


riD
Wf 

- 

KIVETíTÉs - 2OO7. ÁrnIlis-MÁlus"V-
\qaTartalom

Bemutatkozik az egzotikus OsztáIy

Beszélgetés Dr. Beregi Attildoal
Interju dr. Szabó Zoltánnal

Bemutatkozik dr. pazár péter

Nosztalgia rovat

IP3 Tblersision

Marek József Magyar Örökség-díia
ÖUB-n iártunk megint

Interjú az új HÖK ehökkel

Ballasás 2007

Séta a parkban, avagy Aujeszky titkos élete

ÜdvtizOlitik §7ellness Központunkban

Equus Napok 2007

kult Úr rovata

Kurt Vonnegut

A Kamarai Állatorvos aktuális számábőI

M e gt ö r t ént a z el s ő áIl at olt: o s i ő s s ej t - tr anspl ant atio
Magllarorszdgon

OTDK Eredmények

Zoológus oldalak

Madármentő állomás

Nyár, fesztiválok, szerelmek

Kószöryüx PRor,. Dn. Vönós KÁnoty, Dn. Szaray
FnnnNc, az ANnrómnr És SzóvlrraNl TRNsznr, a
DÉxÁNI HwatRt, a KorrÉcluM, A KóxrtnÁn, a
Norunrív KurarÁsI BtzorrsÁc, a SnuunI,§rBls

Ecyrrnm MBurus c. LArJA, És a TaNuunÁNn OszrÁry
öNznrrBN sBcírsÉcnr!

4

6

7

8

9

l0

ll
l2

l3

l4

l6

l8

20

n

23

24



" Most sötétet csinálok, aZ eset 'elvéte]t ne akadá] m" - Dr. Fen

szerdán a tanár-diák meccsekkel vette
kezdetét a 2007-es Equus Napok.

A röplabdán idén sem nyertünk, mert
a diákcsapat figyelmét elvonta Zé
vadonás ú| kisgatyája, és Baska tanár
úr is merész, ,oldalt sliccelt ruha-
darabot húzott e jeles alkalomra. Ami
nem sikerült a röplabdán, bepótoltuk a

kosárban, ahol veretlenségünk évek óta
töretlen. A mérkőzések szünetében a

Minorex SE pöttöm versenyzői szóra-
koztatták a lelkes szurkolótábort.
Puding
Idei meghívott oktatóink: Ránky
Mátyásné, dr. Kutasi Orsolya, és dr.
Gerics Balázs, és aki kérdezett dr.!
Nemes Gábor.

Megtudhattuk, hogy Ránky íanárnő
véletlenül csöppent a gerelyhajításba,
hogy Kutasi Orsi titokban szereti a

hallgatókat, és Gerics íanár tlr is elá-
rulta, hogy régen hosszabb volt ahaja,
mint a szakálla.

Utána csocsó, és szkander (nyertesek-
kel és vesztesekkel) a Zorbában.

A csütörtök reggel EUKANUBA
REGGELIve1 indult. Az IAMS
EUKANUBA idén is nagy összeggel
támogatta az Equus Napokat, és ennek
keretében kerüit sor az immár
hagyományossá vált EUKANUBA
REGGELIre
A húgykövekről szóló tanulságos cikk
értelmezése uíán az első 100 érkező in-
gyen reggelit kapott a büfében, majd
szombaton-ha a cikkel kapcsolatos
rendkívül nehéz kérdésekre sikerült
helyesen válaszolniuk- jutalom tápot
vehettek át a koliban, a Felvonulás
után.

Az időben ugrándozva, el ne_feledkez-
zünk a csütörtöki International Day-
ről, ahol sokan voltak, de nem elegen.
Köszönettel tartozunk Török Józsinak
ezen program megszervezéséért, és
1ebonyolításáért.

Ihattunk az ir aszía|nál zö|d "izéí"
(állítólag vodka volt benne), és alkoho-
los ha|zselét, a németeknél jágert, a

magyar asztal pedig borokban bővel-

Ap" kezdődik! !!
kedett.

Megjegyzem) ezen program legna-
gyobb sikerének azt tekintjük, hogy a

Szabi egyedúl tudott diagnosztizálni
egy spondilőzist a programot követő
kórbonctan plenárison; ily módon
DCM nasálisan részesülhetett az Inter,
national Day alkoholkínálatából.

vízilabda
Nem tudjuk, ki nyert. Nem emlékszik
senki. Nyilván a diákok) mert ők még

eljutottak az Equusba, ahol párkap-
csolatok születtek, és haltak meg más-
nap reggel.

Tanár-diák vetélkedő
Itt szeretnénk megköszönni mindazon
oktatónknak, akik jelenlétükkel emel-
ték az est szintjét. Legnagyobb szám-
Uan ÜltO képviseltette magáí, annak

ellenére, hogy nem ők vannak a

1egközelebb a kollégiumhoz.

