhozzá
nem nyúlnak. Mennek íovább, azzal,
hogy majd bejelentik, és kiszedi, akinek
ingerenciá|a van rá. A táborba érve Bank
közli, hogy szerinte ez a korai vörös nem
is tud harapni, különben is, az ember

karjára kell rárakni a ruha $jára, llgy
prímán lehet még fényképezniis. A felkérésre, hogy akkor mutassa ezt be, meg

is teszi. F,zután a táborlakók a denevér
gyors mászkálásának lehetnek tanúi, a
bőregér meglepően sebesen közlekedik
Bank kar|áról a vállán át a hátára, Ahol

valóban meg is áll, és egész jó1 meg lehet
örökíteni az utókor számára. Majd egy
bátor ember megfogja egy zsákkal, és az

egyik oszlopra helyezi, ahonnan rövid

tanakodás és terepfelmérésután elrepü1.
még

Am az izgalmaknak közel sincs

vége. Egy későbbi ellenőrzés során Z
Gábor társaságában egy erőteljesen
sivalkodó, néhol tűzpiros gubancra
lesz figyelmes. Gábor kérdése:"Akarsz
fakopáncsot szedni?" ZvállaIja. A döntésen elgondolkozik az első koppanást

akkor kézben. Levinni, irány vissza néÚlatt gyors pillantás:
megint van valami. ,,Hogy a... Nem baj,
szedjük szépen ki, mielőtt nagyon belegabalyodik." Közelebb. Hmm... Kelle-

hány zsákkat.

mesen mintázott fej, karcsú termet, horgas csőr. ,Azannya! Ez most tényleg egy

gébics?!" Akkor zsákot a kézre. Z bevi-

szi, és ott is marad pár pilianatig, nagyon kíváncsi, tényleg gébics-e a madárka. Az hát... Z megy ismét hátra, de

most megfogadja, ha iesz madár, akkor
is előbb a budit látogatja meg. De a hálóban immár csend és nyugalom.
Este Gergő úgy dönt, nagyobb világosságot csinál, és az eddigi szerényebb
méretű tábortűz helyett máglyát gyújt.
Az eredmény valóban lenyű,góző,
amoiyan elő-tíizijáték nomád módra..
.

Péntek

Z az

Akác-Hosszúba van beosztva

aznapía. Ez kettő a négy nádasban
elhelyezkedő hálósor közül. Az Akác

egy akácfa mellett kezdődik, és nagyon

azért rendesen kihallatszik a szóözönből. Z otthagyja öltözködő
társait, újra
az Akácban szedegeti a gyümölcsök
módján Iógő áIdozatkákat, Eredmény:
összesen több, mint 30 madár, és a
hatos ellenőrzésbefejezése fél 8 után 5

rövid. A Hosszú, mint nevéből is perccel.
kiderül, hát,,. hosszú. Az ébresztő Délelőtt Z-re rátör a kreativitás, és kiszokásos módon 5:50-kor. Z 55-kor fejezi azon vágyát, hogy felhasználható
megint kinyitja a szeméí,azíátt kiká- anyagok birtokában szívesen készítene
szálódik. Félig felöltözve, félig ébren papírtölcsért. Ugyanis a meglévő nem
kitámolyog a gyűrű,zőasztalhoz. Ott túl alkalmas a madarak lemérésre,
érezve az ujján. Ám a zsák hasznos
szolgálatot íesz, Gábor szintén megérdeklődi, kiment-e már valaki a mert a vége túl széles és az élelmes
csopoltiából. A tagadó váIasz hallatán
csurik kiférnek rajta. Alkotás közben
remekül vonja el a kopogtató szárnyas
figyelmét, így lassan sikerül kibogozni.

beietöródik, hogy mindkettőhöz neki
kell kimenni. Kap még egy jóindulatú
figyelmeztetést, miszerint várja meg,

Bazsi azzal a meglepő kérdéssel fordul
hozzá, hogy tudna-e neki papírbót
madarat hajtogatni. Z felfrissiti az

