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"Ez a kimondhatat]an latin

Immáron mindenkit nevezhetünk
teljes jogú hallgatónak, hiszen köt
telezővévá7t az előadásra járás, igy
aztán hallgatunk reggel 8 -tól délu-
tán l6-ig, a szerencsésebbek ese-
tenként este 20-ig.

Lz intézkedés célja nyilván a
közösségformálás volt... Az utób-
biban a diákság sem szeretne le-
maradni, így idén is megpró-
báljuk összehozni az Equus
Napokat.

Ehhez pedig a Ti segítségetek is
kellene. Tavaly kiraktunk egy igen
csinos szavazódobozí, melybe rec-
talisan dobhattátok az ötleteite-
ket, mégsem érkezett egy sem.
Kritika viszont volt bőven...

Idén is kirakjuk a (gyengébbek
kedvéért: tehén alakú) dobozt, és
örülnénk ha érkezne pár javaslat
arról, hogy mit csináljunk más-
képp, milyen új programokat sze-
retnétek, kik legyenek a vendégek
a Puding-ban/Pürében.

: nagy baj van." Dr. Kutasi

Kedves Hallgatók!

Ami biztosan lesz:
Eukanuba Reggeli. hiszen idén is
az IAMS Eukanuba vállalja a

főszponzori címmel járó kötele-
zettségeket. Azoknak akik nem
tudnák: a reggeli helyszíne a Büfé,
az első l00 érkező ingyen reggelit
kap, ma|d pedig, ha helyesen töl-
tötted ki a rendkívül nehéz tesztet,
akkor egy zsák a kutyádnaVcicád-
nak megfelelő tápot is hazavihet-
SZ.

Bos Maior választás, és ígazán ió
lenne, ha idén nem csak egy évfo-
lyam jelentkezne programmal
(ami egyébként bármi lehet ének,
tánc, színdarab; vonjatok be okta-
tókat is!).
Ez a verseny tulajdonképpen év-
folyamok között zaillk, mindenki
kampányol a Equus Napok kezde-
íéíő1 a sa ját jelöltje mellett,
plakát-tal, sörrel, ki hogyan
szereti.
Majd a Felvonulás után mindenki
bemutatja a saját programját, a

hallgatóság p edig szav az.
Tavaly az év |egnagyobb marhája
Boldizsár Szabolcs lett, azt hi-
szem, nehézlesz Őt túlszárnyalni,
de érdemes megpróbálni :)
International Day: minden nem-
zet felvonul a nemzeti eledelével,
és jellemző (ált. alkoholos) italá-
val. Tavaly a magyar asztalon volt
rétes, pogácsa, szalonna, kolbász
és pálinka.
Tanár-diák meccsek: bármilyen
Sportágban, csak j elezzétek. Kosár
biztosan lesz, de lehet bármi akár

partizán is, nyilván hallgatók
hiányában ez nem olyan egyszerű.
Es persze idén is lesznek értékes
nyeremények stb., amiért érdemes
(ha másért nem) részt venni az
Equus Napokon.
Majdnem elfelejtettem, hogy ha
engedélyezi a rendőrség természe-
tesen idén is lesz Felvonulás.
Dékáni hintóval, lócsontvázzal, és
remélhetőleg minimum 500 hall-
gatÓVa1.

A programokat megtaláljátok
min-den hirdetőtáblán, a koliban
és a suliban is.
A tehén pedig kint lesz a Büfében,
és tátongó végbélnyílással várja az
ötleteket.
Szeretnénk, ha eljönnétek!! Mert
ez az egész érteteVértünk van.
Mint a kötelező előadásra járás )
Csak éppen sokkal jobb!

Eördögh Réka

Ui.:A cikk még az előtt készült,
hogy kiderült volna, mégsem lesz-
nek az idén Equus Napok. Ezzel
azon kevés dolgok egyike szűnik
meg, amely a szórakozás, és nem a

kötelesseg jegyeben logta össze a

hallgatókat. Es ezennel nem okol-
hatunk senkit, csak
saját magunkat, mert
hihetetlen, hogy ennyi
érettségizett, értelmi-
ségi fiatal nem tud
kulturáltan
szőrakozni . . ..
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Milyen út vezetett az egységes kis-
áltatklinika létrejöttéhez? Milyen elő-

nyeit, hátrányait látják a fennálló
rendszernek?

Solti László: Az egységes kisállat-
klinika gondolata már nagyon régen

megszületett. A tervek 2002-re elké-

szültek és meg is jelentek a Magyar
Állatorvosok Lapjában. Adódott is a

helyzeí, mivel kiürúltek a korábbi
Nagyállatkórház e|hagyott helységei,
és fenyegetett minket az aveszé|y,hogy
a megüresedett helyet máshogy hasz-

nálják fel. Mivel ilyen döntést nem

hozhattunk meg az Egyetem jóvá-

hagyása nélkül, az elképzeléseket
engedélyeztetni kellett a SZIE-vel, bár
az egész beruházást a Kar saját for-rás-

ból finanszirozía. 2004-ben azíán
megkaptuk rá a jóváhagyást. Időköz-
ben az én dékáni mandátumom lejárt
és külföldre mentem, ezérí az elő-
készítést már Fodor dékán ír fejezte
be, a konkrét megvalósításban pedig

Vörös professzor Vette át a stafétát. A
kivitelezésben ő és Kendik Zsolt ját-

szották a főszerepet,

Az egységes Kisáltatklinika
megvalósításban Kendik adjunktusnak
volt a legfőbb szerepe, nekem meg az

egész összefogásában.
Amikor elkészült a vázlatos logisztikai
kép, minden kollégától megkérdeztük,
hogy ő a saját részét hogy képzeli el,

mit szeretne. Ez nagyon jól bevált a

tervezésnél. Az épület formája adott

volt, ami nem a legszerencsésebb. Egy
kocka alakú sokkal előnyösebb lett
volna, de kívülről az épilethez hozzá-

építeni semmit nem lehetett. A befeie-

zéshez közeledve elkezdtünk gondol-

kodni, hogy is fog a három klinika
együtt múködni. hzí már korábban
eldöntöttük, hogy a tanszékek struk-
túrája megmarad. Van három külön
tanszék, és az oktatás, kutatás, mun-
káltatói feladatok továbbra is a saját

kezülóen vannak. A kisállat-beteg-
ellátási rész együtt zaj|ik,vannak olyan
részek, amik csak egy-egy tanszékhez
tartoznak, ezeket területileg és a beteg-

forgalom szerint osztottunk szét.

Abban állapodtunk ffi€g, hogy a

klinikát érintő minden kérdésben a
Kisállatklinikai Tanács dönt, amit a

Kari SzMSz alapján hoztunk létre.

Ennek a tagjai a három tanszékvezető,

tre. .Von is gondolkoztunk, hogy a

viziteket összehangoljuk-e, de mivel
nag_von különböző dolgokról van
ilyenkor sző, ezérí úgy döntöttünk,
hogy a kb. másfél órát mindenkinek
végigülni nem lenne céIszerű,.

SL: En a diszciplína alapú oktatás híve
vagyok, mert a kolhozok nem működ-
nek sehol. De kétségtelen, hogy a

betegellátásná1 a párhlzamosságokat
azért kell megszűntetni, mert ma már
rendkívül drágák a klinikumoknál
használt műszerek és eszközök. Azon-
ban egy teljesen egységes kisállatkli-
nika múködtetésénél is szét kéne osz-

tani a részlegeket, hogy gazdájuk és

felelősük legyen, továbbá hogy átlát-

hatók és elszámoltathatók legyenek.

Ha összevonnánl< ezí az egészeí, na,
gyon nehéz lenne elérni, hogy ez egy

önmaga lábán megálló egység legyen.

Hogy lehetne-e jobban együttműköd-
ni? Persze hogy lehetne és kellene is.

De ne felejtsük el, hogy ez még csak
egy fél éve működő rendszer, és alap-

vetően |ól működik. Megvan minden-
ndi< a gazdáia. További egységesítést a

teljes gyógyszerrendelés, -kiadás terü-

letén tudok elképzelni.

Németh Tibor: A diszciplináris és az

állatfajonkénti oktatást nem lehet
egyértelmúe n széíy álaszíani. Ameriká-
ban jobban forszirozzák az egységes

kisállatklinikai rendszerí, de ez tőlünk
túlságosan gyors szemlélet- és felfogás-

váItást követelt volna.
Az új kisállatklinika előnyeként kie-
melném ki, hogy a hallgatók "látha-

tóvá", könnyebben elérhetővé váltak.
Fizikailag ott vannak a folyosón, a

kezelőlóen. Ha keresek egy hallgatót,
mert érdekes esetet akarok neki mutat-
ni, vagy bármi miatt szükségem vantá,
akkor perceken belül találok egyet. A
hallgatók integrálása a beteg-ellátási
folyamatba, részükről pedig a

klinikához való közelebb kerülés min-
denképpen előny. Nem beszélve arról,
hogy mindannyian egy kultu-ráltabb
környezetbe kerültúnk, tiszta új falak,
bútorok, műszerek közé.Ez olyan emo-

cionális energia, amit meglovagoltunk.
A közös munka kapcsán én is kie-mel-

Vörös Károly; Az állatorvos-képző és egy-egy klinikai állatorvos küldött,

intézmények klinikái a világon min_ akit a tanszékek delegálnak. Az elnöke

denhol áilatfajonkénti, vagy áI1,atfaj_ én lettem, de nem ayezeíője. A megál_

csoportonkéntikialakításban működ_ lapodás szerint, ha munkáltatói

,r.k, uu., persze néhány kivétel, de kérdésben vagy munkaszervezésben

mind a beiegellátás, mind az oktatáS probléma merül föl, akkor nem az

Szempontiáb;l eZ aZ előnyösebb. illetőnek szólunk, hanem a főnökének.

ugyanakkor hosszú évtizedekre nyúlik Az egy fedél alatti munka nagy előnye,

vissza a diszciplína szerinti oktatáS, nogy nirr., fizikaitávolság. Így nekünk

mint ahogy ez láthatő iíí, az egyete_ is sokkal könnyebb, mert naponta

münkön is. Amikor közeledett a nagy_ találkozunk, és ha bármit meg kell

á|Iat klinika befejezése, 2001-ben beszélnünk, megvan rá a lehetőség,

működésében összevontuk a belgyó_ Természetesen egymás munkáját is

gyászaíot és a sebészetet. Annak elle_ jobban megismerjük. Hátránya vi_

iére együtt dolgoztak, hogy megma_ szont, hogy több lépcsőn megy keresz_

radt a kórábbi tanszéki struktúra. tül minden egyes döntés, így egy prob-

A Kisállat klinikát már úgy kezdtük el léma megbeszélése gyakran elhúzód-

szervezni, hogy egységes intézmény hat. Nagyon óvatosak voltunk az eIe_

legyen.Deahagyományokatmindenjén,deúgyvettükészre,hogyavárako-
sz"empontból .ruk foko"utosan, óvato- zásokhoz képest sokkal kevesebb gond

san szabad megváltozíatni. Az épület merül fel,

belső kialakításában arra törekedtünk, Hallgatói oldalról is ugyanezek érvé-

hogy az funkcionálisan tükrözzön egy nyesülnek, Reggel S-kor megjelenik a

"gíreg., 
klinikát. Mind működésben, hallgató az intenzív osztálynál, ahol

Áind-munkaszervezésben, ehhez ala_ 
, aznapía beosztják őket, egyikük átk_

pul Vettünk külföldi klinikákat. A erül a sebészetre, egy pedig a szülésze_



ném) hogy a diszciplínák közötti
határok kezdenek eltűnni, ma már
sokka1 jobban belelátunk egymás
munkájába. Betegek szempontjából
hamarabb a diagnózishoz tudunk
jutni. Ezt kiegészíti az elektronikus
betegbejelentkező rendszer, amikor a

betegek időpontra érkeznek szakren-
delésre, A számitőgépes rendszeren
keresztül rögtön látjuk a betegek min-
den adaíáí, korábbi betegségeit,
kezeléseit. A beavatkozások gyorsab-
ban megtörténhetnek, mivel ott va-
gl,unk egymás mellett. Szinte nem is
tudnám ennek a rendszernek semmi-
l_ven igazi hátrányát említeni, talán
inkább vélt hátrányok és valós előnyök
lehetnek. Az út jó, amin elindultunk,
és majd később meglátjuk, mennyire
kell rajta változtatni.

VK: Az állatfaj szerinti oktatásnál én
csak a gyakorlati képzésre gondoltam.
A hallgató bekerül az iníenziv osztály-
ra) ott van egy beteg, azt végigkísérheti,
elmehet vele a röntgenbe, ha kiderül,
hogy pyometrás, megnézheti a műté-
tet. Az elméleti oktatásban megmarad
a diszciplína szerinti tagozódás. Ráa-
dásul ma már diszciplinán belül is to-
vább kell specializálódni az egyes kol-
1égáknak (p1. szemészet, andrológia
kardiológia.) Célunk az, hogy olyan
munkatársakat, oktatókat képezzünk
ki, akik ezeken a szakterületeken belül
többet tudnak, mint akár a tanszék-
vezeíő.

Terveznek-e valamilyen változtatást a
rendszerben, a munkabeosztásban?

SL: Csak apró-cseprő dolgokban, de
azl,hogy az egészeí a feje tetejére állít-
suk és úirakezd|ük, arra szerencsére
nincs is szükség. Köszönhető ez annak,
hogy a tervezés idején nagyon sokat
vitatkoztunk.

NT: Másfél év ment tá erue, de ennek
eredményeként megfelelő kompro-
misszumokat sikerült kötni, mindenki
elfogadja a jelenlegi rendszert, így
jelentős változtatásokra jelenleg nincs
szükség.

"Atól a FOS-ról van szó ami az ku megy be."Dr. Fekete Sándor

engedményekre volt ehhez szükség
mindegyik féI részéről, de a rendszer
múködik. Ehhez hozzátartozlk a
pénzügyi háttér kérdése. Sajnos a

klinikai tevékenység állami támoga-
tása nagyon alacsony, ezért ennek a

kérdésnek külön jelentősége van.
Minden tanszék a saját pénzügyi bevé-
teléből dolgozik, és oldja meg a felada-
tokat. Ezt a fajta anyagi fele-lősséget
érdemes továbbra is fenn-tartani.
{Jgyanakkor vannak közös kiadások is,
amelyeket a tanszé-kenkénti betegfor-
galom arányában osztunk meg egymás
között. Ez fordit-va ís igaz, amikor pl.
a szponzori bevételekről van szó.

NT: De azt tudniuk kell, hogy ha eset-
leg nem úgy alakul valami vagy a hall-
gaíők érzékelik a feszültséget valak-
iben, akkor mindig gondoljanak arra,
hogy amellett, hogy nekünk elő kell
teremteni a saját, a tanszéki illetve az
egyetemi egzisztenciánkat, szín-von-
alas előadásokat, gyakorlatokat kell
tartanunk. Tehát rendkívül szétfor-
gácsolódik az energiánk, úgy kell
szewezni magunkat, hogy ez ne lát-
szódjon a hallgatók felé.

VX] Egy szempontból azéríez érdekes,
ha egy hallgató is belegondol, hogy itt
mindent nekünk kell előteremteni, és
mindenért fízetni kell. Tehát amikor ő
a mosdóban egész éiszaka égve hagyja
a villanyt, vagy amikor mondjuk az
ötödik fecskendőt dobja el, erre nincs
külön büdzsé, mert nem kapunk a

klinikai oktatásra külön pénzt. Tehát
én egy ptclt azt érzem, habár nagyon
kedvelem a hallgatókat és ők is nagyon
pozitiv ltozzáállásuak, de azért időn-
ként a saját körzetükben érezzék kissé
jobban otthon magukat ilyen szem-
pontból is. Nincs különösebb prob-
léma, de az ilyen dolgokat minden-
kinek észre kell venni.

Mi lesz a régi épületek sorsa?

VIC A rendelkezésre álló hely négyzet-
méterben nem volt elegendő, hogy
mindent oda tudjunk vinni, továbbá
vannak nemzetközi előírások, amelyek
miatt néhány funkciót, amik nem

VK; Kemény viták voltak, nyilvánvaló, feltétlenül kellett, hogy ott legyenek,
de ennek az eredménye, hogy most nem oda telepítettünk,. Ide tartozik a

összhangban tudunk doigozni. Nagy hallgatóság szempontiából nagyon fon-

tos gyakorlati csoportos oktatás, hiszen
a Kisállatklinikán csak a betegellá-tás-
sal kapcsolatos oktatás folyik. Ezért a
B épületben megmaradt a sebészeti
gyakorló és műtő. A volt szülészeti
kisállatkórházban megmaradt a két
műtő és egy vizsgáló helység a szülé-
szeí részére. A belgyógyászat két hely-
séget kapott a szülészeti kisállat-
kótházban a csoportosgyakorlati ok-
íaíáshoz.. Eppen most szokiák meg a

harmad- és negyedéves hallgatók, hogy
oda kell menniük gyakorlatra. A fer-
tőző osztáIyt a régi szülészeti kór-házi
részlegben alakítottuk ki. A véradó,
oktatási, esetenként kísérleti - bár ez
ritkább - célra tartott állatok részére a
sebészetnek azí a részéí alakí-tottuk át,
amelyik a gyógyszertani tanszék alatt
van. Az egzotikus osztály pedig a

korábbi ambuláns részlegben maradt.
A régi kisállatkórház lebontásra kerül
és a helyére kifutó rendszetí szereí-
nénk, hogy az oktatási, véradási célra
tartott állatoknak szabad kifutója is
legyen. Sajnos a bontás is pénzbe
kerü1, különben már 1ebontottuk
volna.