Makra zita tökéletes szívet borotvált
Simi lábába, Vörös tanár úr megkapta
Evit (táncpartnernek), Beregi Attila
pedig pink partysminkben, héliumgő-
zösen énekelt mindannyiunk örömére.

Azért a hallgatóság is kitett magáérí,
profihoz méltó módon, gázos altatással
(nyílt légzőkör), tették műtétre alkal-
massá a gumi csirkét, amelybe a tojás

helyett egy alkoholtartalmú, szénsavas,
folyadékkal telt, lineáris idegentest ke-
rült, ma|d bedrenálták, és egy sórös-
korsónyi, szalmasárga színú, hígan fo-
Iyó,habzó tartalmat nyertek ki belőle.

Az esti koli-buli remek volt. Enekel-
tünk, táncoltunk, cserébe nem sokat
aludtunk.

A Felvonulás a szokásos rettegéssel
vette kezdetét a szervezők részérőI.
Zsuzsi idén is biztos volt benne, hogy
nem jön el senki, és egyedül kell
sétálnia a lócsontvázzal ahóna alatt.

Hál'Istennek rémálma idén sem igazo-
lódott be. Megérkezett a hallgatóság,
csak kicsit késve.

A koliba érkezés után volt időnk
kipihenni a sétát, a késői ebédig.

Sziesztaként megtekinthettük (illetve
részesei lehettünk) a Bos Major válasz-
tás produkcióit. Nyilván vitathatatlan,
hogy a negyedévesek produkciója ma-
gasan felúl (vagy alul?-attól fúgg mi
volt a cél) múlta a másodév szárny-
próbálgatását, nem beszélve arról a
feglvertényről, hogy az elsősök nem
mertek fellépni program jukka1.

Mivel úgy éreztük, hogy meg kell Iutal-
mazzuk azokat akik legalább i<iálltak
ellenünk (és mert egy torta volt), meg-
oSZtott győzelem született:

Így 20O7-es év Bos Majorjai: Evi a

BOVINA (ezt az unokáid is látni fog-

iák), és Székely Farkas LUPI.
Az Equus Napok méltő lezárása volt a

szombat esti MRAKTÖCS koncert,
amelyről csak superlativusokban 1ehet
beszélni. §éha az énekes is hozzáju-
tott a mikrofonhoz.)

Azt hiszem bátran állíthatom, hogy az
idei Equus Napok jó volt, szép volt,
elég volt.

Ezennel búcsúzik a megszokott szerve-
zőgárda, jövőre szeretnénk mi is fel-
hőtlenül szórakozni :-)

Eördögh Réka

Eukanuba összekötő
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Mikor határoztad el hogy állatorvos le-
szel? Milyen rit vezetett az egyetemig?

Gyerekkoromtól az volt az egyik
álmom, hogy vagy állatorvos vagy
erdőmérnök leszek. Nagyapám ott
lakott a Gúthi erdőség mellett,
Aradványpusztán. Ahcgy kiléptünk az
erdészházból, máris az erdő ott volt
mellettünk. Aztán volt egy megingá-
som középiskolában, amikor elhatá-
roztam, hogy ornitológus leszek. Föl is
kerestem Schmidt Egont. Ó azt mond-
ta nekem, hogy Magyarországon nincs
ornitológus képzés, végezzem eI az
állatorvosit. En '62-es születésú vagyok
és '87-ben diplomáztam. Akkoriban
még az volt a szokás, hógy mindenki
abba a megyébe ment vissza, ahonnan
származik. B., szabolcsi születésű
vagyok, az oííani igazgató azí mondía,
hogy egy állás van, ez fení lett volna a
határszélen. Ahhoz nem volt kedvem.
Volt még egy lehetőség, Debrecenben
az Allatgészségügyi Intézetben, végül
oda kerültem.

Két éwel később Felkai tanár úr, aki a
régi rendelőintézetnek volt a vezetője,
meghívott, hogy dolgozzak itt. Akkor
ez nagyon nagy dolog volt, hiszen az
egyetemre nagyon nehezen lehetett
bekerülni. En annak ideién itt írtam a
szakdolgozatomat a kutya Campylo-
bacter megbetegedéseiből.

A kórbonctan után a klinikusi munka
kicsit meglepő volt, de én nagyon nagy
szeretettel kezdtem neki a munkának,

Bemutatkoz ík az Egzotikus Osztály

nagyon nagy vággyal is természetesen.
Akkor alakult tantárgy a kedvtelésből
tartott állatok (egzotikus) betegségei-
ből, és megbíztak, hogy egy-egy rész
elóadásait taltsam meg. Megmondom
őszintén akkor még nem nagyon voltak
ilyen állatkák. Hetente 1-2 azért
beesett, de igazából a kutya és a
macska volí az elsődleges feladatunk.
Elsőként írtuk le a macska Chlamy-
diosis és a FIV hazai előfordulását.