Valamikor míg legalább félig ki tudja nyitni a emlékezetét, így hamar elkészül a nem
Z bízonyos szemét, különben baj lesz, De Z llgy túl pontos, de a célnak megfelelő hajindíttatás- döní, az ennél Iobb állapot elérése togatás. Majd később a tölcsér is.
ból elvonul hosszú időbe kerül, így elindul. ElóBazsi szándékai a papírmadárral gyoratábor

szé- ször

az Akácba. Szokni kell a pallókat

lén helye- hajnalban, nem kell feltétlenü1 a
ződő poty- Hosszúban kezdeni, majd utána...

tyantó s

Elsőkéthálóban semmi. Zezíannyira
akalmatos- nem bánla. {.Jtána: "Hopp, két madár.
ság felé. Hátul még vagy három. Es ott is egy,
Odaérve a meg ott, meg ott... A jó fenébe!!

rögzült
Mennyi van itt?! Es hol vannak a töbszokások biek?" Z nekiáll szedni. Hét madár és
szerint a jó fél óra után indul vissza zsákokért. A
háIóra néz, táborba érve még mindig sehol nem
C s u r i . látja csoporttársait, ezért bemegy a
Szedjük ki kőházba felébreszteni Gábort és Bazsit.
gyoIsan, Ezt sikerül különösebb, az ősökre,
M e g i n t neveltetésre,gyerekszobáraésjövőbeni
nincs

zsák,

úgyhogy

jókívánságokra való utalások nélkül
véghezvinni,bát az ingerült hangnem

san kiderülnek: megtréfáljuk Gergőtl
Igaz, hogy a gyíiríizőI< rendszeresen
kapnak békát, siklót, követ a zsákokba, de erre valószínűleg még nem volt
példa. Bazsi viszi az ellenőrzésre a
hajtogatást, beteszi egy zsákba, ír mel1é cetlit is, majd bekerül még egy csaIánlevél, elvégre csíp is a madár. Gergő egész nagy lelki nyugalommal fogadja a meglepetést, mé8 a madát
,csípéseit" is.

A vasárnapi búcsúzkodást Z ismét keserédes érzéskéntéli meg: a haza kell
menni bánata küzd a végre |ó meleg
vizben fürödhetek örömével,..

derzi
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Bécs útikal auz lódoktor tanoncoknak
Pályázzank|
Könnyen lehet, hogy IV év őszén egy
reggelen félálomban megakad a szemünk a plakáton, hogy jé, lehet a nyári
belgyógyászat gyakorlatra külhonba
páIyázni, és a reggeli előadás alatti

-

[oglalt, gyere..." Hopsz, aha, szóval si-

l<erült kvázi

a főnököt

zaklatnom.

levő keresztrúd pedig már egészen
idegenvezetőnek használom. De a kreatív megoldásnak minősül. Mingyorstalpaló körbevezetés végénnem den doki röviden ismerteti a kórházi
küld el azolnal takarítani, sőt meg- betegeit. Es az összefoglaló összefognézhetem az endoszkópiát, amit épp Ialóját külön nekem lefordítják angolra. De arra az esetre) ha mégse:
elkezd. Es innentől akkor bekapcsolódom a klinika munkájába, ami egészen Szerencsére kis hazánk is képviselve
van a bécsi belgyógyászaton dr.
délután 4-ig tart.
Hogyan is za|lott az éIet egy hónapig?
Nos, reggel vizit a tanszéki könyvtárban. Németül. Ami azt jelenti, hogy
angol nyelvtudás birtokában eleinte
igencsak olyan volt, mintha ufók ka-

páIyázatot. Igen ám, de pénteken kórbonctan plenárison, végre először telje-

sen éber állapotban a héten, elkezd

agyunkban motoszkálni a kérdés,mire
is adtam én be a páIyázatot? No de lássuk miről is szól a dolog. Legalábbis
Bécsben

:-)

Ne essünk pánikba!
Ez a tanács nagyon jól iöhet az első nap
során. Kissé sokkol minket, amikor
rájövünk, hogy nem mindenki beszél

folyékonyan angolul, de a külföldi
kapcsolatokért felelős hölgy gyorsan

rattyolnának a hiperhajtómú múködési elvéről. Később már csak olyan,
mintha ufók tárgyalnának állatorvosi
eSeteket.

több se kell nekem. Letámadom, és
megjegyzem neki: várom, hogy valaki
megmondja mit is kell csinálnom,
körbe vezessen vagy valami és nem
tudom kinek kéne ezt tennie. Mire ő:
,,Az yezeí körbe, akinek én azt mondom, tegye eZí! De hát mindenki el-

Pákozdy Ákos személyében.Es hálám

örökké üldözni fogja, amiéríaz ő
szinkrontolmácsolásában követhetíem az eseményeket.