SL: A könyvtárban is szúkösen vannak,
nekik is helyre van szükségük, mert
egyszerűen már nem tudják elhelyezni
a raktározásra szánt folyóiratokat,
könyveket, úgyhogy én azí hiszem,
belakjuk a megüresedett területet tel-
jesen. Már 200l-ben elhatároztuk,
hogy a szülészeti nagyállatkórház (ahol
a belgyógyászat tartotta eddig a gya-
korlatait), az egyetlen olyan hely, ahol
ki lehetne alakítani egy 100-120 fős
előadótermet. Erre nagy szükség is
lenne, mivel a karon nagy tanterem-
hiány van.

Köszönjük az interjút!

Iűss Dominika
Szabó Réka
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OHE - A kötele ző eLőadás-Látogatás
2007. február 2l.-én délután két előadások anyagára. Fodor professzor
órakor, másfél év után ismét Összhall- ur az előadásokat abból a szempontból
gatoi értekezlelet tartott a HÖK az is hasznosnak tartia. hogy érzese
Egyetem aulájában. Mivel az ilyen ren- szerint ez az a fórum, ahol a hallgatók
dezvények látogatottsága áIta|ában a a megfelelő szakmai nyelvezetet
kívánatos alatt marad, idén a Szenátus elsajátíthatják, valamint az aktuális,
remek marketingfogásként elter- legfrissebbszakmaiismeretekhezhoz-
iesztette, hogy e félévtől kötelezővé zájuthatnak, a szakkönyveket erre
váI1I< az előadások látogatása (aki még kevésbé tartja alkalmasnak. Dékánunk
reménykedett volna: a hír igaz), Ertől, azt is elismerte, hogy az órák minősége
és a tárgyhoz szorosan kapcsolódó, az valóban romlik, ám úgy gondolja,
oktatók hallgatók általi értékeléséről ennek egyik oka a hallgatói érdeklődés
esett szó a közel egy órás meg- hiánya. Véleménye szerint a nagyobb
beszélésen. érdeklődés iobb, tartalmasabb, élvez-
Ahhoz, hogy az értekezleten szaya- hetőbb elóadásokat generálna.

zóképes többség legyen jelen, sajnos Az ujra bevezetett szabáIy törvényi
még ez a heves indulatokat kiváltó alapját a kreditrendszet adja. F,z a

téma sem volt elég, ezérí az ülés - a már rendszer ugyanis munkaórákban szá-

begyakorolt forgatókönyv szerint - a mol, a szenátus értelmezésében pedig a

gyúlés feloszlatásával, majd újbóli kreditszabályzaíía7 ellentétes lenne, ha

összehívásáva1 kezdődött. ezek a munkaórák nem kötelezően
Első napirendi pontként a HÓK álta1 letöltendők lennének.
meghívott dékán, Fodor professzor úr Fodor professzor úr hangsúlyozía,
beszélt a hallgatói értékelésről. hogy orvosi szakmákat nem lehet
Elmondta, hogy sajnálatos módon a könyvből, "távoktatással" tanítani.
vártnál kevesebb hallgató vett részt a Megemlítette, hogy tudomása szerint
programban, így néhány tantárgy Magyarorszá gon az összes orvosi karon
esetében nem kaptak értékelhető ered- kötelező az előadások látogatása.
ményt, pedig a visszajelzésekre - Ezek után a dékán úr a hallgatók
különös tekintettel a legtöbb értékel- kérdéseire, észrevételeire reagált. Arra
hető információt hordozó szöveges a kérdésre, hogy néhány tanszék nem

kommentárokra - nagy szükség lenne jelezíe, milyen módon ellenőrzik a

abban, hogy az előadások, gyakorlatok hallgatók jelenlétét, azt a váIaszíkap_
színvonalán javítsanak, hiszen már az tuk, hogy az előadás látogatása
eddigi eredmények alap ján meg- kötelező, az viszont a tanszékek
kezdték a tanszékek vezetőivel a ta- hatásköre, hogy ezt milyen formában
pasztalatok megbeszélését. ellenőrzik. Arra a felvetésre viszont,
A dékán úr a távlati tervekkel kapcso- hogy a hallgatók maguk dönthessék el,

latban ie|ezíe, hogy a jövőben a vissza- mely órákat érdemes látogatniuk, nem
jelzésre adott időkeretet hat hétre érkezett érdemi váIasz.
növelnék. Egy másik probléma, hogy egyes tan-

Második napirendi pontként a székek csupán egyetlen hiányzást
kötelező előadás-látogatás került engedélyeznek,mindenegyébmulasz-
megbeszélésre. Megtudhattuk, hogy ez tást szóbeli beszámolóval kell pótolní. Gyakorlat:

a rendelkezés sem példa nélküli, Semjén Gábor oktatási dékánhelyettes A jelenlétet minden alkalommal
hiszen a csupán a '90-es évek elején, válaszul elmondta, hogy a most ellenőrizzúk. A gyakorlatról történt

"demokratikus fölindulásból" törölték bevezetett szabáIyzat szerint minden hiányzás ugyanazon a héten más cso-

e1 az előadásokon való kötelező megje- tantárgyból három igazolatlan hiány- port gyakorlatán valÓ részvétellel
lenést. A dékán út az ujra bevezetés zást "néznek e1", beszámoltatni azon- pótolhatÓ. Felkészületlenség esetén a

okaként azí az oktatói tapasztalatot ban csak mulasztott gyakorlatok esetén gyakorlat teljesítését nem ismerjÜk el.

hozta fel, hogy az elmúlt években a lehet. Csak olyan esetben lenne ilyen- Gyakorlatról történő hiányzás pót-

hallgatók vizsgán bizonyított tudása fajta számonkérés szabályos, ha az gyakorlatkeretébentÖrténtbeszámolÓ-

"gy.. 
i.rpább könyvízűvé vá|t, a tan- írásban lefektetett követelmény rend- val pótolhatÓ. A pótgyakorlattal PÓtol-

ulás 1áthatólag csak a tankön5ruekre, szefi a tanszék a megfelelő fórummal ható gyakorlatok száma egY félévben

jegyzetekre tevődött át, nem pedig az jóváhagyatia. Kiderült az is, hogy az legfeliebb 3 lehet.

orvosi igazolás "nem ér", viszont TDK
illetve szakdolgozati munkáról a

íémavezeíő, kötelező vagy önkéntes
betegellátási gyakorlatról az ügyeletes
orvos adhat ígazolását.
Egy újabb hallgató kérdése nyomán
kiderúlt az is, hogy külsős állatorvos
igazo|ását csak abban az esetben fogad-
ják el, ha a hallgató szakdolgozat kap-
csán dolgozik nála.
Végezetül a dékán úr felhívta a hall-
gatóság figyelmét, hogy amennyiben
visszaéléseket tapasztalnak, azí az
évfolyamok képviselői a megfelelő for-
mában jelezzék nekí.

Néhány példa, hogy egyes tanszékek
milyen követelményeket támasztanak
a témában:

Élelmiszerhigiénia
Az előadások látogatása, a kari szabály-
zaínak megfelelően, kötelező. A hall-
gatók részvételét az előadók alkal-
manként ellenőrzik.

Járványtan és mikrobiológia
Előadds:
A félév során a jelenlétet néhány alka-
lommal kívánjuk ellenőrizni külön-
böző módszerekke1 (névsorolvasás,
jelenléti ív, ielenléti cédula stb.). A
távollét igazolását a tanszéki admi-
nisztrátornak kérjük leadni, Betegség
esetén orvosi igazo|ást, tanulmányi
elfoglaltság (klinikai ügyelet, TDK-
munka, szakdolgozati munka) esetén
az ériníetí tanszék igazolását kérjük.
Háromnál több igazolatlan hiányzás
esetén a félév nem minősúl teljesítet-
tnek,



"Tabbféle vakcinázási ba]eset van, nemcsak az, ha szíven szútjuk az állatot." Dr. Tuboly Tamás

Plendris glakorlat:
A jelenlétet minden alkalommal elle-
nőrizzik, a távollétet igazolni kell. Az
ígazolás mellett a gyakorlat anyagából
beszámolót kelI tenni.

Anatómia és szövettan
Az előadás látogatásokkal kapcsolat-
ban mint ennek minden lehetséges
fórumon mindig is hangot adíam az a

véleményem, hogy az előadás láto-
gatása kötelező. (Nagyon rossznak,
károsnak és demoralizáIőnak tartot-
tam, hogy írásban deklarálva volt,
hogy előadásra járni nem kötelező.)
Az Anatómiai és szövettani Tanszéken
oktatott tárgyak óráin a hallgatóság
részvételét elvárom és szükségesnek is
tartom, ezí azonban ellenőrizni nem
fogjuk, így katalógust sem tartunk.

Természetesen a gyakorlatokon a meg-
jelenést minden alkalomma1 név-
sorolvasással ellenőrizzük.

Sótonyi Péter

Belgyógyászat
Az előadásokon való részvételt alkal-
manként, névsorolvasással ellenőrzik.

Biomatek és informatika
En úgy gondolom, hogy minden elő-
adáson körbeküldök egy papírt, amit
alá lehet írni.
Amire nagyon allergiás vagyok, ha
több név van a papíron, mint ahány
ember a teremben. Ilyenkor hajlamos
vagyok óra végén beállni a papírral a
kijfuathoz, és egyesével lehet pipálni a
neveket. Erdekes módon pipából már

mindig csak annyi van, ahányan a
teremben voltak. Nem értem én ezt...
:) Ettől függetlenül az utolsó előadá-
son továbbra is tervezem a beszámolót,
a puszta jelenlétért nem á11 szándé-
komban megadni az aIáirást a jövőben
Sem.

Abonyi-Tóth Zsolt

Gyógyszertan
Nem lesz rendszeresített ellenőrzés,
mert reménykedem abban, hogy
megfelelő Lesz az órák látogatottsága,
de a Tvsz döntése lehetővé íeszi azí.
Egy megjegyzés: az előadások láto-
gatásának kötelezővé tétele helyes és
indokolt.

Semjén Gdbor

A Hallgatói Vélemény ezés tapa s ztalatai
Több éven keresztül értékelték a hall-
gaíők az oktatókat, többek között
legjobb előadót és gyakorlaívezeíőí
választottak. Amikor ez az értékelési
rendszer megszűnt, megszűnt az jn-
tézményes lehetőség, hogy diákjaink
anonim módon visszajelzést adhas-
sanak oktatásunkról, a tanáraik oktató
munkájáró1, a tanszékek múködéséről.
A kar vezetősége ezt a lehetőséget
kívánta ismét megadni a hallgatóknak,
amikor életre hívta a Hallgatói Véle-
ményezési Bizottságot, hogy a vélemé-
nl,ezési rendszert kidolgozza.

A bizottsági döntés alapján a hallgatók
az oktatókat és a tanszékeket 5-7
rögzitett szempont alapján osztá7yoz-
hatták egy 1-5 terjedő skálán, illetve az
oktató személyével, valamint a tanszék
munkájával kapcsolatban rövid szöve-
ges megjegyzéseket is tehettek. A visz-
szajelzést elektronikus úton, egy Inter-
netes honlapon keresztül nyújthatták
be. A honlapta az évfolyamfelelősök
által kiosztott kóddal lehetett belépni,
egy hallgató csak egy kódot kapott, ami
alapján a hallgató azonban nem volt
azonosítható. A hallgatók az előző év
oktatóit értékelték, az értékelésre az
elsó félév végének utolsó három hete
állt rendelkezésre.

A kísérleti év - az értékelések áttekin-
tése után - számos tanulságot hozott.
Általánosságban megállapítható, hogy
meglehetősen kevesen adtak vissza-
jelzést, nagyjából minden 5. hallgató.
A magyar nyelvű képzés 2, 3, 4, 5.

évfolyama és végzősei közül 98 hall-
gató élt a lehetőséggel, míg a német
nyelvú képzés 2. évfolyamából csak 22-
en rögzitették véleményüket. Az angol
nyelvű képzésben résztvevők különö-
sen nagy passzivitást mutattak, a

mostani 2,3,4, és 5. évfolyamból össze-
sen 36-an léptek be. Erdekes tenden-
ciát mutat, hogy. az alsóbb évfolya-
mosok nagy, a felsőbb évfolyamosok
fokozottan csökkenő aktivitást mutat-
tak. Reményeink szerint az értékelés-
ben évről évre egyre többen vesznek
majd részt.

A hallgatók 603 féle íaníáígy-íanfu-
nyelv összeállítási lehetőségre összesen
1521 véleményt adtak, azaz áílagosan
kevesebb, mint hármat. A kisszámú
minta ellenére a Bizottság megállapí-
totta, hogy a jegyek átlaga értékelhető
tendenciát mutat, az összesen 308
szöveges megjegyzés pedig már az idén
fontos segítséget nyújt a minőség-
javításban. IJgyanakkor a kevés bejegy-
zés miatt a számos oktató értékelése
semmitmondó lett. A bizottság azt is

megállapította, hogy a rosszindulatú
hallgatók kiszúrésére nem tudunk jó

módszert ajánlani, azonban nagyobb
mintaszám esetén e hallgatók vélemé-
nyének súlya csökken.

Számos kérés érkezett a bizottsághoz.
Ezek alapján kissé változtatni fogunk a
kérdéseken, valamint több információt
adunk az oktatóknak illetve a tan-
székvezetőknek, hogy a kapott érté-
keket a karunk értékelési rendszerében
könnyebben el tudják helyezni.

A fentiek alapján javasolom, hogy foly-
tatódion a hallgatók véleményének
évenkénti bekérése. A kidolgozott
rendszer alapvetően megfelelőnek
bizonyult, bár a tapasztalok alapján
folyamatos finomítás szükséges. Véle-
ményem szerint a jövő évben több
energiát kell fektetni a hallgatói
véleményezés népszerűsítésébe.

Dr. Bartha Tibor

titkár
Hallgatói Véleményezés Bizottság
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Szervboncolási iewzőkönry

Felvétetett a Latortudományi Egyetem
Konbonctani Tanszékén l995. hóem-
ber 1.-én, R. Igor Mortis (Csajágarö-
csöge, Magához tét l3. sz. alatti lapos)
tulajdonát képező sertés gyomrának
vizsgálata során.

A boncolást végzi:
Adekvát Név (a
elérhető a kollégiumban)

A boncolásnál ielen van
Az egyetem IV évfolyamá
nak tetszésszerúen meg
nevezhető csoportja és
gyakorlatvezetője.

Kórelőzmény: A tulajdo-
nos szóbeli közlése szerint
az elhullást megelőző na-
pokban beállt a hideg és a
faluba vándorköszörűs ér-
kezett. Az elhullás naol
a nagyszámú jelenlévő el-
lenére, később csak ködö-
sen felidézhető körülmények között az
állat erőteljes hangjelenségek, kúszó-
mászó mozdulatok közepette rövid idő
leforgása alatt igen sok vért vesztett és
elhullott. A halál beállta után igen
gyors postmortalis elváltoz(tat)ások
jelentkeztek.

A vizsgálatot a tulajdonos kérésére
végeztük el.

Részletes vizsgálat A szerv a többi
hasúri szervtől elkülönítve érkezett a
vizsgálatot végző intézetbe s került
vizsgálatra. Az oesophagus és a pylorus
madzagokkal le van kötve.

A szerv alakja normális, erősen meg-
nagyobbodott, kb. egy (most nem iut e-

szembe az a közismert nagyságú tárgy,
amihez hasonlíthatnám) nagyságú.
Tapintata tömött. A savóshártya feltű-
nően száraz, barnás szinű, élénk,
aromás szagú, vékony, nem, vagy alig

letörölhető lepedékkel fedett. A nagy
erek üresek, a gyomorkapui nyirok-
csomókat eltávolították. A gyomor
falán folytonosági hiány nem látható.
A szervet felvágva az oesophagialis
tájékig a nagygörbület mentén megfi-
gyelhető, hogy a tartalom tömbszerű, a

szerv üregét teljes mértékben kitölti. A
szervfal a tartalomról középkönnyen
levonható. A nyálkahártya hiányzik. A
látható felület szinte a teljes felületen
matt szürkésfehér, a felületéről kevés

paprikavörös, zsirszerííen kenhető
anyag vonható le. Az oesophagialis
tájékon fekélyesedésre utaló jeleket
nem véltem felfedezni. A szerv fala
elvékonyodott, szívós, nehezen metsz-
hető, nem húzódik össze. A kés met-
széslapja zsíros fényú) az egyes rétegek
jó1 elkülönülnek.