l993-ban a Tempus programok
keretében megkaptam egy 3 hónapos
ösztöndíjat lJtrechtbe. Amikor kimen-
tem, egy teliesen §zuper módon
felszerelt egzotikus osztály létezett már
ott. Három hónapig az egzotikus rész-
legből csak nagy ritkán mentem át a
kutya-, macska-kórházba. Amikor
hazajöttem, azt mondtam, hogy ezt
teljes erőbedobással kell csinálni.
Akkor kezdtünk el endoszkópozni,
akkor kezdtünk el röntgenfelvételeket
készíteni, igy a 3 állatcsoportnál
minden egyes műszeres vizsgálatot
elvégeztünk és az eredményeket a
MAL-ban publikáltuk. Közben kazu-
isztikákat, esetismertetéseket irogat-
tunk angol és magyar nyelven, Halad-
tam a rangléírán, és akkor jött a
válíozás, amikor én már kandidatúrára
készültem. Tülajdonképpen a Ph.D.-t
e|őzte meg és utána ezí meg:lálíoz-
tatták. Már nem tudtam leadni a
kandidatúrát, el kellett végeznem
előtte ez,t a 3 éves Ph.D. képzést. A
Ph.D.-m a tengerimalacok ultrahang
és a díszmadarak röntgen vizsgáIatáről
szólt. Magyarországon még a röntgent
senki nem foglalta össze addig, a
tengerimalacok I]H diagnosztikájával
meg senki nem foglalkozoíí a világon,
elsőként írtuk le, a tengerimalacok
egészséges szerveit, megállapítottuk,
hogy néz ki a petefészek cysta UH-gal
és veseméreteket is közöltünk. Ez
maidnem l00 oldalas disszertáció volt,
amit én angolul írtam meg és magyarul
és angolul védtem meg.

Közben voltam többször Bécsben, az
ottani kollégákkal jó a kapcsolatunk
most is, voltam kint még egyszer
Hollandiában, háromszor jártam kint a
hannoveri klinikán, Helsinkiben,
aztán kimentem Szaúd-Arábiába.

Ott a sólyomkórház mellett dolgoztam
egy olyan klinikán. ami vegyesen
foglalkozott mindenféle állattal.
Nagyon szerettem átjárni a sólyom-
kórházba, rengeteg érdekes dolgot
tanultam ott.

Mikor lett független az egzotikus
osztály a kutya-macskától?

Néhány éwel ezelőtt Felkai tanár úr
nyugdíjba ment, de még akkor sem
volt egzotikus osztály. En 1989-ben
jöttem ide az állatorvosi egyetemre,
akkor az első pár év azza| telt, hogy egy
kórbonctani múlttal klinikussá próbál-
jak átvedleni. Azután jött a következő
nagy kihívás, a tárgyat, amit Felkai
íanár úr megalapított, fel kellett
építeni diaanyagban, képanyagban.
Rendszerezni kellett a dolgokat. Mai
napig is nagyon keveset tudunk
például a hüllők vírusos megbetege-
déseiről, mert nincs mögöttünk olyan
intézményi háttér, ami ezeket a víruso-
kat tudná tenyészteni, vagy egyáltalán
kimutatni.

Tavalyig a belgyógyászati szakrende-
lés, az ambuláns rendelés és az egzo-
tikus ebben az épületben együtt volt.
Azőía, hogy az új Kisállatklinika és
oktatókórhá z megnyilt, működik önál-
7őan az egzotikus oszíály. Most reggel
9-től l8h-ig [olyamatosan nyitva
vagyunk. Amíg ennyi emberünk van,
addig csak azt tudjuk csinálni, hogy
mindenki ellát mindent, nincs szak-
rendelés. Most hárman dolgozunk itt,
Szabó doktor, több, mint 4 éve, ő már
önállóan dolgozik. Pazár doktor most
végzeíí, ő nemrég került hozzánk. Neki
alkalmanként még segíteni kell, de ez
is csak idő kérdése, hiszen egy nagyon
jó képességű emberről van szó. Es

Yadász,halász, madarász - Interiú Dr. Beregi Attilával

Az előző években elkezdődött a jómagam, aki próbálom a leendő után-
klinikus szakállatorvosi diploma, és pótlást irányítani. De persze mindenki
ezí is megpróbáltam abszolválni. próbál találni magának egy olyan



Az ember olyan, hogy csak azt hiszi el, amit ]e tud mérni" Dr. Jakab László

terüIetet, amiben publikálni, szako-
sodni tud. Szabó doktor most fejezte be
a Ph.D. tanulmányait és a védés még
hátra van.

Mi a helyzet az utánpótlással?

A tanítványaimra büszke 1ehetek.
Többen is foglalkoznak egzotikus álla-
tok gyógyításával. Közúlük kettő is
kiemelkedik, akiket jól ismertek, Dr.
Soós Endre, aki az állatkert főállat-
orvosa) és Dr. Molnár Viktor, aki
szintén ott dolgozik, De hogy olyano-
kat is megemlítsek, akiket talán kevés-
bé ismertek, de nagyon büszke vagyok
rájuk: Dr, Demjén Zsófia, aki Csepe-
len dolgozik, és Dr. Fáncsi Gábor, aki
szintén nagyon sokat bejárt hozzám.
Ilyen szemponttó1 maximálisan büsz-
ke lehetek.