Délután még néhány szakrendelés, és
normális esetben 4-kor véget ért a nap.
Kivéve azí a 6 é1szakát, amit éjszakai
múszak címen a kórházban töltöttem
(ilyenkor másnap délutánig folytatódik a mőka, azí, hogy ez hány óra

Vizit után irány a kőrházi kezelő! Es

hajrá, előre, lecsapni az állatokra, vérre, vizeletre és bélsárra. Ugyanis aláírásokat kellett gyűjteni, hogy csinál-

tunk x darab vérvételt,vénakanúl

behelyezést, vizeleí-, vér- és bélsárvizsgálatot. Ez utóbbi bizony végül
"szedd
magad" akcióvá fajult. Mert hát ugye

alapból mindenki a parazitológifua
küldi a mintákat. Egyik reggel egy

yorkshire terrier ketrece előtt állva, a
gyakornok lett lány így szólt: .ő, őóő ,
látod, ott van, friss sz*r!! Gyorsan,
szedjük össze!" Gyors tanakodás az ifjabb dokik közí azzaL a megjegyzéssel,

hogy ezt még ők se csinálták...de végül

sikerül egy tárgylemezre csalogatni a
és mikroszkóp segítségéinformávégterméket
ellát minket a legfontosabb
hogy ebben bizony
megállapítani,
érezvel
nyeregben
ciókkal és már-már
parazíía...
semmiféle
látszik
a
nem
bejutnom
ném magam, hisz sikerült
után elkezellátása
betegek
A
kórházi
fő
kezebelgyógyászat kisállatklinika
Majd 1e1ellátás.
az
ambuláns
dőd1l<
mindenkit
lőiébe. Szorgosan elkezdek
itt vagyok és most?"
zaklatni, hogy
"hé
Végül egy fiatal doktor néni egy középkorú úriemberre mutat) azzal a felkiáltással, hogy ,,he is in charge". OK,

ajánlottl A vizsgáló aszta| Iábai kózt

Nagyszerű, biztos értékelni fogja, hogy

Jobbára kialvatlan

szundikálás során gondolataink elka1andoznak és ielki szemeink előtt
máris megjelenik egy trópusi sziget és
koktélokat felszolgáló, pálmalevelekkel |egyező izmos helyi fiatalembereVhölgyek. Ennek hatására pedig
szünetben máris rohanunk beadni a

rólag súlykérdésbennem hiúk részére

kesedéstől, betegmennyiségtől függően irány ebédelni. De a lényeg, hogy
kettóre visszaérjen az ember. Mert akkor kezdődik a napi rendes tömegrendezvény a kezelőben! Ennek során át1ag l0 orvos + 3-4 diák próbá1 kényel-

összesen, számológép nélküi szerintem
senki ne is próbálja kiszámolni). Ezen
kívül még két darab 24 ótás hétvégi

ügyelet örömeit

is élvezhettem. Ezek

nagy részétaz első 2 hétben tudtam le,
ami azí eredményezle, hogy gyakor-

1atilag

a klinikán éltem a

hallgatói

szobában, mert 1ó. minden 2. nap éjszakázíam. Es így szoktam le az alvásró1...

Maga a klinikai munka egyébként kb.
:ugyaíazíjelenti, mint itthon. Ejszaka
pedig az itthoni megállapodásos rend-

szerhez hasonlóan egy osztrák hallgató
teljesít szolgálatot, az éppen ügyeletes
belgyógyász/sebész orvos és egy állatápoló segítségével.

mesen elhelyezkedni egy olyan teAz élet, a kardiológia meg minden remben, ahol összesen 4 szék van. hz
emberi leleményességez esetben is minden nyelven
csodákra képes ,,Mire lehet még úlni, Ha szembetaiálkoznánk valakivel, akiami nem szék" témában. Mérleg kizá- nek a nyelvtudása nem teljesen kom-

klsresrú állatok, mint a

patibilis a mienkkel, ne essünk pánikba. Nagyon gyorsan rá fogunk jónni,
hogy az értelmes fejjel való bólogatás,

mosoiygás,

és heves

gesztikuláció
segítségévelszinte bármit meg lehet
beszélni. Legyen ez ahétvégibuli részletes leírása, amit az Erasmus-os lett
lány oszt meg velúnk leikesen, vagy
egy kardiológiai eset, amit a horvát Dr
(nem, nem Kovac) Markovic ecsetel
nem kisebb lelkesedéssel éjféiután,