A tartalom nagy mennyiségő (ca 2,5

kg), tömbösen összeálló anyag, a szerv
aIakiát felvette, és azí önmagában is
megtartia. Jellegzetes, nem kellemet-
len, aromás szagú. Felszeletelve megfi-
gyelhető, hogy kocsonyaszerű alapáL-
lományba ágyazott durván megrágott,
emésztetlen állati eredetű lágyrészek
alkotják.

Kórszövettani vizsgálat: a minta vizs-
gálatra alkalmatlan állapotban van.

Toxikológiai vizsgálat: a mintából
kimutatható közepes mennyiségű
NaCl és sok egyéb aromatikus anyag

mellett a Szegedi Édrrrr*r, Papriha
(unleaded) nevű hatóanyag. A toxico-
sis nem zárható ki
A további vizsgálatok elvégzésére nem
volt lehetőség, mert a vizsgált szer a

vizsgálat során tisztázat7an körül-
mények között eltűnt.

Kórisme: A vizsgálati lelet alapján
megállapítható a Hentesiella bács-

húsiensis human eredetű törzse által
okozott heveny-félheveny postmortem

omormegterhelés és
következményes dilata-
tio.

élemény: Az elérhető
legfrissebb irodalomban
is találni utalást nagy-
mértélóen hasonló elvál-
tozás-együttesre és java-

solják a jelenség össze-
foglaló elnevezésére a kö-
vetkező terminus techni-
cust: disznósajt.

Bp.Kr.U. 1995. hóember
2X.

Adehpd.t Néz:

IV évf. hallgató

Nosztalgia rovat



"A számszerű tén rossz." Dr. Laczay Péter

HaíIgatóí petíy ázat Soc rutes / Et asmus ösztö nútrr a
Tájékoztatom a kar hallgatóságát, hogy
karunk páIyázatot hirdet a 2007 /2008.
tanévre ERASMUS graduális ill. dok-
tori hallgatói ösztöndíjra.

Pályázati feltételek:

-legalább két elvégzett szemeszter,
-fennálló hallgatói jogviszony (beirat-
kozott hallgató, diplomáját ill. doktori
fokozatát sem a hallgatói cserét meg-
e7őzően, sem az alatt még nem szerezte
me8),
-megfelelő és magas szintű nyelvtudás
(minimum középfokú, C típusú)
-magyar állampolgárság vagy Magyar-
országon érvényes letelepedési, illetve
tartózkodási engedély vagy menekült-
StátuSZ.

Az ösztöndíj összege nem szükségsze-
rűen fedezi a fogadó országban felme-
rülő költségeket, így az legfeljebb az
egyéb források (saját hozzájárulás, pá-
lyázati forrás, stb.) mellett jelent
kiegészítést. Az ERASMIIS program

ugyanakkor megengedi más támoga-
tási források (egyéb ösztöndíj, támo-
gaíó cég, stb.) igénybevételét.

Az ösztöndíj időtartama minimálisan 3

hónap, maximum egy tanév.

Az ERASMUS program fontos
működési elve, hogy a küldő és a
fogadó intézménynek egy olyan köl-
csönösen megfeleló tanulmányi terv-
ben (Learning Agreement) kell mege-
gyeznie, amelynek alapján a küldő
intézmény a fogadó egyetemen tel-
jesített valamennyi munkát (előadások
hallgatása, gyakorlatokon való tészvé,
tel stb.) 70%-os azonosság esetén el
tudja ismerni. E tanulmányi tervek
összeállítása a sikeres pályázókkal
történő egyeztetés alapján történik.

A nem világnyelven oktató egyete-
mekre való sikeres pályázás esetén az
ERASMUS program nyáron, külön
jelentkezés alapján nyelvi előkészítést
is szervez.

Pályázatt feíhívás

Jelentkezési lap a Kari Titkárságon (H.
épület, 2.emelet, 201. szoba) szerezheíő
be.

Kötelezően csatolandó dokumentu-
mok:
-nyelwizsgát igazoló okirat (másolat)
-zoológusoknál intézetyezeíői aján-
lólevé1

Beadási határidő: 2007. március 30.

Mivel az egyetem májusban kapja meg
a felhasznáIhatő ösztöndíjkeretet,
melyből kiszámítható, hogy pontosan
hány hallgatő uíazhaí, a pályázat ered-
ményhirdetése ezen idópont előtt nem
várható.

Beadás helye: Kari Titkárság, H
épület, 2.em. 20l. szoba

Dr. Rusvai Miklós
egyetemi tanár, dékánhelyettes

?
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F'ranciaország Lyon [rancia Escole Nationale Veterinarire Lyon Www.vet-lvon.tr Z

FIollandia IJtrecht angol IJniversiteit IJtrecht WWW.vet.uu.nyengllSh l PhD I2

Lengyelország §7roclaw 1engye1 Wroclaw Uni. of Env. and Life Science WWwar.wroc.pl 1 10

Liwánia F\aunas itVán ithuanian Veterinary Academy www.lva.lt 1 5

Németország 6erlln német Freie universitát www.fu-berlin.de 1 I2

Németország Hannover német Iierárztliche Hochschule www.tiho-hannover.de Z

Németország úreSSen német Iustus-Liebig-Universitát wwwvetmed. u nt-giessen,de 3 ]

Németország München német Ludwig-Maximilians-Universitát www.vetmed.uni-muenchen.de 2 )

Norvcgn Oslo norveg, ang. Norwegian School of Vet. Science www.veths.no 2 5

Olaszország Bologna rlasz Un VerS tá Deg Stud d Bologna www.vet.unibo.it 2 )

Olaszország Parma ]lasZ Un VerS tá Deg Stud d Parma www.unipr.it/ arpa/ facv el 2

Portugália LrSSZabon portugál,ang. universidade Técnica de Lisboa www.fmv.utl.pt

Portugália Uolmbra portugál universitária vasco da Gama www.uvascodagama.org l0
Románia kolozsvár roman, magy. Univ. of Agr. Sciences and Vet.Med www.usamvclu;.ro Z,IPhD )3
Spanyolország Barcelona spanyo1 Universitat Autonoma -Barcelona nttp:// qurro.ua b,es l t0
Spanyolország Madrid spanyol Un V. Uomplutense de Ma(lrrcl WWw.ucm.es 1 )

Spanyolország lVIurcla Spanyol Un versidad de Murcia WWw'um.es 1 I0

Spanyolország UacereS Spanyo] Un versity of Extramadura WWw.unex.es 2 5

Svédország Uppsala angol Sveriges Lantbruksuniversitet www.vhfak,slu.se l PhD I2

förökország Bursa török, ang, Uludag lJniversity, Fac. of Vet.Med www.uludag.edu.tr l PhD 3
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A Vaidaság Szerbia északi tar
tománya. Eszakról Magyar-
országgal, nyugatról Horvát
országgal, keletről Romániával
határos, délről a Száva és a
Duna választja el Közép-Szer-
biától. A Pannon síkság déli
részén terül el, így köti össze
Közép- és Nyugat-Európát a

Balkán-félszigettel és Kis-Ázsi-
ával. Vajdaság, Szerbia autonóm
tartománya, több mint 20.000
négyzetkilométernyi terület, 2

millió lakossal. Három térség
alkotja: Bácska, Bánát és Sze-
rémség, melyeket a Duna és a
Tisza váIaszt el egymástól, A
Száva, a harmadik nagy fol
Szerémséget váIasztja el Mács-
vátó1.

Az éghajlat és a környék \<edvező, az iíí
élő emberek kedvesek és békeszeretők.
Az idő során több nemzet, etnikai
közösség fordult meg itt.

Mára már Vajdaságban több nemze-
tiség é1 gazdag kultúrával. Számos szo-
kás, viselet, hiedelem, vallás fér meg

egymás mellett békében. Mindezért
kapta e t&ség az "Európa kicsiben"
jelzőt. Yajdaság mindig is a kultúra
székhelye és központja volt. Nehéz
még egy ilyen térséget találni, ahol

ilyen kis helyen ennyi sok természeti
kincs található.

Szabadka először 139l-ben szerepe7 az
írásos dokumentumokban zabatka
néven. A történelem során a városon
számos hadsereg csapata vonult át, és
területén különböző népek telepedtek
le. A XVI. században a város a korra
je|Iemző módon két részre oszlik:
magára avárta és a vár falait körülvevő
mezővátosra. A középkori várból mára
csak a Ferences-rendi kolostor maradt
fenn. I779-ben szabad királyi várossá

nyilvánították, Maria Theresiopolis
néven.

A XIX. és a XX. század fordulóján
egyre inkább kelet felé terjed Palics
felé. A Festői szépségű környezete és
gyönyörú szecessziós épületei révén,
Palics elismert üdülőhellyé nőtte ki
magát. A fürdő l845-óta épül, fejlődik.
Felismerve a tó vizének és iszapjának
gyógyerejét, idővel a hatóságok cyócy-
fürdővé nyilvánították, megalapozva a

térség idegenforgalmát. Palicson ren-

ik meg a Palicsi
nemzetközi filmfesztivált, ami
az elmúlt években egyre elis-
mertebb kulturális rendezvén-
nyé fejlődön.

Zombor (Czombor-Szent-
mihály) mintegy 40 ezer lako-
sú. Különösen gazdag parkban

zöld terúletben. A tele-
pülést a Czombor család alapí-
totta a XIII. században. 1541-
ig, míg a törökök el nem fog-
lalták, nem cserélt gazdát. A
török idők alatt dzsámik,
fürdők épültek és megkez-
dődött a szerbek és bunyevá-

betelepülése. Csak 1745-
n tért vissza Bács-Bodrog

vármegyéhez, amelynek 1884-
től székhelye lett.

Zobnatica Bácska közepe. Itt a leg-
nagyobb sport-turisztikai rendezvény a

Zobnaticai lovas játékok, mely minden

év szeptember második vasárnapján
kerül megrendezésre.
A mai Apatin építése a város déli o1-

dalán kezdődött meg. Az első lako-
sokat már 1739-ben feljegyezték,
Kincstári eszközökből épült fel a római
katolikus templom, 1748-ban. A Mária
mennybeme,netele temp-lomba n őrzik



"Nem jó o]yan he]yre udvaro]ni, ahol puli van, mert ott mindenképp megharapják az embert." Dr. Maróti-Agóts Ákos

Fekete Ma-
nna szob-

rát, melyet a

német telepe-
sek hoztak
magukka1.
Apatin me-
zőv ár o sb ő1
ipari várossá
nőtte ki ma-
gáí.

Császár-tó, mely fontos ornitológiai és
turisztikai központ. Előszeretettel itt
vadászott Ferenc Ferdinánd osztrák-
magyar trónörökös. Innen a név:
Császár-tó.

Az első írásos emlékek Bácsról és kör-
nyékéről 535-bő1 származnak. Ódon
város a Mosztongánál, amely ma
kiszáradt folyómeder. Bácska, a térség,
rÓla kapta a nevét.

a számbeli fölényük ellenére ez
haíározía meg a csata végkimenetelét a
magyarok javára.

Pétervárad alapjai már a római korban
gyökeret eresztettek Cusum majd
Aqumincum név alatt. 1237 -ben P éter-
várad néven említik. l463-ban itt
kötött szövetséget Mátyás király Velen-
cével török ellen. l716. augusztus 5-én
itt aratott nagy győzedelmet Savoyai
Jenő a török felett. Ma a vár érdekes
turisztikai látványosság. Idén rendez-
ték meg hatodik alkalommal az EXIT
fesztivált neves és világhiríi előadókkal
(Morrissey, Franz Ferdinand, Pet Shop
Boys, Billy Idol, The Cult, The Car-
digans, HIM, Scissor Sisters...).

Fru§ka gora nemzeti park. Területe
25.393 hektár, 78 km hosszú, 12,5 km
széles, alacsony hegy. Legmagasabb
csúcsa, a Crveniot, 538 m. Természeti
ritkaságai: Adonis vernalis, Pulsatilla
vulgaris ssp. Grandis, Iris pumila, Sti-
pa pulcherrima. Más ritka növényei a
fekete kökény, vadmeggy és még körül-
belül 30 fajta ritka orchidea. Védett
madarak: Aquila helaca, Hieraaetus
pennatus, Corvus corax, Parus palus-
tris, Scolopax rusticola. Védett emlő-
sök: vadmacska, több pele faj, 16 faj

denevér. E kis hegyet a

kolostoráva1 "Szent
Hegynek" is nevezik.

i Karlóca? Duna,
hegy, szőlőültetvények,
kopott es különös há-

k, örömteli és gond-
entes élet, sok ital,
al, tánc, fele falu fele
ros, mely piacterén

ma is zöld a fú.

dr. Laza
Popoai

Versec az egylk legszebb bánáti
város. Már a tizenötödik szá-
zadban a lakosok kertészettel,
állattenyésztéssel és szőlészet-
tel loglalkoznak, ami mai na-
pig egyre nagyobb jelentőség-

Több község mellett
Kupuszina (Bácsker
tes) is az apatini járás-
ba tartozott. l75I-ben
a helység kihirdette
benépesítésük szán
dékát. Az idetelepül-
tek magyar és szlovák
nemzetiSégúek voltak.
A szorgalmas kupuszi-
nai kertészek termé*
keikkel látták el a közeli és távolabbi
piacokat. A különböző művelődési ren-
dezvényeket mindig szívesen és nagy
számban látogatják. A jó hírű nép-
tánccsoport és a fúvószenekar nagy si-
kerrel vendégszerepel szeríe az ország-
ban és külföldön. A díszes palóc
népviselet még ma is látható vasárnap
és ünnepnapokon a nőkön. Ezt a ha-
gyományt erősítette a Butykos nép-
tánccsoport is, mikor itt vendégszere-
pelt 2001-ben.

Szilágyi alapkövét l889. október 20-án
tették le. Akkor e falut Apatini telep
néwel illeték, később Úlfalu lett a
neve, míg végül elnyerte mai hivatalos
nevét. A község Szilágyi Dezső egykori
igazságügyi miniszterről kapta a nevét.
l 900-ban Szt. István tiszteletére egy kis
kápolnát építettek, majd l906-ban
szép neogót stílusú római katolikus
templomot emeltek.

Becskerek neve szerepel már a XIV sz.
elején, 1935-ben a Petrovgrad nevet
kapta megemlékezvén I. Péter Kara-
gyorgyevicsról. A második világháború
után egy felszabadító forradalmáról
kapja a Zrenyanin nevet. Becskerektől
délnyugatra a Tisza és a Bega között
1600 hektár területen fekszik a

bír. Egyik fő gazdasági erő a

Hemofarm, mely a mezőgazda-
ságban

használt védőszereket és
állatorvoslásban alkalmazot
gyógyszereket készíti.

Zenta Yajdaság legrégibb tele
püIése. A város neve II. Andrá
Arpádházi király uralkodása
alatt l2l6-ban merült fel e

oklevélben. A középkori Zenta
dinamikus feilődésének a
oszmán-török hódítás vetett
véget amikor visszatérőben a

mohácsi hadszintéruől, l526-ban le-
rombolták ezí aTisza menti települést.
Savoyai Jenő szeptember 11-én sebez-
hető állapotban találta a törököket, kik
a folyami csónakokból, ladikokból
pontonhidat készítettek és elkezdték a
folyón való átkelést. Savoyai rögtön
parancsot adott, hogy vessék tíiz alá
hidat és támadják meg a lövészárkokat
is. A törökök soraiban pánik tört ki, és
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Szeptember: Elkezdem lefoglalni a

repülőjegyeket a majdani decemberi
nagyszabású haditervhez: BE (Black-
mail Expedition meg Bruttó energia
is..). Elég nagy kell, hogy legyen ez a

világ ahhoz, hogy megoldást nyújtson
mindenféle problémáimra, hisz zsaro-
lás az egész világ vagy mi...

Az egyszerőség kedvéért az útvonalat
az egylk tapasztalt egyetemi ltazó (lé,
Michael Palin nálunk tanít?...) eddigi
útjai alapján állítom össze.

December 19. Elkezdődik a vizsga-
időszak. A többiek tanulnak.