Sok hallgató járbe a rendelésre?

Nagyon váItozó. Elég rohanós volt az
életünk mostanában, arról nem is
beszélve, hogy volt fél év, amíg a Szabó
Zolán kol1égáva1 kettesben láttuk el ezt
az egészet. Ez biztos, hogy rányomta a
bélyegét a munkánkra, mivel akkor
nem értünk rá minden hallgatóval
kúlön foglalkozni. F.zí ne vegyétek
zokon, hanem értsétek meg, pusztán
arról van szó, hogy amikor az ember
kapkod, telefonokat intéz, határidős
munkái vannak, akkor nem képes
mindig mindent részletesen elmagya-
rázni. De mi nyitottak vagyunk, bár-
mikor bejöhettek, reggel 9-tő1 este 6-ig,
mindenki előtt nyitva állunk. Azt sem
szoktuk mondani, hogy ha öten vagy-
tok, akkor az egyll< menjen el. Ha
tanulni akartok, adunk lehetőséget a
tan ulásra.

Marad idő a szakmai idő mellett a
szőtakozásta?

Amikor 2002-ben hazajöttem Szaúd-
Arábiából, akkor fejeztem be a kisállat
klinikusi szakvizsgáimat, és a fejembe
vettem, hogy megsze rzem a YadgazdáI-
kodási- szakmérnöki diplomát. Most
épp a szakdoIgozatomat próbálom
összehozni, és hátra van még egy
vizsgaidőszak meg az áIlamvizsga,
úgyhogy van olyan, amikor a hóhért
akasztják.

Mi köti össze az egzotikus állatokat a
vadgazdálkodással?

A gyerekkori élmények biztos befolyá-
solják. Volt egy idő, amikor erdőmér-
nökire akartam menni, csak aztán
állatorvos lettem. De utána is mindig
érdekelt ez aíéma, talán mert az egyik
hobbim a vadászaí, a második a

horgászaí, a harmadik a madarászaí, a
negyedik meg az éhenkórászat, Vadász,
horgász, madarász, mind éhenkórász!
Az elmúlt évek alatt azonban nem
nagyon volt időm erre. Néha, mikor
vizsgaidőszakban érzem, hogy a kés ott
van a torkomon, akkor azért elgondol-
kozom: kellett ez nekem? De nem bán-
tam meg, és remélem, hogy az életben
ennek a tudásnak még hasznát fogom
venni, ha máskor nem, akkor vadásza-
ton egy jó beszélgetés kapcsán az em-
ber el tudja mondani az új ismereteket.

Hogy jött a horgászat, a madarászat
meg a vadászat egyiútt?

Jó kérdés. Az erdészházban mindig
rengeteg állat volt, amiket nagyapa
megtalált. Madarak, őzek, amiket
behozott, Néhány ilyen állat elkerült a

debreceni vadasparkba (ma már
állatkert). GyakorlatiIag mindennap
nagyon szoros kontaktusban volt az
ember az állatokkal ott az erdész-
házban. Gimnáziumi éveim alatt nem
volt semmilyen állatom, mert kollégis-
ta Voltam, és ott nem lehetett tartani.
Aztán valahonnan jött a horgászat, A
mardarakat egy pillanatra sem hagy-
tam el, mert távcsőyel az erdőben, a
parkban mindig keresgettem őket. Az
első komolyabb madártani munkám is
ehhez kapcsolódik. A múhelyben gyár-
tottuk odukat, és kihelyeztük őket,
majd figyeltük melyikben mi fészkel.
Rékásy tanár úr számára gyű|tötttink
adatokat a balkáni gerlékről. Ezvolt az
első tudományos munkám. Ott kezdem
el horgászni. A vadászat az egyetemen
jött. Akkoriban vizsga is kellett hozzá,
és az nem volt olyan könnyú megcsi-
nálni, mint most. Az egyetem alatt
Janis Miklós íanár úr tartotta a

vadászaí fakultációt. Ez ma tulajdon-
képpen az,ami a Gál doktor íaníárgya,
csak nem ennyire kibővítve, mert mi
inkább csak vadászatot tanultunk,
vadgazdálkodást nem. Megvolt a vadá-
szaí vizsga, megkaptam az állami
vadászjegyemet. De se földem nem
volt, se Társasági tag nem voltam.
Pénzem sem volt, akkor kezdtem az

életem, nősülés, gyerekek. Csak évek-
kel később, amikor már volt annyi
pénzem, hogy egy puskát vegyek
magamnak kezdtem bele a vadászatba.
Ez azőta is megmaradt. Távcsöves
vadászatot, horgászatot és madarásza-
tot együtt igyekszem művelni.

Egyéb hobbi?