éjszakai ügyeletben.
Egyébként ne lepődjünk meg ha a városban járva-kelve és magyarul beszélve valaki megszólít. Először még kissé

meglepődtúnk amikor vadidegenek
ránk köszöntek, de egy-két másodperc
elteltével ráiöttúnk, hogy ja, ez csak
úgy spontán volt, De az is megeshet,
hogy az Operánál sétálva egyszer csak
egy bácsi szólít meg tévésprédikátort
idéző stílusban:

,,Nem szabad paráználkodni, mert

lelkünk elkárhozik. De ha még ma este
elhatározzuk, hogy megtérünk Isten-

hez, lelkünk megmeneküI. Olvassák a
Bibliát naponta legalább 15 percig, és
mindenki őrl,zze meg magát a házasságig."

Mi hirtelen csak pislogni

tudtunk,
valamint nem győztem felúlkerekedni
csodálatomon, hogy az a szó, hogy
paráználhodds tényleg része valaki
AKTIV szókincsének?

- Dr. Kacskovics Imte

vettük meg ténylegesen, nyitottan
hagyom: P).

Majd KULTÚR{: F'reud, Hundert-

was§er, Picasso, Schiele,

Klimt, Prater

park, vidámpark és múzeum, óramú-

zeum, wurst
kultúra!).

Ti mire

& sturm

(gasztronómiai

gondolnátok, ha azl halianá-

tok, hogy a Freud múzeumban van egy
speciális, időszakos kiállítás The couch
címmel? Mi arra gondoltunk, hogy
juhé, irány, hisz láthatjuk A kanapét
élóben. Belépő 5,50. Sebaj, á, ajándék-

bolt. Vegyünk egy képet a kanapéról.

Hm, ez a lakás meglehetősen üres. Igaz
itt van Freud sétapálcája, vállfája (!!) és

kalapja. Akkor most próbáljunk megilletődött íqj,qlyágni,. Es jé, itt megy

valami_,,,{ilnfi}6Ód§::§$ekbeli
emberek
banánt esznek kejes fejjel egy kanapen

ülve. Kiménve kidéitiíii§ii],lrasárnap
elvezhet jük ezt a \ü/arhol filmet, minden mas nap az egyellen eredeti
Freudról fennmaradl videót mutatlák
be. Sebai. Ugyis mindlárt jön a kanape.
De előbb még néhany fenykep. Pt egy
Kli,ryt fe§ltményről, ,ar,ri e§' olyáii dőt
á§r{zoL,'ill,a

LenVű§§zó,

kivel

.§*,eud,ll;1pve[ezdti:

:iit

Aha;::],lstóváL]
naíi'':i',á
l<anape c. kiálIrtas, Es ez szerintüIi azt

jelenti hogy kiállítanak
kanapét,,]ámúeiljkea,] Elódia

és ruhájú idősebb hölgyek milyen fejet
vágtak, amikor beszáguldottuni< mel-

lettük, majd pedig ittunk a csapból.
Egyébként1átni ügyes helyezkedő
képességtől függően lehet (mi a szin-

pad egyik oldaláról lemaradtunk), de
az operáí úgyis hallgatni kell... Meg

olvasni az állójegyek könyöklőihez tartozó szóvegkivetítőn (angol/német).

Szóval legalább egy előadásra min-

denképp el kell mennil

prater: Garantált szórakozás minden
variációban (reggel, este, park, vidámpark). Kiváló helyszín a wurstok kipróbálására. Legjobb a sajtos virsli/kol-

bászldebreceniszerűség. Amit állítóIag
a bécsiek nemes egyszerűséggel ,genynyesnek" hívnak. Tényleg úgy néz ki,

de nem tudtam, hogy minden bécsi

kórboncnok a lelke mélyén...A vidámpark pedig nagyon hangulatos, különöSen eSte.