Dec. 20. Ferihegy. Az eső esik, a szél
fúj. Irány Dél-Amerika. Azon belül is:

Kúúbaaah... Ha már itt járok halál-
megvető bátorsággal beszerzek némi
kokaint Z***-nak. Jói jöhet az még
vizsgaidőszakban... kizfuőIag orvosi
utasításra.
Miközben lelkesen kóstolgatom a

helyi specialitásokat, finoman elkez-
dek érdeklődni a helyiektől. Mit tud-
nak egy bizonyos "Sleep with the fish"
(lsd. pl. Keresztapa gyengébbek ked-
véért) becenevű hírhedt sorozatgyil-
kosról. kezdetben mindenáron Mexi-
kóba akarnak küldeni egy bizonyos
zelészhez, de erről sikerül lebeszél-
nem őket és egyszercsak egyikük te-
kintetében értelem csillan: ja, hogy a

tőzsaszin gumikesztyűs, konyhakéses,
halfetisiszta? Es igen, máris a bir-
tokomba kerül egy eredeti fotó egye-
temünk jeles oktatójáró1, dr. B-ről, aki
ezúttal nem csak úgy néz ki öltönyben,
mint a halgyilkos, aki a tárgyalására
készül hanem az is. A főnöke va|on
erről tud? Es dr. B. tudja hogy a főnöke
az FBI ügynöke? Postagalamb fotóval
útnak indítva.
Helyi disznótáp beszerezve.

Dec. 28.: A helyi specialitások okozta
heveny gastrointestinalis tüneteim
kezdenek elmúlni. Igy továbbindulok.

Jan 5.: Tiópusi szigetek. Otthon épp
gigantikus hó esett le. Huh. Ha most
rendesen vizsgáznék, biztos élvezhet-
ném a felsővezetékszakadás örömeit.
Így azonban csak a strand és a nap-
firdőzés nrarad, friss kókusztej szür-

Az én vizsgaidőszakom
csölgetésével.
Itt nem tartanak disznókat.

Jan 6.: Gastrointestinalis tünetek
ismét manifesztálódnak. Eh. Lehet, a

kókusz tejnek friss állapotban mégse
kéne pezsegnie?

Jan. 10.: Végre el tudok tölteni 3

óránál többet mosdó közelsége nélkül,
igy ujra a repülőn.

Jan 13: TÁÁÁJföld. Itt egy bizonyos
Timbuktuba kivándorolt vénuszról
jött amerikait kell keresnem. A Le-
gyek Ura nagybarátját. Es rá is akadok
egy szusi bárban (van róla fogalma
hogy így mindenféle férgekkel fer-
tőződhet? Ezt egy parazitológus igazán
tudhatná...vagy szándékosan csinálja?
Pfuijl Ez perverz!). Es máris indul az
újabb galamb kis hazánk felé. Lába-
ihoz erősítve egy mikrofilm. Rajta
pedig sorozatfelvétel. A nagy parazi-
tológusról és hozzánemmérhetőszin-
tendeszinténnagy parazitológus bará-
tairól, amint fürdőruhában férgeket
határoznak meg. Ráadásul rosszul.
Hogy lehet egy |áncfúrészfejű, férget
karácsonyfafarkúnak nézni. Ejnye,
ejnyel

Ugyanezeken a képeken legnagyobb
meglepetésemre feltűnik egy bőrnad-
rágos alak is. Fülbevalóva1. Biztos,
hogy az agrárgazdaságtan nemzetközi
kérdéseinek megvitatásához kell az a

korbács? Es a rószaszín szőrös bi-
lincs?... Hm... és az oíí íényleg Réka??
Még egy boríték.

Jan 14: Tibet. A dalai láma (miután
biztosítottam biztonságos haza-
iutását), rendelkezésemre bocsátott
egy nyilatkozatot, melyben a legszi-
gorúbban kijelenti, hogy mindenféle
élőlény elpusztítása bún. Még ha azok
paraziták is. Szóval kedves tanáraim,
hogy is yan a4 hogy egy buddhista a

kicsiny lények milliárdjainak elpusz-
titására felesküdött gonosz szabad-
kőmúves társaság tagja (gyk: parazi-
tológus)?

Jan 15: Timbuktu. Megint hányok.

Jan 18: Kína. Máris az enyém egy
többezer éves receptúra alapján
készült furcsán halvány tőzsaszin,

erősen higroszkópos folyadék. A neve
árnika ésperpupaaudus (gyk: pupa lat-
inul baba) is működik. Allítólag elég
belőle egy csepp és az áldozat többé
nem képes egyetlen szőbecéző alakját
se kimondani. Nincs több fecsi, se

pipi!

S*****en azétt all<almazom az antidó-
tumot. Csak, hogy hallhassam, amint
az aszíalí verve lassan, tagoltan mond-
ja: Hi-PI-HÜ-pt-rB_TI-KUS-KA....

lal 20:- Skócia. Csak mert mindig
szerettem volna ide eljutni.

lan 22: Mala|a. A rabszolgapiacon
veszek néhány meztelen benszülött
fiútt ( és a biztonság kedvéért lányt is).
Az őriás galambok máris röpítik őket
(Nem, nem tudom mennyi egy
töketlen galamb repülési sebessége...)
Budapest felé...Onnan pedig egyene-
sen a sebésznejek karjaiba,

lan 23: London. Köd. A frizurám meg
mivel kezdetben se tartott) hát most
Se...

lan 24: Új-ZeUna. Az utolsó speciális,
helyi sertós vemhes ill szoptatókoca
táp is útnak indítva. Akárcsak a másik
300 minta.

lan27:.Újra itthon. Végre. Helyi étel-
ek. Es a gyomrom rendben...
Es úgy tűnik a galambok mind haza-
értek. Legalábbis az, hogy Dominika
reszketve ül a könyvtárban, erre utal.
Szólok neki, hogy már nem kell félnie,
itthon vagyok és máris megzabolázom
a VERgalambokat...

Es igen, úgy látszik mindenki értette a
cé|zást. Az indexben szépen sorakoz-
nak az 5-ösök... A takarmányozástani
intézetben pedig F***** és Sz***
állitólag azőta is veszekednek, hogy
va jon a nebraskai malaclétszámot
növelő felföldi vagy inkább a szibériai
fókazsíralapú Norbi által nem ajánlott
hiz|aló előnyösebb vemhesség idei én...

Es ezeket fakanállal vagy habverővel
kell-e adagolni?

Salmon Ella



"A kutyák isznak, ha valami bajuk van, ,, mint az emberek, csak ők vizet." Dr. Szécsényi Dóra

l25 éve

KövesJános l882. január 8-án született

széken kezdte, majd Marek József mel-
lett lett tanársegéd. l907-ben Besskó
Józseffel és §7ellmann Oszkárral
együtt az első három állatorvosdoktor
egyike lett. 1908-bun uz Allutorvosi
Főiskola keretében működő önálló
Járványtani Laboratórium vezeíője
lett, megtervezíe a sertéspestis elleni
szérumtermelés eszközeit, és a Hutyra
Ferenccel együtt kidolgozott módszer-
rel Európában elsőként termelt nagy
mennyiségben ilyen szérumot. Mint
állami állatorvost, az l912-ben
megalakult Phylaxia Szérumtermelő
Rt igazgatój ává neveztéI< ki. 1923-ban
embergyógy ászatj osztá7lyal bővítette a
Phylaxiát. Szakközleményeinek jelen-
tős része a sertéspestissel foglalkozott,
de figyelme kiterjedt egyéb fertőző
betegségekre is. Leirta a sertés
vizenyőjének bradsotszerú alakiát,
amelyet róla Köves-féle betegségnek is
neveznek. Az állathigiénia első hazai
kutatója volt. Budapesten hunyt el
1977. ol<tóber 3l-én.

Raitsits Emil 1882. március 8-án szüle-
tett Budapesten.
Allatorvos, a bel-

yászati diag-
nosztika íanára, az
ambulancia és a
poliklinika szerve-
íje és első yezeíő

tanára I9l9-tőI
I934-ig. Munkás-

főleg a kinoló-
gia területére terjedt ki, a magyar
kutyafajták érdekében széles körű pro-
pagandát indított. Nevéhez fíiződlk a

komondor és a puli népszerűsítése.
I924-ben jelent meg A magyar kutyák
című könlve. l93O-ban megindította a

Kutya-tenyésztés, l933-ban pedig a

Emlékezés elődeinkre
Magyar Kutyatenyészíő címíi kinoló-
giai szaklapot, melyet haláláig szer-
kesztett. Megalapította a magyarorszá-
gi telivér kutyákat tenyésztők egyesü-
leteinek szövetségét. Budapesten
hunyt el l934. március24-én.

100 éve
Csiszár Vilmos 1907. januát 24-én
született Mosonmagyaróváron. Állat-
oryos, az Elelmiszerhigiéniai Tanszék
yezeíője l949-tőI -I972-ig. I932-tőI a

debreceni vágóhídon állatorvos, ahol
húsvizsgáló laboratóriumot szervezett.
1949-ben megbizták a gödöllői Agrár-
tudományi Egyetem budapesti állator-
vostudományi karán az élelmiszer-

higiéniai tan-
szék megszer-
vezésével, mely-
nek önálló főis-
kolává, illetve
egyetemmé vá-
lása után is
haláláig tan-
székvezető
egyetemi taná-
raként műkö-
dött. F'estő- és

szobrászmővészként is ismerték,
alkotásai nyilvános kiállításon is szere-
peltek. Budapesten hunyt el 1972.
szeptember l2-én.

75 éve

Batthyány Elemér gróf 1932. január 9-
én hunyt el Budapesten. Lótenyésztő,
európai hirű sportember) uíazó.
Batthyány Lajos gróf, az l848-as
szabadságharc miniszterelnökének
második gyermekeként született
Pesten, 1847. áprllis 8-án. 1891-től
1907-ig a Magyar Lovaregylet elnöke,
az egylet története során annak legje-
lentősebb vezeíője. Kezdeményezésére
és jórészt tervei szerint épült az egyleí
Kerepesi úti lóversenypályáia, melyet
1925. május 10-én avattak fel.

Tellyesniczky Kálmán 1932. íebruár
l0-én hunyt el Budapesten. Egyetemi
íanár, anatómus, histológus, a

művészeti anatómia és a mikrotechni-
ka kiváló művelője. Elesden született
l868. március 25-én. l899-tő1 az 1890
óta Thanhoffer Lajos által vezetett II.
sz. Bonctani Intézetben dolgozott.

1906-ban az áItalános szövettan és
fejlődéstan tárgyköréből az Állatorvosi
Főiskolán megszerezíe a magáníanári
képesítést, Thanhoffer halálakor, 1909-
ben a kar őtbizta meg a tanszék idei-
glenes vezetésével, melyet l91l-ben a

király véglegesített. I929-ben fiatal
feleségének tragikus haláIát követően
nyugdijazását kérte. Főként szövettani
vizsgálatokka1 foglalkozott.

Kutatásokat végzett a sejthártya
kérdésében, valamint a Sertoli-féle
sejtek működésének tisztázása érde-
kében. Az általa összeállított szövettani
fixáló folyadék jelenleg is használatos.

50 éve

Hirt Géza l957. június 20-án hunyt el
Budapesten. Pakson született 1895.
július 27-én. 1922-26 között az Állator-
vosi Főiskola kórbonctani Intézetében
dolgozott. I926-tól a Köves János által
vezeteíí Phylaxia SzérumtermelÓ Rt.
kórbonctani-kórszövettani diagnosz-
tikai osztályának vezetője volt. l950-56
között a budapesti Országos Állat-
egészségügyi Intézet igazgatói tisztjét
látta el. A sertések Aujeszky-beteg-
ségére és a sertés-dizentériára vonat-
kozó kutatásai jelentősek. Részt vállalt
az állatorvos-továbbképzésben és az
állategészségügyi felvilágosító tevé-
kenységben, a vidéki állategészségügyi
intézetek hálózatának fejlesztésében,
színvonalának emelésében.

KCs



t 
Séta a parkb1íI, avagy a Kotlán szobor története

A sors véletlen játéka következtében tanin- 1935-ben fendes tanszék rangjára emel- mikÖzben lesandít rá, Kotlán ÖltÖnyben

ffi**ffirn'*'.lll *mffiffi|
ii13;?.*ffi|_T1;..ffi:fri;*§í6;; *:r:::';n:;;öiill roua,,..,,g._ i:l;T;'ÍifiilT3i'í:['i'alj?ot -", u l
,,Legyen nagy, mi több, gigantikus alkotás, teget dolgozott. Ernlít.tt.- már, hogy- ő fátólazerdőt.Iiyentőgyalakulással máriés 

l
amely egyedülálló és különleges. Forma- volt a szei'kesztője az Acta Vet..irrá.ia É,r.r- kiselejtezték uoinu "iu O"UU U"il"r'; 

."j l
bontó módon feiezze ki Kotlán Sándor garicanak, valaÁint az ő irodájában múkö- -Csak a tehénre koncentáltok? Tnl i* |

nagyságát, ,nrrnpusz.rrrr.délyét, mély áön u Mugyu. Állatorvosok I.apjának és az látjátok, hogy az a csiga ott a cinoorron 
l

humanizmusát.,, Állatorvosi Lapoknak u ,ze.k.srtőrég.? nem is .gy iirn.r.u truncatula, r'u"'* '*u I

Ennél többre azonban nem jutottak. A vita _i. 
^i, 

kutatott? Limnea póteg,ul 
]

már három órája tartott. A titkárnőben -Előskodőfa|ok biológ iájáttanttimáí.yozía) -Az miná seÁmi, de ilYen ÖltÖn:t_en^tilos 
!

felötlött,hogyha ezígymegytovább,nem különöstekintettel a}ejlődésmenetükre, tejelő állatok közé menni, mondja az 
l

ktl,"§,'ri",11,í1;;k]db, 
volt véget 

§}"§::::lJ;fi:i:T't.,"phagostomum §l*TJTJ*ive 
arról, hogy a ftíszál, ami 

]

_Elnézést a közbeszólásért, de az egyik derrta"tumot, Hyostrongylus 
"rubidust, 

YOr,u marha szájábÓI,azigelmérgezŐ,

barátnőmnek, akivel jógázlljárok, van egy Bunostomum phlebotomumot, és Fasciolu -Es ráadásul ilyen mellényt csak egy agrár-

nővére, aki épp most kezdett el randizgatni Hepaticat. cazdaságtannal foglalkozó egyén vehet fel!

egy európai hírű szobrászmúvésszel. Több _Fasciola hepaticát? _A kezében tartott könyv borítóján szereplő

díjat is nyert, és Loretta, a barátnője szerint _Máimételyt, igen. elváltozás nem is halálos ,_ hallatszik egy

nagyon kreatív, bár azt hiszem, eire a kö- -t'liíy", metetytl lfolytott kuncogás,

vetkeztetésre nem a műveiből iutott.,. _Loretta, egyél inkább még egy sÜtit. -De a feje tényleg megszÓlalásig hasonlít,

.:j

-::

:a

::

t

Talárt rábízhatnánk a feladatot, biztos 1986, április, parazitológiai tanszék. A küldöttség elment. H.:?k]" -,".cb::1:1.

lenne ötlete, hogyan lehet Kotlán profesz- i'* * érkezett 9 óra tájban Török ték, hogy a szobor zseniális,.és talán kicsit
* ^ Ta_^l-_ ubJ

,"o, ,,ugyrág á{'bronzba önteni. Török iiJrra.aror. Rajta a tervezett szobor több túlreagálták az aPróbb hibáit, Ez a TÖrÖk

iŰ.'r,arJiír.Tvat. 
- - 

i;;Ö;ii;rri^irr.'.q.ii,r.arnőazaszíalára Richárd tényleg érti a dolgát',_1':1::O

Pár nappal tesobb Török Richárd megkap- 
-ir.Ú.a 

a lapát és nekilát a kávéjának. Alig azonban magába roskadt, Lemondta a ran-

a a ÁLgbízást. Tele volt ötletekkei. Áz 's'#csol 
bele, amikor megszólai a telefon. devúiát Lorettával és naPokig csak Ült a

elkövetkezendő heteket a professzor életpá- pev bu.atrroiá hívia, és süigősen a tanácsát szobor elÓtt és gondolkozott, most mitévő

lyáiának tanulmányozásával es Lorettaval t"ái, nogv -ir tegyen, ha a pasijáva1 meghi_ legyen,.Teltek a napok, 2? :y |"ji!|?^i!:
;áilffi:'ffi;;"i ,irá- ,r.r. r róIa, gigászi ,.ii] -ÍJui]o;;;;;;"i;, ;. a'srác te,.iteg raiianul felugrott a még mindig talacsll§
múvet akart készíteni. csak vaciorázni vitte, A titkárnő heves fej- Richárdhoz, és mivel este moziba akarl

1986, február, centrál kávéház. ,.*iu_*.r;;;á.:,l,^*1':::|::'::;,:i:l *::ffi§lj|il,[T|fl1[í".fuT:3T#iL, v9, Lv9- r--2

Richárdésbarátnőie,Lorettaaztünneplik, gesztikulálva, Sajnos egy heves mozdulat_ megoldására, Hlába, mlnden slKeres

hogy épp három hónapia, három hete, és ial feldönti a poharáí,és a kávé végigfolyik mögött egy nő ál1,

rraiá-'nupiu találkozük először, Sútizés afaxon.Kotlánszobránaktefveitegyöntetú Április 24.-e,az egyetem parkját átszelő

közben Loiena a megbízásra tereli a szót: barna lé fedi, csak a feje látszik, ösvénytől kissé balra,

-Richárd, drágám hogy haladsz a nagy Később megérkezik a főnöke, aki nagyon Hatalmas tÖmeg gyúlt Össze, hogy megte-

puraritológur,-Kotlán Sándor szobrával? ;i;;;i.BrÉira a fejet igen jonat< taiátia, t<int9e,k Kotlán szobrát. Akik már látták

-Remekúl, nyuszó-muszó. Rengeteg adatot i. ,rgviipp szabadságra késziil, úgy don- korábban a művet, tÜrelmetlenÜl várják,

gyti',o*.- áár. repzeld, Koilán-Sándor i.rr.t, ,r.- vesződnek azza|, hogy még hogy újra megpillanthassák. Az a csodás

l887. iúlius 14._én születeít Szomolányban. örá. elküldessék a terveket, jól anaevjaÉ kompozíció! Az a hatalmas termet! Kassai

Ápiu,'rottan Ferenc is állatok gyógyításá- i?,iu.,,úgy,ahogyvan. Tibor, a parazito!ógia professzora tartia a

val'fágtalkozott, ami nagy hatás"sal-volt fia is87,*a..io, 10,TörökRichárdműterme. beszédet. Es végül lehull a lepel, Ott á11 a

páiyuíatur",aráia. 1911--ben;r"..í.§%,11 i]i;; ,,,,ro.n ianszék 
"nriui. 