Más nincs. Az is hozzátartozik ehhez,
hogy l993-ban a Hortobágyi Nemzeti
Park létrehozott egy repatriáló
állomást. Déli János barátom, aki ott
van, már korábban is nagy madár
szakember volt. Erre az áIIomásra
egyre több sérült madár is bekerült,
Miután én Hollandiában elég jó1
megtanultam ezeket a dolgokat, el-
kezdtünk együtt a ragadoző madarakat
gyógykezelni. Akkor jótt az az öíleí,
hogy a Hortobágyi Madárkórházat
alapítvány formá jában meg kéne
valósítani. Eleinte, amíg a János bele
nem tanult ezekbe a dolgokba, addig
nagyon sokat lejártam neki segíteni,
Hál istennek ha mostanában arra jár-
tok, már egy nagyon szép Madár-
kőrházat láthattok.

Üzenet a hallgatóknak?

En azt látom, hogy gyakorlatllag az
egzotikus állatok száma nem csökken,
hanem inkább nő, ezérí ezekkel az
állatokkal foglalkozni mindenképpen
jó dolog. A specializációnak az ideie
ezeken az állatfajokon belül még nem
érkezett eI igazán. Külföldön persze
már vannak olyanok, akik csak madár-
ral, kisrágcsálókkal, vagy hüllőkkel
foglalkoznak. De Magyarország nem
elég nagy ehhez. Miután elég nagy a
lánycsapat itt az egyetemen, ha jól
tudom olyan 70% az arányuk, és miu-
tán a gazdasági haszonállattal egyre
kevesebben foglalkoznak, ezérí az
egyik ilyen túlélési lehetőség az egzo-
tikus állatokkal való foglalkozás. Es
miután minden rendelőbe bekerül pár
ilyen állat, már csak ezért is megéri
velük foglalkozni.

Köszönjük!

I{tss Dominika
Majoros Éaa
Szabó Réha
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Egy igaa:i éLő gladiátof- Interjú dr. Szab ő Zohtánrral
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Mikor
döntötted
el, hogy
állatorvos
le-szel?

Mióta az
eszemet tu-
dom, álla-
torvos akar-
tam lenni.
Másodszor-
ra vettek
csak fel, az
Egyetemre,

A köztes évben dolgoztam és elvégeztem
egy középfokú marketing- és reklám-
igyittéző tanfolyamot. Utólag vissza-
gondolva ennél jobban nem is alakulha-
tott volna az életem. A mindennapi állat-
orvosi munka, a praxis-menedzsment
során nagyon jól tudom hasznosítani az
itt tanultakat. Előbb-utóbb szeretném
elvégezni a felsőfokú, marketing mana-
ger tanfolyamot is.

Kedvenc tantárgyad volt-e?

Talán a kórbonctan. Ez volt az első tan-
tárgy, ahol végre valóságos esetekkel
találkozunk. A kórhatározás során valódi
problémákat kell megoldani, nem csak
mechanikusan visszamondani azt amit
bemagoltunk. Jobban belegondolva, ami-
kor én jártam ide, ez meg a belgyógyászat
volí az a taníárgy, ahol tényleg kreatívan
kellett gondolkodni, nem csak elmon-
dani a betanult tételt.

Volt-e, amiből megbuktál esetleg?

Igen, egyszer. Jelenlegi főnököm és téma-
vezeíőm Beregi doktor buktatott meg a

"Kedvtelésból tartott állatok betegségei"
nevű tantárgyból. Kihúztam egy tételt,
amit nem ő adott le órán és így kimaradt
az előadásből egy nagyon fontos rész.
Erre rákérdezett Attila a vizsgán, én
pedig természete§en nem tudtam a

vá|aszt. Ez önmagában elég lett volna a

bukáshoz, de kaptam három mentő-
kérdést, melyeket helyesen megválaszol-
yu azímondta, hogy megvan a kettes. En
pedig mondtam, hogy kettest köszönöm
nem kérek. Ezérí a vizsgakönyvben ez
szerepel: "l (elégtelen) saját kérésre".

Ekkor döntötted el, hogy egzotikus álla-
tokkal szeretnél foglalkozni?

Mindig is egzotikus állatokkal akartam
loglalkozni. El akartam végezni a zooló-
giát is, fel is vettem néhány zoológus tan-

tárgyaí, de egy-két vizsgaidőszak alatt
rájöttem, hogy mindkét szakot magas
szinten nem tudom elvégezní, így fel-
hagytam ezzel a terwel, Második után
elkezdtem bejárni az Fővárosi Állat- és

Növénykertbe, Mezősi és Soós doktorok
keze aIá, hogy kicsit közelebb legyek az
egzotikus praxishoz. Nagyon Sokat ta-
nultam tőlük. Az állatkertben írtam a
TDK-mat, ott végeztem az összes gyakor-
latomat és ott voltam polgári szolgálatos
katona is. A gyakornoki évemet a sebé-
szeten és a belgyógyászat egzotikus
osztáIyán töltöttem, ma|d felvételiztem
PhD hallgatónak.