Viszlát,

és kösz a szeptembert

A kezdeti fenntartások ellenére nagyon
gyorsan eltelt ez az egy hónap. Mire
észbq.:}{9pok, már szeptember vége van

és s§:§§tiili itthagyni ezt a várost. Azt
a vái§§í;i.|,ehol este 7-kor a iegforgal-

álóutcán kitessékelnek a

tbóI azzal, hogy zárnak. A
nemcsak a gyors és a halott

néhány

tezik (lsd. Budapest),

nak néhány fényképet kana

Kanapé a világ végén
A 2 hétvégiügyeletért cseré
szőleges időben kivehető sza

lik lehetővé az a számomztönne1 igencsak ellennő szokás, miszerint egy

Ezekkel kiváló kultúrso

hétvégékalakíthatók ki.
spékelve otthoni barátok iát
a belgyógyászat üzemmód után biztosítják a l10%-os turista üzemmódot.
Hogy minél több turistalátványosság-

a náci uralom elől Angliába menekúlt,
magáva1 vitt mindent, beleértve a
. -- -:
kanapet is??
Es ezt railunl< l<rvül minról mondhassuk el, hogy pipa - ;) - denki tudta?? Legalábbis nem tűntek
csalódottnak és nem követelték feloptimális útvonaltervek kellenek...
Programterv prototípus: 7:30: zenés háborodva a kanapét,.,
ébresztő a mobiltelefon Hupikék törHa Bécs kerúl szóba, mindenki rögtön
pikék és Csillagok háborúja dallamára, azzal jőn, hogy el ke1l menni Operába,
8:00: irány a bolt, ahol természetesen
merí az milyen olcsó. Ugyhogy egyik
semmi cukortartalmú ételt nem ve- este egy szűk órás sorban áIlás után
szünk, délelőtt: vásárlás (címszavak- máris hozzáiutottunk a 2 eurós álió|eban annyit, hogy Snoopys fehérnemű, gyünkhöz A bohém életre. Szeritíem
lógós fülbevaló, játékosztály szőrös bi- elég mókás összeengedni az állójegyes
linccsel, Klimt ,4 csók c képe Teddy plebset meg a kultúrsznob közönséget.
macin, koponyás varázspá7ca Hallo- Említeném a kis intermezzőt, amlkor
weenra, Frida Kahlo alakú ujjra húz- szünetben kimentünk a wc-be inni.
ható bábu. A kérdést,hogy melyiket Látni kellett volna, a tökéletes sminkú

ha-

iesen hihetetlen közlekeis jelen van,. az udvarias

n nincs villamosmegálló

gyar autós?

és

keil leszállnil Normái van ha arra jár egy ma-

Szóval eztényleg az udvarias nyugdíjasok és a barokk giccs városa. A korán
bezáró boltokkal, a mozgólépcsőn szigorúan illedelmesen iobbra álió emberekkel, és a vasárnap csak térképet1obogtató turistákat és kocogókat tartal-

mazó parkokkal együtt. Tétszett a

város, tetszett a klinika. Mindenkinek
csak ajánlani tudom. Német tudással,

vagy anélkül

-

a lényeg úgyis 3

szó:

Grúss got, genau és a harmadik, ami
csúnya...

Kárpdti Csilla
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The Freshman's Ball is always a sad moment in a person's life, because we can feel the cold wind of the exam season blowing towards us, But who thinks of this, or any other important stuff, on this night of nights? That's not why we're there.
The goal is carefree, cloudless entertainment! Once again IAMS Eukanuba helps us achieve this goal, as the Freshman's
Ball can spread its wings thanks to their generous sponsorship.
As you may know, on 18 November, you will be able to take part in this wonderful, coiourful evening.
The Ball will officially begin at 7pm, with Dean LászIó Fodor's Opening Speech. Next on the menu is the traditional
Freshmen's Dance, a rather spectacular performance that is worth to see, especially if this is your first Ball, Then comes
the Freshmen's Oath, a programme much enjoyed by both the Oath takers and Givers, "Storks", as we call them in
Hungarian get a diploma and a small gift to always remind them that they are now the members of our big family.
By 9pm, dance will start in the Aula, music will be provided by Beatorlók.