Ö;r;- szálfaegyenes , szlkár oszloP, raita a gondol-

oklevelét a budapesti
kolán, maid tuna...geoaá ,rJuJrik il ;il; r.ilei, r,"gv 

^.gtekintse - 
.rieJori{"á kodÓ, csuPa értelmet kifejező fej, Az oszlo-

bonctani intézetben. úa, .ia.- .gv.. "^roaru.'a" 
iigabm, ,.rőf;i;;;';;;.^il ryl :ry 

Post it cetli: "Minden itt találhatÓ'

inkább lő a parazitológiai kérdések iáti ,",_**::'j;l*llii:§,ifu* l§ili"^-fi'".Tii",i";, 
*,,#Tá§;l'i

érdeklődése, Iazán oldalra tart|a, kinyújt;fi;ö;; 11o!rou 
kissé meghökkennek a komPozíció

_P".r".,biztosnemvoltéppbarátnője, 
"l"iuur_u.tu homlokán "Ö.",'Ü;i;ff_ 

láttán. Csak a titkárnő elégedett, kezében

-l92l-ben megbízzáka parazitológia, majd i::,
2 év múlva az á|Iatíart"r.i"J.j".í i, a,,o i:ttlílxd|Tl1T.r,,.tj?J;l,:.l,ru 

:T'Jil fj;l;Í";rffi"}',uj"onl
vezetésével a parazíto|ógiai laboratortum
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Dr Szív válaszol
Kedves Doktor Szív!
Hatalmas prolémám van. Má
negyedéves vagyok, eddig a
összes létező számát elolvastam a
Cosmopolitan-nek, azí hittem,
tudom, mi á1l jól nekem, Olyan
rég tervezgetem, milyen remekül
fogok mutatni gumicsizmában és
fehér, élére vasalt köpenyben.
Végre elérkezett a várva-yárí

ülészet gyakorlat, felvehettem az
trendi rőzsaszín-zöld csizmá-

mat, és akkor... Kövéríti a vádlim!
Kérlek segíts megoldani a prob-
lémát, mert több gyakorlatról már
nem hiányozhatok!
Csizma Dia Leonóra

Kedves Dia, vagy Leonóra!
Nagyszerú hírem van, hamarosan
piacra kerül az eredeti, hamisítat-
lan, a legúiabb párizsi divat
szerint készült harisnyaszárú, Dr
Szív nevével fémjelzett gumicsiz-
ma, melyet sa|át cégem forgalmaz.
Addig hordi ka-lucsnit arany
bokalánccal, meíí az elvonia a

a vádlidról.
Edes-drága Doktor Szívl
Képzeld, mióta utolj ára iríam,
beteg lett a Fifike. Bevittem az
Allatorvosira, ahol egy nagyon
kedves és helyes doki vizsgálta ki.
Rögtön beleszerettem. De jajj,
aztán átkildött vele a sebésztre, és
a sebész annyira vadállatian sár-
mos volt, hogy rögtön izzadni
kezdett a tenyerem. De aztán
kiderült, hogy trifike vemhes, és
igy a szilészetre került. A szü
ugyan nem nézeíí ki olyan jól
mint a másik kettő, de arra gon-
doltam, valamit biztos tudhat. é

kkor már mindkét tenverem
izzadt. Hogy mondj am eI ezt a fér-
jemnek? Egyet még csak-csak
elnézne, de hármat? Egyetlen nap
alatt?
Kétségbeesett Háztartásbeli

Kedves I(H.!
Három vagy négy, az már űgyis
mind-egy. Nem vacsorázol velem?

.a
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A rrelegító hasznos lehet az
élet bármeiy területén.

A farmer nein hiányozhat
egy jó állatorvos ruhatá-
rábói. De azért ne feledd,

nem az a fontos rni van ra!-
tad, hanem, hogy mi nincs!

A rnarna kedvence
T{ájleszorító bugyi, nlinden

korosztáiynak, de csak az e1ső

öltozködési tanác§adó

::

: ]:,r]]:d.'

",]",]:,::,:,,*".,,*

.nn,l ,:]!, ]..._,*.
.]li]: ..--*,,;

A íőnökök kedvence"
Éla netán az állásod
veszéiybe kerütrne,

külön kötelező!

Az eg,yetlen olyan tárgy, arni
3<épes feldobi a 4 órás szüiószet
gyakorlatot.

Miután elmút-
nak a boldog

egyeterni óvek,
és velük a

gótyabálok szi-
nes kavaikád-
!a, jótr mutat a

szekrényben,
bár szarvas-
marha vagy

sertésprakszis-
ban nenn a

iegideáiisabb
viselet"
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." .* Tudás heiyett
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dekoltázs! Vizsgára és
,: ,,: -===i 

+ állásinterjúra kötetrező
:: =.i darab,

-;:_] -_--.:.
=:--=, ==:::li]i...'=l= megválasztott-#ll,iiÉ f' é=,
]l]]-:-:==!i: _, ::==.lli€ rnunkaruha, hOgY

* -;

+=P:' 
i," 

= ffil,J,?,*ffil*
%rB
& l,|:,á,: ,-,]. :]]:4 ! ]' i
§ :,] -: §]:_,]

!§

"""Róia se feledkezz el!
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"Morldjuk a hegcdűrckhoz jobban hasrrllít, tnint c]iszt,lóhoz." L)r. Szabára Lász!ó

állatoryo§Oknak öttozemint remek
i<iegészítője lehet egy

jól megválasztott
fejfedő. Ezzel a kalap-

pal rögtön a nagy
kanadai prérire képzel-

hetiük magunkat
sokeztes gulyat terelve

a naplementében.

§ose feledjük a tréningruha
öltöztet!

Minden férfi életében eljön az a pont, amikor
bajuszt akar növeszteni. Ez esetben számos vari-
ációból választhatunk, hosy megtaláljuk az al-
kalomhoz és egyéniségünkhoz legiobban illő
arcszőrzeteí. Ne felediuk a borosta igen sármos!

Nyaraláshoz
válasszunk
kényelmes,
ámde mégis
jellegzetes
öltözetet.

Nyakkendőnk
megválasztása
kor mer!ünk
nagyot álmod-
rri. Bátran vá-
trogassunk az
anyagok és
rninták széles
tárházábő1l

A flanel ing kötelező alapdarab minden
szabadtéri munkát végző egyéa számára.

Az izompóló ige-
nis mindenkinek
iól áll, jól mutat
az nem csak a fe-
szulo tzmokon,
hanern a kerekded
hason is!

Náhény ötiet, mi
mutat iól a fehér

nadrág alatt.

}la már nagyon rosszu1 áll a szénán§
rnindig segítségünkre lehet a tuiaj-
donosok rneggyózésében egy helyre
oroszlánjelmez.

]!ril*i*i
,:y*§

_.*",.. . g_l*
é1 .']] _'*,"*&_",j.:':, 

@:*.,\,:§,! & .é .á:,-,:,,, ,€.i:]$§.l;l:.

" iai

É§*
l:i:§ §

Kevés ha|,
szanoal
zokni,
§poftos

rovlqnaorag,
városi

terepiáró; és
mar ke§z rs a

tökéletes
féríi.

Fútdőzéshez az

, ideális viselet.
Apol és eltakar, és

meg meno ts...
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Roger Morris: A balta
Porfirij újra nyomoz

Oroszország, Szentpétervár. l 867 hideg
telén két, csontkeményre fagyott hullát
találtak a Petrovszkij parkban. Az
egyik egy törpe, a koponyáját baltával
szakították be, őt magát pedig annak
rendje és módja szerint becsomagolták
egy aíazótáskába, amelyet azóta félrig

belepett a hó. A másik, egy erős
testalkatú paraszL fölakasztva lógott
mellette egy nyírfán, övében véres
baltájával. Porfirij Petrovics rendőr-
nyomozó Raszkolnyikov híres-hírhedt
gyilkossági esetébő1 megtanulta, az
igazság a lélek mélyebb bugyraiban
rejtőzlk, mint azt a valóság darabkái
első pillantásra sugallnák. Porfirij a

nyomozás kezdetén alászáll Szent-
pétervár nyomorúságos bérházai, bor-
délyai, kocsmái mélyére, hogy végül a
bűn követésének útját a legelőkelőbb
társadalmi rétegekben fejezze be. Az
olvasó szeme előtt pedig e sajátos
hangulatú, feszültségekkel és fordula-
tokkal teli történet folyamán az emberi
lélek újabb és úiabb hagymarétegei
bomlanak le, amelyek a végső, legben-
ső titkol<at takargat ják...

kult ur rovata
J. Edward Chamberlin: A 1ó

Hoglan alakította a ló a ciailizá-
ciókat?

A ló és az ember kapcsolatának lebil-
incselő története az idők kezdetétől
napjainkig, az amerikai prérlktőI az
ázsiai sztyeppékig.
A könyv a régészeí, a biológia, a

képzőművészeL az irodalom és az
etnográfia eredményeire támaszkodva
mutatja be a ló és az ember kapcsolatát
a történelem során, Nagy Sándortól
Dzsingisz kánig, a hispániai móroktól
és a francia lovagoktól az amerikai
őslakosok nagy lovas kultúráiáig. A ló
évezredeken át volt táplálék,

kislánykönnyekre hajtó összefoglalót ír
az ember leghűségesebb bajtársáról, a

nemes lelkű 1óról, vagy végigtekint a
történelmen, és elmagyarázza, mllyen
szerepet játszott a ló az emberi civi-
lizáció történetében. A kanadai
Chamberlin professzor kön5,ve már
címében is - Hogyan alakította a 1ó

civiláziónkat? - a történészi felfogás
mellett tör lándzsát, mégis folyama-
tosan meg-megbicsaklik a hangja az
érzelemíőL,vagy ha nem, akkor érződik
az ember és a 1ó évezredes barátsága
Láttán érzett csodálat, és elfogódottság
okozta gombóc a torkában.

(coetusermophobia) vagy a semmitől
sem való félelemnek (nihilophobia).

Tim Lihoreau: Modern fóbiák
I{orunk félelmeinek litdniáj a

Legújabb kori félelmeink gyűjteménye
ez a könyv, amelynek szerzője
tudományos leírás és szómagyarázat
kíséretében neyet adott az olyan jelen-
ségeknek, mint például a nyilvános
vécétőI (forlatriphobia), a teafőzéstő|
(fronsophobia), a telefonközponttól

szállítóeszköz, státusszimbólum, barát,
munkatárs és a birodalmak sajátos
"fegyverneme". Történeteket olvas-
hatunk a festrnényeken, a könyvekben
és a filmeken is megörökített, munkára
és hadra fogott lovakról, vadlovakról és

sze|id 1átszőlársakról, de a világhírű
versenylovakról is. Megismerhetjük a

lókereskedelem és a lótolvajlás, a

lóversenyzés és a lovassportok, a

rodeók és a cirkuszok, azugratás és az
idomítás ősrégi hagyományait.

Ha valaki lovakról akar könlvet írni,
két kézenfekvő megközelítési mód
kínálkozik számára: vagy érzelmes,



"Mindenkinek lehet mindenki mindenkiie'' Dr,

Atok-gyermekként jött e szagokkal teli
vllágra - a 18, század,i.Párizs \eg-
bűzösebb negyedében. Edesanyja a
pátizsi halpiacon ad életet Grenouille-
nek, az év legforróbb napján.
Megpróbálja elrejteni a nem várt gyer-
meket a halbelsőségek hulladékai közt
a stand filéző asztala alatt. De az
újszülött iszonyatos lármát csap,
anyját letartóztatják, és hamarosan
felakasztják a gyilkossági kísérlet
miatt, Létével mégis mintha a zseni
kinzó, önmagát riadtan vagy éppen
dühödten kutató magányát élné meg.
Ezí az érzést csak a kiválás, a tökéletes
Mű - a parfüm - valósága oldhatja csak
fel. Mégsem válik horrorfigurává a
történet kegyetlen gyilkosa, pedig a
"gyengédség, az eíő, a tartósság,

a sokszínűség, ijesztő ellenállhatatlan
szépség" és visszautasíthatatlan
szeretet parfümjének előállitásához
huszonöt fiatal lány meggyilkolása
árán ju el Jean-Babtiste, lenyúzván a
még gyermeklányok bőrét, hogy
elkészítse ezt a hullaszagból illat-
esszenciává varázsolt anyagot.
Grenouille valóban zseniális szak-
tudásra tesz szert. Parfümjével öntu-
datlanul is hatalmat szetez az emberek
felett s ezt a haíalmat csak ''szagos''
szivéből és "szagtalan" testéből áradó
Köd homályosítja - elárulván a teljes
önismeret hiányát, de egyben feloldván
az embert magát. A történetben
Grenouille-t nem tudják 1efejezni,

pedig a bírói és Párizs népe iól tridja,
hogy ő az a kegyetlen gyilkos.
kíméletlen öldöklése azért nem nveri
el jogos büntetését, mert a kivégzésére
odasereglő tömeg szeretetbe kábul
Jean-Babtise illatától. Vajon kit ábrá-
zol ez a mégsem horror történet?
Gyilkost? Állat-embert? Órültet vagy
zsenit? Aki semmit sem tud
önmagáról, csak érzi, éli, mohón bir-
tokolja a létet, titkaival, gyötrő ret-
teneteivel és illatszálakra szedi szét a
szaggombolyagot. E meghökkentően
izgalmas, filozófikus tartalmú, de
inkább lélekbúvárkodó könyv a már-
már horrorszerű, ka7andos történetek
kedvelőinek, de a lélekábrázotás mo-
dern eszközei iránt érdeklődó felnőttek
olvasmánya.

Patrick Süskind l945-ben született,
német író és forgatókönyviró.
l985-ben jelent meg a ''Das Parfüm.
Die Geschichte eines Mörders'' címú
regénye, ami mára már a német Nagy
Könyv szavazáson a legjobb német-
nyelvú könyv lett.

Hosszú ideig váratott magára, de végre
elkészült a nagy sikerú regény filmvál-
íozata is, amely máris meghódította a

|emzeíkö zi közönsé get.
Am a rendező egyet7en hibája, hogy
beleszeretve a sztoriba képtelen volí az
önmérsékletre, így a filmet megnézni
nagyjáből ugyanannyi idő, mint
elolvasni Süskind vékony regényét.

Nagyobb baj, hogy a film húsz perccel
hosszabb lett az indokoltnál, és a végén
már a filmtörténet legnagyobb csoport-
szexe sem tudja íelrázni a két és fél
órás parfúmterrorban megfár adt tézőt.

A szeruő szerint a Modern fóbiák című
könyvben felsorolt félelmek valósá-
gosak is, meg nem is, mert nincs olyan
ember a Földön, akire ne illene le-
galább egy a felsoroltak közül.

Tim Lihoreau angol rádiós újságirő,
iró. Fergeteges humorától, sajátos
stílusától jót nevethetünk magunkon.