Mi a témád?

Gaál Tibor professzor úr, illetve Beregi
Attila docens úr témavezetésével a védett
madarak vérének hematológiai, biokémi-
ai és parazitológiai vizsgá|atával foglal-
kozom.

Jövőre vonatkozó terveid vannak már?
szeretnél tanszékvezető lenni?
Tanszékvezető nem szeretnék lenni.
Állatkert lgazgató viszont szívesen len-
nék. Ha tud valaki ilyen állást ne haboz-
zon megkeresni. Szeretnék valamikor
majd hosszabb-rövidebb ideig valahol
külföldön is dolgozni.

van kedvenc állatod?

Mint minden állatorvos, az összes állatot
szeretem. Ha sok szabadidőm lesz, akkor
szeretnék majd kutyát és egy kék-sárga
arát tartani. Jelenleg van két macskám,
meg egy akváriumra való halam.

szabadidődben mit csinálsz?

Írom a PhD-mat, szerkesztő vagyok egy
internetes oldalon és állatorvos-tanács-
adó egy másikon, motorozok, edzésre
iárok, edzést tartok.

Milyen edzés?

24 éve foglalkozom harcművészetekkel, 8

éve tartok edzéseket. Judóval kezdtem 7

éves korombar', azíáí az általános iskola
alatt ju-jitsuztam. 12 éve jött a gladiá-
torkodás (www.gladiator.hu), l0 éve az
aikido és 2 éve kempózok. Eközben 6

évig iaidőztam is, de ezí már abbahagy-
tam. Jelenleg heti l0 edzésem van. Ezen
kívül, most, hogy közeledik a nyár készü-
lök a gladiátor fellépésekre. A bemutatók
megszervezése, a felszerelések legyár-
tatása, a páncélok és kardok kovácsol-
tatása rengeteg időt vesz igénybe. Az első
íellépésünk nemsokára, május 18-20-án

lesz Európa egyik legszebb amfiteátru-
mában Pula városában,Horvátors zágban.

kedvenc filmed?
Hirtelen kettő jut eszembe: a Holló és Al
Pacinoval azEgy asszony illata.

Szereted, ha a hallgatók beiárnak hozzád
a rendelésre?

Igen, szeretem, ha bemászkálnak a hall-
gatók, nagyon sokat tudnak segíteni a
mindennapi munkában és én is szeretek
magyar ázní és tanítani, A, gazdira viszont
mindig mosolyogni kell, mindig jóked-
vűnek, ápoltnak és segítőkésznek kell
lenni. Főleg a külföldi hallgatókra |e1-
lemző, hogy bejönnet ÜttOrOt hozott,
tehénbélsárra1 erősen szennyezett, táská-
|uk mélyén érlelt, gyúrött köpenyben és
utána nekiállnak a rendelőben hangosan
telefonálni vagy enni, miközben én a gaz-
dinak a mútét alatti maximális sterilitás
részleteit ecsetelem. viszont mivel okta-
tási intézmény vagyunk, a hallgatóknak
is szolgáltatást nyújtunk. Velúk szemben
is mindig előzékenynek és segítőkésznek
kell lennünk. Néha ez így egyszerre túl
sok: meg kell menteni az á|Iat életét, a
gazdit megnyugtatni, a hallgatóknak
elmagyarázli az esetet, utána ugyanezt
az angolul is, eközben a hospitalizált
vagy mútétből ébredő betegekre is figyel-
ni kell, felvenni a folyton csörgő telefont
és rezígnáltan nézni, ahogy gyűlnek a

betegek a váróban'. Rosszabb esetben ha
nagyon pörög a munka akkor elvárom az
asszisztensemtől vagy a beosztott hall-
gatótól, hogy találják ki a gondolatomat
és úgy dolgozzalak a kezem alá.

Mit üzensz a hallgatóknak?

A sok tanulás közepette ne felejtsenek el
gondolkodni, Az Egyetemen készen
kapják az ínformációkat és megszokják,
hogy minden kérdésre csak egyetlen
helyes válasz van. Ha íem azí a választ
adod, amit a íatár elvár, akkor megbuk-
tál. Mire hozzám eljutnak már csak azt a
tudást képesek használni, amit tételsze-
rűen megkapnak, beépítettek és eddigre
elfelejtenek gondolkodni és félnek attól,
ha hibáznak vagy rosszul válaszolnak
valamire, szerintem nem szabad túl
komolyan venni az Egyetemet. Fontos,
hogy legyen még mellette egy-két dolog
az életükben - sport, művészet vagy bár-
mi egyéb -, ami visszahozza azí a kreati-
vitást, amit itt kihal belőlük.