Don't be afraid of getting too tired: besides dancing, many other programmes will provide entertaining: an Artist Show, a
Performance by our University's folk dancing group, Butykos Néptáncegyúttes, and Bulgarian folk dancers will give their
best that night.
If you are for gifts and cool prizes, this night will be yours, too. You will be able to lay hands on tons oídifferent prizes if
you play on our lottery, or, at the very least, have great fun while you wait for the winner numbers.
If you like disco music, don't forget to visit the gym, where DJs Danny L and Komori are going to amaze you with their
art. Meanwhile, in the ca nteen, Joey's Band will play until 11. From 11 to 12pm, you will be able to find out whether you
have a great voice or not, because that will be Karaoke Hour! At midnight, the traditional \X/altz takes place.

Come and see it, it will be fun!

Iams Company

Join the newslwetter of the Students' Council. Join to univet-news now!
Go to: http: ígroups.yahoo.com/group /univet-news/i oin
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Hungarian specialties:

furioso-North star horse bteed
variability,

Thoroughbred stallions
are often used to refresh

the blood and to create a
modern sport and hobby
breed.

Furioso horses became re-

ally popular both in the
Royal Hungarian Army,
in the agriculture and
even as saddle use. But

the breed suffered healy
losses on the battlefield
Theba ( photo by Béla Katona)

The Furioso-North Star breed

also
called as Mezőheglesi félaér(halfbred),
because this excellent horse breed was
established at the famous .\{ezőhegyes
Stud Farm, which was founded by the

of the F'irst and

Second

World §(/ar, and in l9l9,
when Romanian forces captured many
horses at Mezőhegyes.
In 1961 the original stud was moved

name, well Furioso-North Star horse
ale anot furious, but calm and clever
animals.
The most common colour seen in the
breed is bay, black is rare, but some
North Star line like Karcag 72 and
most of his descendants is black. In
Slovakia we may find some chestnut
coloured Furioso, as the result of the
crosses with captured Gidran breed
horses.

The horses have a large frame, strong

body constitution and and noble appearance.

The head is usually has a straight profile and proportional to the body.
Nowadays the population

is

stable,

emperor of Austria and king of
Hungary Joseph II. in 1785, In

there are more than 400 pure bred
mare in Hungary and FuriosoNorth Star stallions widely used
in sporthorse breedig and even to
cross farmers halíbred horses at

Hungarian horse breeding center
with more than t2000 thousand

There are important breeding

from Mezőhegyes to the Nagykunság

the 19th century Mezőhegyes
became the most importanl

the countryside.

centers at Karcag and Kenderes

horses. Initially stocks of the
Stud Farm were grouped by
colour; there were three stocks

(former Horthy castle) and the

Aranyági Stud near to Hódmező-

vásárhely,

:

pej (bay), sárga (chestnut), fekete

(black). Our three traditional
horse breed fom Mezőhegyes,

based on this stocks:

Furioso, chestnut-Gidrán, black-

Furioso-North Star coach from Kenderes

In

18.11 a bay coloured thorughbred
stallion, Furioso Senior, arrived to the

Stud Farm and joined to the bay stock,

He lived there for ten years and had
180 decendants,

in

1852 an imported thoroughbred
stallion arrived from England, he was
the black coloured North-Star Senior,
who lived at Mezőhegyes until l858.
Descendants of this two stallions were

inbred and the Furioso-North Star

breed evolved as a result of the purposeful breeding activity and became
an aknowledged independent horse
breed in 1867.

In

1943 the so-called Furioso and
Northstar lines were divided to A and
B lines, and the systematic combination oI lines protecis the genetic

we

Mezőhegyes stud. There is a
Furioso stud farm at Motesice.
in slovakia.

bay-

Nóniusz.

In Tianssylvania

can find descendants of the captured horses of the origina1

(

photo by József Török)

State Stud Farm (|ász-Nagykun-Szol- More info: www.furiosonorthstar,hu
nok county), where the breeding dece-

ased in 1967, and Furioso horses were
spread in the Nagykunság region; private farmers and cooperative agricultural companies (Soviet-style farms)

József Törók

bought them. These valuable horses became very
popular in this region and
they were widely used at

the small farms and as
spolt horses, Abádszalók
and Karcag were important breeding centers.

Furiosos thought to be fu-

rious horses because of
the meaning of the breed

Phantom North Star 48 from Kenderes
( photo by JózssefTörök)