Patrick Süskind: A parfüm
Eg glilkos története

Jean-Baptiste Grenouille az illatok
géniusza volt, aki a 18. század többi
szörnyetegével szemben azérí merilt
feledésbe, mert zsenialitása és nagy-
ravágyása olyan területre korlátozó-
dott, amely nem hagyott nyomot a
történelemben. Számára a világ nem
fények, színek, látható-megfogható
dolgok összességéből állt, hanem illa-
tok forgatagából, s mert ez a furcsa
lény első eszmélésétől a művészi tö-
kélyre törekedett, megalkotta a világ
legtökéletesebb parfümiét. A mind-
végig hátborzongaíó történet olvasása
közben iehetetlen eldönteni: a mű a
zsenialitásról, a művészi tökély áráról,
a magányról, a bűnről írott példa-
beszéd, vagy pedig dermesztő horror.
A mú hőse Jean-Babtiste Grenouille, a
"zseniális szörnyeteg'', aki a ''szagok
Birodalmát" teremti meg erőszakkal,
öntudatlan akarattal.
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Rö vidhírek Á1l a mv izsga: Igazgatá s

Eztltán jön egy kis szusszanás: 2007.
április 3-6. dékáni szünet, majd
következik a ballagás 2007. április 1

, amit az ötödéveseken kívül is min
kinek ajánlunk.

Az orvostudornán rövid története:

Fdi a torkom!

Kr.e. 2000: Tessék, edd meg ezí a gyó

keret!

Kr.u. 1000: Az a gyökér pogány dolog,
mondj el egy imát!

Kr.u. 1850: hz az ima babonaság, idd
meg ezí az elixirt!

Kr.u. 1940: Az az elixir kígyóolaj, nem
tesz iót, nyeld le ezt a pirulát!

Kr.u. 1985: Az a pirula hatástalan
be ezí az antibiotikumot!

Kr.u. 2001: Az az antlbiotikum nem
természetes! Tessék, itt egy gyökér...

Menő orvost kérdeznek újságírók:

- Doktor úr, követett már el valaha
űhibát?

- Igen, egyszer mindössze 3 kezelés alatt
meggyógyítottam egy milliomost...

mamut leízzadva lohol, majd vala
hogy két szikla közé bebújik. Az elefán-
tok nem veszik észre és továbbszalad-
nak. A mamut 10 perc múlva remegve
elobújik, homlokáról törölve a verej-
éket, megkönnyebbülve felsóhajt:
Ezek a kurva skinhead-ek!

róbaüzemben elindult a ka
területén a vezeték nélküli (§7iFi)
háIózat. A lelkes informatikus csopor
két antennát helyezett el a ka
területén, az egyik a könyvtár
területét, illetve a park könyvtárhoz
közelebb eső részét sugározza be, míg
a másik - egyelőre még üzemen kívüli,
de hamarosan beinduló - segítségével
az íj épn\etben lehet ezentúl netezni.
Ha van laptopod, és szeretnéd igény
venni a szolgáltatást, regisztrál
magad a

,./ /www
ímen. Llgyanitt rendkívül részletes

útmutatást is találsz a szükséges beál-
lításokról.

Jogában á11

hallgatni.
Minden, amit

mond, fel-
használható Ön

ellen!

/ 
^l)lt í1 !{*>r

/{-' 6a jLí 22 **
d{:]>€| -,_,:
-rr-\.J ,J
.-1/ x ,Z^'l-Z

őzerőve| robog előre a félév.
veszitek, és már itt is vannak

Equus Napok - vagyis valóban nem
fogjátok észrevenni, mert nem i
lesznek. A tervezett dátum elvileg

. március 28. - április 1. lenne.



Szülészeti segédeszközök
]

kühn mankó

Egyszerű füles hurok

ll
/ '^{

Nr

ri)
L.J,,

tv
rer ford
c7

^ n"tíi,/§/ §,,1tl\\l///

\\{,la W"
\y/

em

*),/- //>/"'L,} --J"/4.,' z'lu,. /?r'1r,/
t/ (_r1/

Harms féle szemhorog



*-
Zoo1ógus o1dalak

Szenz ácíő a budapesti átlatkertben!
A világon előszöt Budapesten született lehetett a kicsi megszúletésére. A kozelgő böztetik meg. Fején két orrszarvat visel,

mesteriges termckenytÚ§ útján fogant ellés első jelei január Z3-ánregge|jelent- melyek közül az elÜlső hossza akár az egY

orrszarvri. keztek, , Mrgyu.orrrág elsó, egészségesen métert is meghaladhatja. A tehenek

2007. Január Z3.ánesteI7 őra55 perc. világra jöttoirszarvúbébijedélután17.55 orrszarva általában keskenyebb, viszont

kor egészséges utódot hozott a világra perckor látta meg a napvilágot. Az hosszabb, mint a bikáké, Amíg a
ili", ";"ffi;;"u-Írr",, és No.,ényk"ert újszülött kislány, születési súlya 58 kg, és keskenyszájú orrszarvú keskenY szája

szélesszájúorrszarvúja.au.ri "liag"iro 
iáeiglenesen a Natália Panna nevet ahhoz idomult, hogY a bokrok leveleit

olyur-, orrrrur.rúla, amelf -"rr".reg"i t".- kapta, de az állatkert árverést indított, s leszakítsa, a szélesszájú orrszarvú

mékenyítés útján fogant, és egészségesen majd a legtöbbet ajánló személy szájnyÍlása a fíiÍéIék, kÜlÖnÖsen a rÖvid

világra is jött. választhat neki végleges nevet. (A szálak legeléséhez alkalmazkodott. A

A szülők befolyó összeget természetesen az ál|at- fuves területeket, nyÍlt szavannákat ked,

LuluésEasyBoy1983.bankerültekn\"-..lakóirafogjákfordítani.)veli,deszáraz'ritkáserdőkbeniselőfor.
budapesti állatkertbe. er.i.. -uu -,"a: Bár, az ellés probléma nélkril lezajlott, dul. Az északi alfaj (Ceratotherium

ketten nagyon fi"*I;[:";.i;i, "i'ji; L,rI.., ,ulnos ,,,",-' 
".,g"dt. 

szopni a borjút 1':'cottoni) Csádban és Szudánban' a

198O_ban Született a dél_afrikai (valószinűleg tapusrtalatlu.,sága miait), Szah,aratÓl délre eső vidékek:n, valamint

Natalban, míg Easy s.n iqzq.*;il;;- ezért a go.ráorok u -"rt".ség"s nevelés Eszak-Ugandában és EszaknYugat'

án látta meg a napvilágot az angliai mellett döntöttek. A kicsi szépen Zair€ben honos, a déli pedig Angola és

T ^^^l^^. c-_{^-i^^.1.1._ Ii^tt.;;il L;,^tt fejtődik, Z,3 óránként etetik, s ilyenkor Zambta határvidékén, Botswanában,
Longleat Szafariparkban. Kettejük között IeJtourK, Z'J UlallKtrrrL .LgL

inkább baráti',lesL'éri.!;öái*üü"* lp,-iri i|t:,.r,:"::. iy,\,-§ A naq1 !elt: i,*ll|^x*lY::::!*:xl1*"^'
ás;1.5&,,á§nupói kota;a,l, a Dól,Afri§:Kó' fordul elő,

tyijinoii''"''"'''''''' ,,,' A.:.k& * . ._:__,,.,;"iH;J;ffi; ,,ffiá.;ű;;.ffij, ,na,U: + kg]or nyo'.nott, Akihat§,Télén . , ^:;a&ffi;á&ffi.]']....,.'........,'.'
ban Easy B&$1ffi,§lffiád_ffiŰ.je§lffi ges iáimék9ny,!1é9ét ,eg,y,,. ,,,,,,T,11,igd]ffiitem) 

szeljúiá:&§:qlfajból43z

ezért nem

borjú halá.__16t§l§üdél!ben , 

;Fyl"i.l :,,,ff: lr,,§áiá* iúl csupan egy
folYadékot *§' §§it"r-"U*"*r.rr*t"&er"- A Lulu ter-
találtak, ea'l§r§l á#b.""" o.z.ró.rr"."pet vállaló
v izs gálatok.*iá§."ffi T 

§ryTTj i§r.ffi "uiiird.b"rp,*c*_ .e*9i zoo 1ó gus

ffffi;.§ffi*,*eK{t,,,*,*.,.Mn1e§ésszak,.]kóddé,'1ry"k:kő'öii;::Ed]..-szembenaz
*"g"1ő,,ö.,.:§-..&i,'..]lffi...§.nio.'y|átbu.,i.eiz:*-i.á1fai1ló1ó§u0á:9l:éI'..állatkertben
utánsajnosbá§.-.,u..,,'..!@''.'o*'"oo,'u(Csehországban:.llé§':.Kál1&iiniában),és

^ ",.,ul,,r§§ ,*§'!:i;ii i:"'iil;";

i3}".*.&llffiffi§..,'..',..,..'.'..,,.'....'*;;]a1ráx§.1.:..L*i.t'...ii'-iéi.:ll.:ááv!ili....',....,.1..,,'u.,.,",:)::. r,.]]í:,.;,i:r]l]:i]]::..:]]]1:.],r]]]]]:]..:l,, 1

tuparrtulatru,*&.iék,$éii;,á.n i,,,célt],. ár,'.,:i.l1q,la':.ö:.vezeIe§Lrl

"gérrrég.. 
aO§; ék-. $l!t§l':

:]]..]..,.]i:j:]]:]]:,].,, ],]l:].,,,,,:,],::]]]]:]:]]:rr:]i]]]i::]]r,moáiiini'':i§§§[íi

k'b+áiii:hóir,,l,,l ha a kalifor-

;::i""'s':X" i,§*1*"!9permalay{ ternrékenyítenék

A fotytatas , ,_ ..l5 ; ^L^* rr^__^_ l_ ,tr_^^l, 
. te,et. maid az embriók kihordását

;o.án''á;ói"ósókúgv Göritz a berlini i",é;;;;i, il öh.;; 'béranyáká", a déli alfa1 egyedeireAz első vemhesség során az orvosok úgy (..'x.;t. . 
'_^"li_i 

int6zetlő1 ,]r Chris "béranyákra", a déli alfa1 egyedeire
találták, Lulubol jó anYa lenne, ezért ür;L"rdr.FranzS.h.u.r".b.rgerabécsi bíznák.
2005, szePtemberében ismét eivégeztek a 

Áli",o.rror.,rrdományi Egyetemtól, és a
mesterséges termékenYÍrést, O, 

,|",^- t"a"*r,i air"it." arr"á"osai; dr. Sós Ha közvetlen kozelről nem is, de moni-
vatkozást kÖvetően rendveresen |u"l|j- E;á.;, dr. Molnár Viktor, dr. Mezősi toron keresztül látható az 1 hónapos
és vérmintát vettek a *ih:: nősténYtől, i}.rto ,rrtu-int dr. Liptovszky Mátyás. borjú az állatkert Nagymajomh ázábóI. A
amelYek hormonszint-'":i]':"'::' 

,o^",^':' A szélesszálú orrszarvú "gyerekszoba" kameráit ugyanis rákötöt-a.,

iffiffi;'Ji:}1iJi ;§J;:"il."ffi:, TJ" és Easy Boy a széless zál(t orrszarvú| ték,egy plazmatévére, ígY naPi 2 alkalom'

3.án ultrahar,rgos virrgalítíá-#";; déli alfajáúo, (C".utothe.i.rm ,im,r* mal, 11,00'kor és 14,3O-kor - az etetést is

4D.s képet adó GE ultrahang berendezés simum) á.torrruk. A faj testhossza a 3,8 figYelemmel lehet kísémi'

-onitorlár, ekkor egy 8,5 .ri hosszúságú m-t, marmagassága a Z m,t, testtömeg

magzat volt látható. 
llJ ltll llvg'lgvqbg 

pedig a 3600 kg-ot is elérheti. Közeli csirek

Az orrszarvúk vemhességi .,*l:, 1.9 |9 i:H?xit,;,j:§"T,T|i,rr:::;iJi:]hónaP' ezért januártól már számítant ,"[l *"l" és nagyobb testméretei ktilon-
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"Három nő - ez már

Az év madara: a mezei veréb
A Magyar Madártani Egyesület a mezei
verebet (Passer montanus) váIasztotta az
"év madarának" 20O7-ben. Számunkra
talán meglepő lehet a döntés, hiszen
Magyarországon ma még tobb mint 2 mil-
1lO par fészkel. Ezzel szemben a nyugat-
európai állomány az elmúlt évtizedekben
olyan drasztikusan csökkent, hogy a
britek verébkészlete példaul az eredeti
létszám 3o/o.ára redukálódott, Ez a riasztó
nyugat-európai trend számunkra is fi-
gyelmeztetó jel, hiszen a csökkenést
sokkal könnyebb megelózni, mint visz-
szaíordítani.
A mezei veréb agrárterületekhez kötődő
madárfaj, amely apróbb rovarokat és
gyommagvakat fogyaszt, fiOkalt pedig
kizárőIag fehérjedús sáskákkal, szöcs-
kekkel, hernyókkal, bogarakkal táp|áIla,-
amíg tudja. Egy alapos permetezés után
ugyanis szinte egy pillanat alatt eltűnik az
a rovartáplálék, amellyel a verébszülők
fiOkaikat nevelnék. Az intenzív, ipari jel-
legű gazdálkodás, a fokozott Vegyszer.
használat és a veszteségmentes betaka-
rítás miatt Nyugat-Európa számos

országában jelentősen szűkült a faj élet-
tere és táplálékbázisa. Ebben minden
bizonnyal nagy szerepe volt az Európai
Unió intenzív gazdálkodást támogató
Közös Agárpolitlkaiának (CAP) is,
amely bombaként robbant a mezőgaz-
dasági területekhez kotOdO madárfajok
között, ha nem is kiirtva, de jelentősen
megtizedelve állományaikat.
Itthon még mindenfelé találkozhatunk
mezei verebekkel: ott vannak a gyomos
tarlószéleken, a gyümölcsösökben és az
öreg temetőkben is. Bár nálunk nem ked-
veli a nagyvárosi környezetet, kisebb
telepei megfigyelhetők Budapesten, a
Ludovika mögötti Orczy-kertben is.
Elterjedési területe a Brit-szigetektő1
egészen Mandzsúriáig húzódik. Ázsia déli
részén és Délkelet-Ázsiában más alfajai
élnek, Japánban pedig a mezei veréb tölti
be a házi veréb szerepét, és parkokban,
épületek zugaiban fészkel.
Honnan lehet felismemi?
A mezei veréb kisebb, mint a városokból
ismert házi veréb. A két rokon fajt
gyakran összekeverik, pedig viszonylag

könnyen elküloníthetők. A mezei veréb-
nek a feje oldalán piszkosfehér alapon,
fekete, csepp alakú folt látható. Ilyen ftil-
foltja a házi verébnek nincsen.
Mit tehetsz a mezei verébért?
Ha otthonod közelében vannak mező-
gazdaságí területek, parkok, erdőfoltok,
akkor kihelyezhetsz mesterséges fészek-
odút. Az úg},nevezett B odtt a cinegék
mellett a verebek is nagyon szívesen
fogadiak. Az áttelelésben sokat jelenthet
egy meghagyott tarló, főleg ha már egy
kicsit gyomos, ezt ugyanis a verebek mel-
left pintyek, kenderikék, tengelicek és
citromsármányok is szívesen látogatják.
Mi alapján választják az év madarát!
A Magyar Madártani Egyesület ímmár 27
éve választja meg az év madarát. A dön-
tést mindig alapos mérlegelés előzi meg.
A kiválasztás szempontjai külonbozőek: a
íaj tényleges veszélyeztetett,sége, hirte-
len állománycsökkenés, kie-melt védelmi
akció, vagy éppen az aktív védelem nép-
szerűsítése.

csirek
forrás: www.mme.hu

Madárevő denevérek
Mostanáig a kutatók azt gondolták, hogy európai denevérfajok kizáróIag gerincte- denevérek vérében, ez ugyanis alkalmasaz éjszaka vándorlÓ euróPai éne- lenekkel táplálkoznak, ezért koÁly vitát annak meghatátozására, hogy mit
kesmadaraknak épp eleg kihrvást jelent a idézett elő a denevérkutatók közátt. A fogyaszthatot"t az áIIat.A kapott adatokat
hosszÚ, kontinenseket átszelŐ utazás, de kétkedők azzal érveltek, hogy az ürülék. osszehasonlították a potenciális zsák_
legalább nem kell tartaniuk aragadozők, ben csontokat nem találtak|és a madár. mányokban mérhetó értékekkel, éstól, EgY sPanYol és svájci kutatók által tollakat pedig akár véletlenül is lenyel- meglepo eredményeket kaptak. Nyáron a
végzett vizsgálat szerint azonban mégsem hették az áIlatok. Ibanez csapata ma. den"rrer"k vérének izotóparánya a főIegilYen egYszerű a helYzet. Európa legna, gyarázatként fölvetette, hogy a dene- rovarokból álló étrendet tükrözte, ősszelgYobb denevéűaja, az akár 45 cm,es vérektaláncsakamellhústettékmeg, a éstavasszal azonbanacsoportmadárszerű
szárnYfesztávolságú és 70 gramm tömegű tobbit otthagyták. A bírálók azi is koncentrációarányokat észlelt. Sőt, ősszelÓriás korai denevér (NYctalus nehezen hihelOnek tartották, hogy az különösen magas értékeket kaptak, ami
l_"^']:o'"2') |viron rovarokkal tápIáI, óriás korai denevér, amely ropűben összhangban vanazzal,hogyakkor mátazkozik, L)sszel és tavasszal azonban a kapja el és eszi meg a zsákmányát, képes idósebb madarakkal .gy.iii ,ror,r,,,1nak azdenevérek figYelme a vonuló énekes- l"nn" .rgyanllyen Lodon madarakai is azévi utódok is, akik ráadásu1 még tapasz-madarak hatalmas csaPataira irányul, elejteni. A denevérek rendszerint "átöle_ talatlanok, és könnyebb zsákmányt jeien.
amelYek éjszaka rePülnek, hogy elk- lik" zsákmányukat a szárnyukkal, és egy tenekadenevéreknek.Avándormadarak
erriljék a naPPali ragadozókat, például a harapással végeznek vele, Ez beválik a tehát bőséges táplálékíorrást teremtenek,vércséket, rovarok esetéten, de akadályozhatja a és inkább á, 