Maioros Eaa



"Van 52 millió francia, és 3-an már meghaltak Creuz{eld-Jakob kórban. Otös ]ottón tízszer ennyien nyernek" Szabára László

"Jó napot, Péter! Vörös Károly vag,yok.||
Interjú dr. Pazár Péterrel

mondott, Szívem mélyén szerettem
volna, ha olyan témát tud adni, ami
hüllőkkel kapcsolatos, mivel én ta|án a

hidegvérűeket szeretem a legjobban.
Külfóldön sok helyen van, hogy az eg-
zotikus osztály meg van o§ztva) de ná-
lunk azért ez még nincs így. Attilának
szerintem nem titok, hogy a madarak a

kedvencei, ZoIí ujabban görények nél-
kül szinte már nem is mutatkozik.
Szerencsémre Attila rögtön mondta
hogy van egy hüllős íéma, a teknősók
endoszkópos vizsgáIaía. Ú gy éreztem,
hogy ez pont nekem való.

Mikor jött a felkérés, hogy itt dolgozz?

Ez szintén furcsa volt. Úgy volt elő-
ször, hogy tavasszal á7|amvizsgázom,
mivel megpáIyáztam egy 3 hónapos
Erasmus ösztóndíjat Münchenbe, amit
meg is nyertem. Arra gondoltam, hogy
miután hazajövök, megkérdezem
Attilát, mi a módja annak, hogy PhD-t
kezdjek az egyetemerl,. Azí tudtam,
hogy szeretnék ezen a területen ma-
radni amennyire lehet, hogy továbbra
is legyen közöm az egzotikus állatok-
hoz. Eppen szigorlat előtt egy héttel
ültünk a koliban, tanultuk a sebészetet
és egyszer csak csörgött a mobilom:
"Halló, tessék?" " Jó napot, Péter! Vörös
Károly vagyok." }Ját ez így iött. A hely
íavaly ősztőI volt szabad, és mondta
Vörös tanár úr, hogy nem tudják fél
évig fenntartani csak azérí, merí én
még Münchenbe megyek. IJgy döntöt-
tem, inkább azt mondom le.

Es akkor most csak itt vagy, vagy a bel-
ryón is?

Ó, én szinte mindenhol vagyok. Az
ambulancián mindenki rendel- Attila
meg Zoli is-, de én ezen túl kórházas is
vagyok, és persze, amikor csak tehe-
tem, megyek az egzotikusra.

A hallgatói léthez képest milyen dol-
gozó embernels kifejlett állatorvosnak
lenni?

Nem akarom azt mondani hogy hall-
gatóként arany életünk volt, mert már
én is nagyon vártam a végét. De azérí
egyszerűbb volt. Ertitek, mindent meg
lehet tanulni, és ha megmondták, hogy
ennyi oldal, jó, leülök, megtanulom.

Persze, utálom, elegem van belőle, a

vizsgárólr nem is beszélve, de legalább
tudom, hogy most ez a feladaíom, ezí
kell megtanulni. Itt meg bejön az á|lat
és nincs meg ez a nyugodt érzés, hogy
lehet, hogy pont most nem tudom az
anyagot, de legalább tudom, hogy mit
kéne tudni, és mikorra. Itt bizonyta-
lanna válil< az ember, hogy mit kéne
tudni, mert ugye állatorvosnak lenni
kéne tudni, de azí könyvekben nem
írták meg. Másrészt sok szempontból
|obb, érdekesebb. Azt nem nagyon
bánom, hogy élelmiszerhigiéniával
vagy igazgatással azóta nem sűrűn
foglalkoztam. Kellemetlen volt, ami-
kor járványtan vizsga uíát az elnök,
Kassai Professzor Ur, megkérdezte:
egyébként mi érdekel a leginkább...Es
akkor, miután ttsztáztuk a marha lep-
tospirózist és a baromfipestist, ki kel-
lett nyögni neki, hogy a teknő-
sök...Gondoltam ezek után élelmiszer-
higiéniából meg igazgatásbó| azért
érezni fogják, hogy olyan valaki felel,
akit "érdekel" a téma.

Es hogy jössz ki a munkatársakkal?

Eddig tényleg csak jó tapasztalataim
vannak! Van, akiről hallgatóként azt
gondolta az ember, hogy hozzá sem
szóI az emberhez, mert éppen el van
foglalva beteggel, de nekem mindenki
sokat segített, ha kérdéssel fordultam
hozzáiuk.
Mit üzensz a hallgatóknak?

Azt üzenem a hallgatóknak, hogy tart-
sanak ki, merí az lett volna a mély-
pont, ha idén elmaradnak az Equus
napok, de szerencsére idáig azért nem
süllyedtünk. AzérT.még nem lehet tel-
jesen elfojtani az életöszíönnek ezí az
utolsó csíráját a hallgatóságban. Ezt
kell növelni, akármilyen nehézségek
vannak, nem szabad feladni. Valahogy
túl kell élni, nem szabad elveszteni a

maradék hallgatói szellemet, mert ha
ez is elvész, igazán nem lesz értelme
ide járni. Es még azí, hogy van diák-
jegy a Művészetek Palotájában, ki kell
próbálni!