" 
Á"gl"po, hogy eddig még

Carlos Ibanez és munkatársai 2001-ben repülést, ha a préda egy rovarnál na. egyetlen ragadoró|a|,"." a"'iiitt t l, hogv
vetették fel elŐször, hogy a dene-vérek gyobb és jóval eróteljesebb madár. kihasználnák ezt az éjszakaL élelemkínála_
madarakat is fogyaszthatnak, ugyanis Az új tanulmányban a Donana Biológiai tot.
számtalan madártollat találtak az áIlatok Állomáson dolgozó Ana Popa-LisseÁu,
ürülékében, főIega tavaszi és ószi madár- denevérökológus Ibanezzel és csoportjá. csirekvonulás idején. Ez teljesen ellentmondott val együttműködve megmérte a szén- és a
az addigi információknak, miszerint az nitrogénizotópok kÁcentrációját a 

forrás: www.geographic.hu
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hzELTE Etológia tanszéken jártunk

Beszélgetés Virány i Zsőfiv aI

l

Csányi Vilmos a szülőatyia a kutatási
programnak, mint sok másnak, ami
korábban itt az etológiai tanszéken
folyt. Ó úgy vélekedett a kutyáról, hogy

amiatt, hogy a kutya több íizezer éveí
élt együtt az emberrel a domesztikáció
során, a fő hajtőerő az lehetett, miní az

ember esetén is, hogy tudjon kommu-
nikálni, együttműködni. Ezért a
kutyánál megjelenhetnek olyan tulaj-
donságok, amelyek az emberre
jellemzőek. Ahogy az embet domesz-
tikálta önmagát, kvázi úgy
domesztikálta ezeket a négylábúakat
is. Ennek köszönhetően sok azonos
tulajdonság alakult ki ember és kutya
között. Egyre több olyan vizsgálat van,

ami különböző o|dalről'támogatja ezt a

munkát, genetikai vizsgálatok, szívrit-
must próbálunk mérni, hormonszin-
teket, StreSSzhormont, teSZtoSZteron-

szintet. Megnézzik hogy adott
viselkedés milyen élettani háttérrel jár

együtt. Dióhéiban erről szőlna ez az

egész kutatás, csak mostanra ió1 elbur-
jánzott a munka, mert egyre nagyobb a

csoport. Eszméletlen sok diákunk van,
nagyon sokféle területen dolgozunk
most már. Az adatbázisunk több száz

kutya-gazda párosból áll, akik szívesen
vesznek részt ezelóen a vizsgálatok-
ban, mint kísérleti alanyok. Oket vagy

behívjuk ide, vagy a kutyaiskolálóan
tudunk mérni. Ha nagyon szofisztikált
dologról van szó, akkor érdemes az

állatokhoz menni, hogy a kutya ne

legyen felpörögve, jobban tudjon kon-
centrálni a feladatra.
A mi kísérleteink csupán a kutya egy

bizonyos fajtájáról, egy formájáról
szólnak, mivel a kutya egészen
hihetetlen széles spektrumban létezik
szerte a világban. Onnantól kezdve,
hogy vannak kutyák, akik sosem lát-

nak embert, és felnőnek a vadonban,
egészen a mozgássérült segítőkig,
vakvezetőkig. Mi a családi kutyákat
céloztuk be a vl,zsgá|atainkkal.
Próbálunk miné1 reprezentatívabb
mintát vizsgálni. Ezen belül is persze

elég nagy különbség van a kutyák
között abban a tekintetben, hogy men-

nyire képzettek és mire képzettek.

Néha azonban ennek semmi jelen-

tősége nincsen. A legfontosabb szem-
polí az, hogy a kutyának motiválható-
nak kell lennie, hiszen ők elvileg
játé|<ért vagy jutalomfalatért dolgoz-
nak. Bár nagyon sokszor az ember azí
érzi, hogy inkább a gazda kedvéért
végzlk a feladatokaí, de azért általában
elveszik a jutalmat. A gyerekekkel jár-

tam úgy, hogy csoki vagy gyümölcs-
darabokat alufóliába csomagolva dug-

dostam ide-oda nekik a kísérletekben.
A gyerek szépen csinálta a feladatot,
megkapta a jutalmat, gondoltam, hogy

minden rendben, és a végén kiürítette
a zsebeit és visszaadta nekem a teljes

kupac alufóliába csomagolt mindent,
hogy köszöni szépen, ő nem kéri, de

nagyon jól szórakozott.

Főként kommunikációs vizsgálatokkal
foglalkozunk. Ezek nagyon sokrétűek.
Szakdolgozatom témáia egy kognitív
vizsgálat volt, melyben 2,5 és 3,5 éves

gyerekeket vizsgáltam ugyanabban a

helyzetben mint kutyákat. Jó bonyolult
kísérlet volt, a lényege, hogy van egy
játék, ami érdekli a kutyát vagy a

gyereket, azzaI 1átszuttk. Es az a dolog
hirtelen eltűnik olyan helyre, ahol a

gyerek nem tudja elérni. Begurul
mondiuk a szekrény aIá- Ez
megtörténik úgy, hogy a gazda,yagy az

anyuka ott van vagy nincs ott, tehát tud
róla vagy sem, hogy hol van ez a játék.

Azt vizsgáltam ilyen helyzetben
másképp mutatiák-e ffi€g, jobban
jelzik-e a hollétét, ha nem volt ott az

anya, amikor ez a játék eltűnt. Később
meg volt tűzdelve ez a íeszí azza|,hogy
nem lehetett elérni a játékot kézzel,ki
kellett piszkálni, mondjuk egy bottal.
Aztán még azzal is trükköztünk, hogy

azt is eltettük valahova. Négy faita

helyzet volt. Amikor az anya íudía
mindkettőnek a helyét, vagy csak a

botét, vagy csak a |átékét vagy egyiket
sem. Az derült ki, hogy a kutyákat
kutyául nem érdekli a bot, ők csak a

játékra koncentráltak. Nem foglalkoz-
tak vele, hogy a gazda otí volt-e a bot-

rejtéskor vagy sem) viszont a játéknál

figyelembe vették ezí.Ha a gazda nem

volt ott a játék rejtésnél, akkor jobban

mutogatták, mint a másik helyzetben.
A gyerekek viszont azt a tárgyat muto-
gatták, amelyiket nem tudta az anyu-
ka, hogy hol van, úgyhogy őná|llk
ennyivel fejlettebb volt a reakció. Ok
jobban értékelték a helyzetet, ők a

botot is figyelembe vették. Az már egy

bonyolult kérdés, hogy miért yan ez

így, de az a lényeg, hogy a kutyák is
figyelembe vették egy őket érdeklő
tárgy elrejtésekor, hogy a gazda jelen

volt-e vagy sem.

Az egyik vizsgáIat arról szól, ki a gazda

a kutya számáta a családban.
Családokat kerestünk, ahol van papa,

mama meg 14-16 év körüli gyerek.

Kiváncsiak vagyunk, kit fog a kutya
követni, kinél keres leginkább íámaszí,
ha valami problémája van, kinek fogad

leginkább szót. A kötődé§i vizsgálat
igazábóI egy gyerekekre kidolgozott
teszt. A gyerekeket behozzák egy ide-
gen helységbe, leteszik, játszhatnak
játékokkal, azíáfi egy idegen meg a

mamájuk iön ki-be. Figyeljük, hogy ha

az anyuka otthagyia őket, mennyire
lesznek idegesek, illetve mennyire
örülnek, keresnek közelséget amikor
visszajön a mama és mennyire mutat-

nak hasonló viselkedést az idegennel
szemben. IJgyanezt meg lehet gyakor-

latilag kutyával is csinálni és az derült
ki, hogy nagyon hasonló viselkedéseket
mutatnak a kutyák, mint a gyerekek.

Úgy tűnik, hogy analóg az anya-gyerek
kapcsolat és a kutya-gazda kapcsolat.

Végeztünk imitációs vagy viselkedés
másolásos kísérlet, Ennek a lényege,

hogy megtanítunk 6 akciót a kutyának
egyszerű tréning módszerekkel. Példá-
ul ha én felugrok akkor neki is fel kell

KIVE]FíTÉs - 2007 . FpsnuÁn-MÁnctus



szóba a gyerekkel és csak úgy mellesleg
lebólintja a lámpát, akkor ők nem
másolják ezt a viselkedést. Sőt, hogyha
az ember fog egy pokrócot és előadja,
hogy fáztk, magára tekeri ezt a pokró-
cot és így bólintja le a lámpát, akkor
amikor a gyerekek később megkapják
ezt a dobozt, ők kézze7 fog|ák meg-
nyomni, tehát az értelmes akciót
másolják, nem a fejjel lebólintást.
Viszont ha úgy tekeri magára a pokró-
cot a felnőtt, hogy kirakja a kezét, és
úgy bólintja le a lámpát, akkor a
lebólintást másolják. Ha volt egy jól
érthető oka, hogy a felnőtt miért a fejét
haszná7ja, akkor a gyerekek azt gondo-
lják, hogy egyszerűen azt akarta csak
megmutatni, hogy az a Lámpa vil,á-
gíthat. Ekkor ők a logikusabb utat
választják, azazkézze| kapcsolják be a
lámpát. De ha nem volt értelmes oka
annak, hogy miért csinál ilyen furcsa
dolgot a felnőtt, akkor valósziníileg azt
gondolják, "hát nem tudom mi lehet az
oka annak, hogy ezt így kell csinálni,
de valószínűleg így kell, tehát akkor én
is így fogom". Úgy tűnik, hogy a
gyerekek valamennyire raciona-
Iizálják, hogy mit akarhatott az ember
bemutatni. Es mivel a kutya nagyon
szépen íanul az embertől, ezért logikus
kérdés, hogy ő is ugyanígy próbálja-e
értelmezni, amit lát, vagy egyszerűen
másolja, amit az ember csinál.
Több vizsgálat is igazolja, hogy a kutya
megy az ember után vakon, gondol-
kodás nélkül. Az egyik kísérletben
felállítunk három paravánt. A játék az,
hogy mindig elrejtiük a jutalmat
különböző módszerekkel az egyik pa-
raván mögé, a kutya hamar megtanul-
ja, hogy a paravánok mögött kell keres-
ni a játékot. Vagy kikövetkezteti a
rejtési módszerből, hogy hol van, vagy
végigjárja mind a három paravánt. Ha
ebbe már jól belejött a kutya, akkor a
rejtő személy odaadja a játékot egy
másik embernek, úgy hogy a kutya ezt
iól lássa. Beteszi a zsebébe és ott marad
végig a kutya mellett. A rejtő ember
pedig végigcsinálja a rejtési pro-
cedúrát, de most már játék nélkül.
Amikor visszajön, azt mondja a kutyá-
nak, hogy mehet, az elmegy, keres. Es
nemcsak hogy végigiárja a para-
vánokat, hanem elmegy és olyan
helyeken is keresgél, ahol soha nem
volt a iáték előtte, soha nem kellett ott

keresni, de ha egyszer az a játéksza-

Kórpdti Csilla
Ííiss Dominika

ugrani, ha én körbe fordulok, ő is for-
duljon körbe, és ezek közé berakjuk a
csináld vezényszót. Ezt nagyon sok
kutya meg tudja tanulni. Jó játék, ami
lenyűgözi az embereket.
Azt hiszik ettől, hogy a kutya rend-
kívül okos, holott ez tényleg egy egy-
szerú kis gyakorlat. Nem is ez az izgal-
mas része, hanem hogy ha a kutya
megtanulta ezí a 6 akciót, és a bemu-
tatás és az ő akciója között ott a csináld
vezényszó, mi történik, ha mutatok egy
új feladatot, amire nem tréningeztem,
és azt mondom utána, hogy csináld. A
segítő kutyák nagyon ügyesen tudják
általánosítani ezt a parancsot más
viselkedésekre is. Képesek másolni
akár viselkedés sorrendeket, szekven-
ciákat is. Például ha valamit valahon-
nan el kell hozni és egy másik helyre
letenni.
Egy magyar kutatócsoport kísérletei
során vizsgálta, hogy a gyerekek meny-
nyire lelkesen másolják a felnőttek
viselkedését.Ha az ember valami telje-
sen lehetetlen dolgot mutat nekik,
akkor ők azt is lelkesenatánozzák.Egy
klasszikus erre irányuló kísérlet, hogy
a gyerek elé letesznek egy dobozt, ami
érintésre világit. A felnőtt az muíaíja
be a gyereknek, hogy fejjel nyomjuk
meg ezt a gombot. A gyerekek nem
kapják meg ezí a dobozt, csak látják,
hogy a felnőtt háromszor lebólintja a
lámpát. Egy hét múlva visszajönnek a
gyerekek, odaadják nekik a dobozt és
ők rögtön lebólintják a lámpát. Az
ilyen dolgokat borzasztóan tartósan
meg tudják jegyezni és másolni. Ez a
magyar kutatócsoport nem nagyon
értette, hogy a gyerekek miért másol-
nak ilyesmit. Ezért próbálkoztak
különféle dolgokkal. Az derült ki, hogy
ez a másoíás csak akkor múködik, ha
az ember ránéz a gyerekre, mintha azt
mondaná, figyelj Jancsika, mutatok
valamit, és akkor lebólintja. Ha az
ember csak úgy ott van, nem is ál1

bály, hogy keresni kell, ő keresi.
Ugyanezt a kísérletet megcsinálták
gyerekekkel és felnőttekkel is, akik
nagyon hasonló viselkedést mutatnak.
Nagyon kevesen vannak, akik odamen-
nek a másik ember elé és mondják,
hogy na adja már ide. A többség
végigjárja a paravánokat, ahogy a
kutyák is teszik.
A legerősebb szabáIy a kutya számára,
hogy kövesd az embertl Ezért megvan
az esélye, hogy ez a lámpás kísérlet
náluk nem fog működni. Azmégegy jő
kérdés, hogy mi van akkor, ha egy
másik kutyától tanulhatnak meg
valamilyen furcsa vagy nehéz dolgot,
amikor lenne egy triviális megoldás is,
esetleg ilyen esetben számít-e, hogy
volt-e oka annak a másik kutyának a
dolgot így csinálni, vagy sem

A kutya eszméletlenül feltörő állat a
viselkedéstudományokban. Nyilván
elég jól rendelkezésre álló modellállat
a legkülönbözőbb dolgolóan. Egyrészt
azérí merí nagyon jól elérhető, hisz
kutya mindenhol van, ahol ember van.
Könnyű vele dolgozni, nem kellenek
hozzá különleges feltételek, hogy az
ember tartsa. Másik előnye, hogy na-
gyon sok van belőle, és ez lehetővé
teszi, hogy ne ugyanazí a húsz bizony-
talan genetikai hátterú egyedet vizs-
gáljuk. Egyre inkább elfogadott az az
elképzelés is, hogy jó modellje lehet az
emberi evolúciónak. A kutya mondhat
valamit arról, hogy az ember hogy
alakult ki, hogy működhetett, mielőtt
megtanult beszélni, hogyan kommu-
nikálhatott egymással. A kutya egyre
nagyobb teret hódít a csimpánzok mel-
lett, akik a másik lehetséges ít,hogy az
emberiség történetét megismeriük.
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BraVE rtle

A whole month has already passed
from the new term. To prevent you
from missing some fun, here is a small
list of the following events:

From 28th March to lst April the
famous and much awaited Equus Days
would take place. Unfortunately the
Days at this point are in question due
to elaborate problems. It is sad because
the programs are usually great:
Eukanuba Breakfast, where, after
answering some extremely hard ques-
tions, you get a free breakfast at the
Buffet, thanks to the generous sponsor
of the Equus Days, IAMS Eukanuba.

nnaVE ]fuRrI-s -FpsnuRny.MencH 2007.

Other programs are the Bos Major elec-
tion, International Day, etc. I think
most of you have already seen it.

Another event worth visiting is the
School Leaving ceremony on 14 April.
Nice outfits, good music is guaranteed.

Bits and pieces
A wireless internet connection (WiFi)
is available on capus. The IT team has
placed two antennas: antenna 1 is
already working, you can browse the
net in the library and the park near the
library. Antenna 2 will start later, it will
broadcast in the ,,new" buildings
(Building G-N).

Ifyou have a laptop, and are interested
in this new feature, visit this website:
http : //www. univet. hu/itlwifi Aüüifi :en g-
lish/default.htm where you can íind a
registration form and a very deatailed
guide to settings.
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FeHoVa 2007
14th Hunting, Fishing and

Arm s&§7e apons Internati on al
Exibition

February 28th - 4th of March 2007
Hungexpo Budapest Fair Center

Budapest Motor Exhibition 2007
6th International Tiade Exhibition of

Motorcycles
February 28th- 4th March 2007
Hungexpo Budapest Fair Center

Sport 2007
February28th - 4th March 2007
Hungexpo Budapest Fair Center

Utazás 2007
Inernational Tourism Exhibition

March 29th- 1st of April
Hungexpo Budapest Fair Center

Place of Exhibitions:
Hungexpo Budapest Fair Center

1Oth district, Expo tér l0

How to get there?
Go to the Örs Vezér square by Metro

2(red line), then transfer to Expo
bus service and go to the Hungexpo

Budapest Fair Center.
Main entrance is next to the Expo

tower,

Old Timer Car Expo
14th - 15th Apr1I2007

Bp. 14th distr. Tatai út 95
Info: www.hungaria-classic.hu

www.mavnosztalgia.hu

Exhibition guide:

Join the newsletter of the Students' Council. Join to univet-news now!
Go to: http: ''groups.yahoo.com/group ,nivet-news j in



Hungarian specialties:

tant export product of the Hungarian
agriculture, when modern dairy breeds
ousted them from most of the farms,

Only a few extensive herd suruived of
this characteristic animals, especially
in the so called puszta regions like;
Hortobágy, Nagykunság and Kiskun-
ság. In the 1950s the breed almost
became extinct, only a few enthusiast
fought for it, like János Horváth veteri-
narian of Kenderes village (owner of a
small herd), who tried to reorganize
the breeding work of Hungarian Greys,
but it was not possible then. In the
l950s and 1960s, remnants of the
breed, approximately 300 cows, were
taken to the newly formed State Farms

(Soviet style agricultural companies)
like Hortobágy State Farm and Közép-
tiszai State Farm, at Bánhalma.
As a result of determined and enthusi-

astic work of herdsmen
and scientists a small,
but stable population
survived the decades of
socialist type agricul-
ture, and Grey Cattles
became a symbol of the
Hungarian rural tour-
ism.

Nowadays there are
aproximately 5000 cows
in the breed, and we
can find Hungarian
Greys at small private
farms and private or
state owned herds with
houndreds of cows, for
example at the §7orld
Heritage member Hor-
tobagy village. At Hor-

tobágy we can visit cow, oxen or bull
herds at the field or even a fantastic
collection of long horned Grey Cattle
skulls, and of course we can taste the
uniqe, organically produced meat in
the restaurants.

József Török

Tlre Hungattan Grey Cattle Bteed
The first thing, we've seen, when we
enter to our Faculty Campus is the
statue of Csatlós, a famous bull of the
Hungarian Grey cattle breed.
Let's have a look on the
breed:
Hungarian Grey is an
extenSive, robust
breed. An average cow's
weight is 450-550 kg,
with a height at the
withers of l35 cm. The
average bull is around
800 kg and l50 cm high
at the withers, oxens
weight can reach 1300
even 1400 kg. The coat
of the adults can be
various colour lrom sil-
very to darl< I<rane co-
lour, Newborn calves
have a reddish or pale
coat. UsualIy adult cat-
tles have a well shaped
long horn, which is a
symbol of the breed,

However this breed is known and
called as Hungarian, but new archeo-
logical researches show the Cumanian
origin of the breed. The first Grev
Cattles arrived to the Cartpathian
basin in 1240 with nomad Cumanians.
who settled in two regions of the Greaí
Plain (now they are called: Nagykun-
ság and Kiskunság). The new breed
quickly became popular and widely
spread in Hungary. IJntil the 19th cen-
tury Grey cattles were the most impor-
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Meet the Department of Pathology I.

Where weíe you born, Professor?

I was born in Budapest in 1953, but it
was only a coincidence because our
family is from the Jászság. I spent most
of my childhood in lászapáti and I also
began school there. Then we moved to
Budapest, and I finished elementary
school here. After it I began my studies
in the Budapest Piarist High School.
Then I have had different jobs for three
years, because in those days one usual-
ly wasn't admitted for the first time. So
I started the university in 1973 and fin-
ished it in 1978.

Did you always want to be a vet?

No, I wanted to be an ornitholgist, so at
first I applied for the ELTE. Then I
also applied for the veterinary univer-
sity, and I was admitted for the second
time. After the university I was invited
to the Department of Microbiology
and Infectious Disease by Dr. Szent-
Iványi and I started to work there.

So you didn't want to work in prac-
tice?

No, I never considered working in a
dog or cat practice seriously. If I had
chosen practice work it would have

Interview with Prof. Dr. Miklós Rusvai
n large animals. But I never

thought about it seriously. So I
ways wanted to do laboratory

work. In the beginning during
my student time I was thinking
about histology. But in virology
you also have cell cultures and
cytopathogen effects so they are
not so far from each other. so we
can say I found the field which
I'm interested in.

And patholory is not that far
virology?

leadership of the Depart-
ment of Pathology has been filled
in by temporary substitutes for
two years. At the end Prof. Rudas
became the curator. Then, when

the name of a human pathophysiology
professor from another university came
up, I got a lot ofphone calls from excel-
lent professionals. So I decided to hand
in my application. There were two
objections against him: firstly he was
not a veterinarian, and secondly he was
not a pathologist. At least in my case
only one of them was true. It was a lit-
tle bit awkward for me, because I know
him, and I think he would have been
perfect for this post. But the
Department wanted a vet. I got 100% of
the votes on all levels (department,
senate, university council) despite of
the fact I was somebody from another
department. It was a great moral back-
ing and encouragement for me,

What are your short and long term
plans for the Deparment?

§íe have a lot of development plans. I
would like to introduce molecular di-
agnostic methods here too. For ex-
ample immunohistochemistry. It plays
an important role in tumour diag-nos-
tics and in recognizing in-tracellular
infections. Human medi-cine is much
ahead of us in this regard. It's the same
with the in situ hibri-dization and
PCR techniques. So sooner or later we

will have to intro-duce them here.
Then we will be able to do primary
examinations in the de-partment. As it
is already the situation with organic
bacterial smears. §ü'e send only the
more complicated ones (eg.: biochem-
istry and more precise identi-fications)
to the Department of Micro-biology
and Infectious Disease.
Previously the deparment was not very
successful with tenders. But in the last
four years we have managed to get
more than 100 million Forints for the
department, which makes me happy.
§íe bought an electron microscope (58
million Forints), renewed the histology
part (20 million Forints). §íe also spent
about 2-3 millions on the renovation of
different tools, machines, floor and
new pieces of furniture, This 100 mil-
lion Forints is about one third of the
new Small Animal Clinic's price. And
we managed to put it together by our-
selves, without any help from the
Faculty or the government.

What do you do in your free time? We
know you are interested in bee-keep-
in8.

Bees are for viriolgy too; We started to
work with bee viruses in 1998, but the
lack ofbee tissues was a constant prob-
lem in the process of multiplying the
viruses. You need coccons for this, so I
started to keep bees in order to en§ure
continuous supplies.

So exceptionally for the sake of the
viruses?

That's right, but if you are infected
with bee-keepin5 than it's hard to give
it up. In the beginning I had three or
four bee families and now I have 15,
but I don't want more. Otherwise I
have a farm between Inács and Ócsa.
My bees are there and I also spend my
free time there. But if I wanted to have
more animals I should live there. Bees
are nice, because they don't need any-
thing from November till February or
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Any other hobbies?

I also like huntin5 but nowadays I
don't have much time for it. Much less
than I would like to have.

What's your opinion about present
university life? In what ways is it dif-
ferent from the one you had?

Doctor Szent-Iványi used to say never
start anything with ,,In my time"...
Anyway I think we were neither better
nor worse than this generation. They
say the standard of the students is
worse nowadays, but most of you will
have the same opinion in five years'
time. My answer is no. University life
is simply different nowadays. §üe had
different subjects, for example micro-
biology was only one semester long.
And a lot of subiects (eg tumour patho-
logy and diagnostics, microbiology)
improved a lot recently. Of course there
are mole permanent subjects such as
chemistry and anatomy, so the basic
subjects. Nowadays the world is more
international and globalized. It's much
easier for the students to go abroad (eg.
with Erasmus). §ühen we were stu-
dents, it was more complicated.

Professor, you aíe also the vice dean
of the international relation-ships.
Apart from foreign students, what do
international relationships mean ?

§íe have a lot of tenders for graduate,
post-graduate, teacher and scientifical
exchange programs. \We want our stu-
dents and teachers to have as much
international experience as possible.

The life of the university students
was much different when you were
attendee. Is it true in case of com-
munity life as well?

At that time we were so interdependent

mean individual pastime) and common
activities were very popular. Before the
appearance of the television people
went into íhe ,Jonó" where activities
like scaling of the corn are done. These
times will not come back again. This
period was yery different from the one
we live in, but it doesn't mean that it
was good. It was different, but not bet-
ter and it had all its advan-tages.

Professor Rusvai, did you like viro-
logy in your university years?

Yes, I liked it, but I didn't make any
SSC works, although SSC existed in
my time. I didn't have to write thesis, it
only became compulsory 1 or 2 years
after I got my degree, in the 1980s. As I
didn't have to write any scientific
papers) I didn't get closer to virology or
microbiology. I always tried to pass my
examinations well. I like those stu-
dents who don't have only 5s, but they
set something as an aim and they con-
centrate on that particular aim. But I
don't like if someone is satisfied with
the pass mark, because those students
often have weak grades which means
that they are on the verge.

There is traditional question in
KiVETítés: What is your message for
the students?

I would like to ask them to be their-
selves. I don't want to leave any special
message) because when someone is
chosen from six or eight people, it
means some kind of quality. Six to
eight people apply for one place and it's
a kind of quality barrier like the exam-
inations. There are students who don't
perform so well, but it would be a pity
if they would not attend our university.
There are always students like this who
don't take their studies too seriously
but we are proud of them.

This was a good message.

wants to know if his/her knowledge is
satifactory. The English students dare
to ask, although the Hungarians are
more shy.

Can you tell where the foreign stu-
dent came from? Does it have any
effect?

I don't think it has any effects on the
students. But I am sad to see that the
Hungarian and the foreign students
don't spend much time together and I
don't know why.

Professor Hajós also mentioned this
problem. But now we spend more
time with the foreign students togeth-
er during the compulsory duty.

The Hungarian students speak foreign
languages and the students from
abroad use English when they are com-
municating with each other, because
they are the members of lots of differ-
ent nations. I think the foreign stu-
dents only learn a few words in
Hungarian, and these words are mostly
those ones that they need often, for
example in the shop. Hungarian stu-
dents on the other side don't often
make contact with the foreign ones,
although it would be useful when they
want to go work abroad that they had
different relations there. After all I
would like to ask something; it would
be great if the students would rate us.

As it used to be?

Yes, but it was hard when only six peo-
ple were on the lectures and we wanted
to know the opinion of fifty people. In
the case of lectures that are held by
more tutors, you cannot Say that the
students don't like the tutor and it is
the reason oftheir absence. It can hap-
pen that one tutor has more and the
other less interesting lectures.
It would be great if we would get some
responses to help us how to improve

that it had its effect on our public life, I don't want to send such a strict mes- our lectures. §íe try to do our bests, but
too. §íe had less opportunities for hav- sage like To learn, to learn, to learn... we don't get any reponses and we don't
ing a good time or going abroad; our There is something I miss from know what should we do in a different
families and people were poorer and Hungarian students: that they are not way.
common activities counteracted these so self-conscious and disciplined as the Formerly a kind of respon§e
deficiencies. In former times there English ones. An English student appeared in our newspaper, it would
were no computer games and DVDs (I never tries to cheat, because he/she be good to start it again.
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It would be good, because it could help
the heads of departments to know who
is good at teaching or who should
research rather than teach, or
something like that. The opinion of
our students is very important, because
we get responses but it's not enough if
one student comes and tells the
problems. As you may have heard the
results of the international evaluation
of the recent year, that the most
important problem was the lack of
students' response. Because in the
improvement of the tutors plays an
important role the ,,quality" of the
tutor.

By the way at the ELTE where I teach
virology there are always some stu-
dents who ask at the end of the lecture
if something is not clear, but here
nobody asks anything if he/she heard
something unknown. The education
is more interactive at other universities
or in the case of foreign students.

There are always some students who
ask questions at the end of the
lectures, but the others may think
that they only make the lectures
longer.

But my lectures won't last longer if it
happens or the reason for the longer
lecture is not that short question. It
means that the Students are not asleep
and they are interested in the topic.
some discourse at the end of the
lecture makes the whole thing more
interesting and I don't think that
nobody wants to ask questions because
it's not true.

Thank you for the interview.

Zsófia Kókány
zita schneider

Further on, we wish to be a meeting-
point for all nationalities and break
any existing boundaries and we hope to
initiate this by arranging more tradi-
tional student activities, where nation-
ality is no issue.

Vhat do you think about the relation-
ship benreen the English, German and
Hungarian years? Do the Hungarian
and Foreign presidents work together,
or is their work completely separated?

Personally I have a great relationship
with the Hungarian students, I have
many Hungarian friends from the uni-
versity and this is hopefully something
I am able to take with me after gradua-
tion. I am however aware of the fact
that many of my fellow students do not
share my opinion and many of them
think that we yet have to build/estab-
lish any sort of reciprocating relation-
ship between the English-Germans-
Hungarians years. So building this
mutual relationship should one of our
top priorities.

The new President of the FSA
Interview with Caroline Almroth

'Where are you from? \Vhy have you
decided to be a vet? Vhy űd you
choose our university?

I was born in Stockholm, Sweden, but I
grew up in Nice, France. I go'home'to
France.

I decided to become a vet after having
studied politics, economics and eco-
nomic history in England and Sweden
for 4 years, I realised I had no wish to
become a European politician as I had
originalIy planned.

I chose your university for three rea-
sons: it was recommended to me by a

veterinarian in sweden. I wanted to
study in English and Hungary seemed
to be an interesting new place for me to
live.

'What 
are your goals, what are the prob-

lems of the students you will be tryins
to solve?

Primarily to strive for having better
facilities and a healthy, less stressful
environment for the students in our
college. \X/e will try to achieve this by
as-sisting íoreign students both in triv-
ial matters such as recommending text
books or providing information about
which restaurants to eat at as well as in
more serious matters which mav come
up.

Secondly to have a more efficient sys-
tem of communication between the
students and the various faculties. §7e
have come to believe that many prob-
lems are based on cultural collisions,
misunderstandings 1ack of information
between the departments and the Stu-
dents. §7e hope to minimize these inci-
dents by gathering the necessary infor-
mation for the students which is then
made available on our website. For
example, we have elected two study
coordinators, responsible for providing
information about how to get good top-
ics for the exams or which elective
courses to choose etc.
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of the diagnostic destitute."

Announcement

- ready to take supplementary exami-
nations after return if necessary

students are ranked on the basis of
their grades, language competence and
other professional activities.
status of students

- ERASMUS-student: receives a schol-
arship (in 2006/2007 min.200 EUR -
max. 500 EUR)
- ERAsMuS-label-student: has the
same rights and obligations like an
ERASMUS student but does not
receive scholarship

Remark
- Only full time active students are eli-
gible to become an ERASMUS stu-
dent, it means that ERASMUS stu-
dents have to register to our faculty.
Application form is available at the

Faculty Secretariat (Building H. 2nd
floor, room 20l)
Compulsory attachment:

- Tianscript ofgrades
- Certificate about language compe-
tence (if available)

Application/Information: at the
F'aculty Secretary Guilding H. Room
20l.)
Deadline of the application: 3Ost
March,2007
Result is most likely to be available in
the middle oíMay.

Dr. Mihlós Rusoai

vice dean

Socrates/Erasmu§ Scholarship
I would like to inform the students of
the faculty that we invite applications
to the academic year oí 2007/2008 for
Erasmus student scholarship. The aim
of ERASMUS program is to promote
students in gaining international expe-
rience, learning in a foreign country
and to experience the European
dimension.

Conditions of student mobility:
- at least two completed semesters
- regular, full time active, enrolled stu-
dent of the university
- undergraduate or postgraduate Stu-
dent

- appropriate language proficiency
(1ocal 1anguage)

- study plan, which is accepted by the
home and the host institution
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