Kiss Dominika, Majoros Ez,a, Szabó Réka

Mesélj a fiatal éveidről, a pályaválasz-
tásról.

1983-ban születtem április 4-én Buda-
pesten, itt jártam általános iskolába,
meg gimnáziumba is, a Fazekasba. Az
egyetemre OKTV-vel jöttem. hzért vá-
lasztottam uz Állutouorit, mert tudtam
hogy valamit állatokkal kapcsolatban
szeretnék csinálni. A nővérem iárt egy
évig az ELTE biológia szakára, és nem
javasolta, hogy én is kipróbáljam. Utá-
na elkezdte a SOTE-I, megéreztem,
hogy az milyen lehet, és úgy döntöt-
tem, hogy na, én oda sem szeretnék
menni. igy, furcsa módon, szinte
kizárásos alapon maradt az Állatorvosi
Egyetem.

Es hogyhogy pont az egzotikus álla-
tokat válasaottad?

Igazából mindig is ez érdekelt, mindig
voltak ilyen állataim. Azonban amikor
ide jöttem, még nem tudatosodott ben-
nem, hogy az 1|yen állatokat 1yócyi-
tani is lehet. Voltak pintyeim, halaim
rágcsálóim meg amit el tudtok képzel-
ni, aztán amikor "leiárí az idejük,"
akkor nem volt mit tenni. Az elején
csak azt tudtam, hogy van valahol egy
Gál János, aki ismeri a hüllőket. Úgy
másod-harmadévben kellett rá jönnöm,
hogy jé, az Egyetemen van ilyen, hogy
egzotikus osztály, létezik Beregi Attila
és a többiel<. és ők pont ilyen állatokat
gyógyítanak. Elkezdtem hozzájuk be-
járni, majd úgy döntöttem, hogy itt
szeretnék TDK munkát csinálni. Fél
évig járkáltam be körúlbelül mire fel
mertem tenni a nagy kérdést, lenne-e
TDK témáiuk? Addigra már megszok-
tak talán, és Attila szerencsére igent
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Nosztalgia rovat

Em
No-csotorno
alfa sugárzó

08:00 Reggeli torna
Muray féle gyakorlatok,
mottónk: " lé7egezzin|<

jó mélyet a spirométerbőll"
l0:05 Vitaminos viszonyok
Am e rika i csal(jd sorozat
Az előző rész tartalmából: A japán NIACIN klán
egyre inkább hatalmába keriti az amerikai piacot. A
helyi KALCIFEROL konszern a vesztét érzi, ergo
csata készül. . .

1 1:05 Főzőcske, de okosan
Mai inyencség: hypophysiskivonat
- vágjunk le ezer nyulat
- daráljuk le az agyvelejüket
- pépesítsük
- szórjuk meg fiziológiás NaCl oldattal
végül ízlés szerint Tinger vagy Ringler oldatokkal
ízesítsük
14:05 Műsorismertetés
14:15 Divatbemutató
A kifutón Zolnai Anna és a legújabb fehér köpeny
kollekciók
16:05 The American Dream
d ok u m e nt u mfil m - s o r o za l
Ca2+ ut,. Kacskovics Imre élménybeszámolóla az
l]SA-beli multimédia-laboratóriumokról
20:45 DNS híradó
Műsorvezető: Rudas Péter
Témák a műsorból:
- úiabb botrány a komplementer bálon, hová tűnt a
triplet párja? A műsor vendége, Scheiber Pál a
másodlagos kötésekről ad elő.
21:45 Akcióban az akciós potenciál
amerikai krimi
22:05 Mit minek rövidítünk?
szellemi vetélkedő
Az e|őző heti feladvány helyes megfejtése:
EKG: eperízű kutyagumi
POMCDMEPSP: proopiomelanocorticoid-depen-
dens miniatűr excitációs posztszinatikus potenciál
VKM: Versegyházy kedvenc macskája
Nyerteseink egy vadonatúj, Newmann-féle elektro-
tomográfot mondhatnak magukénak kettős
bemenettell
23:05 RÉM-fázis
amerikai p s zich o triller
A REM úira támad -
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H-csotorno
béta sugárzó

05:00 Falumagazin
Veresegyházy impressziói - penésztelki tapasztala-
tok
09:05 Gyerekeknek A cirkusz világa
Beszélgetés Veresegyházy Tamás nyúlidomárral:
"Csak a fülét, hogy meg ne sántuljon!''
12:35 Sport - Közvetítés a magyar fehériefuttató
bajnokság (MFFB) döntő|éről, kapcsoljuk a
Népstadiont. A nívós versenyt a tradícióknak
megfelelően poliakrilamid pályán rendezik.
l5:05 LegJegJeg
(rekordok az alap adatok v ilágáb ól)
Közönségre jtvény:
- vaion melyik állat testhőmérséklete a legnagyobb?
l. tyúk 2. juh 3. vizlló
- Vajon melyik több?
1. a macska vizeletének sűrűsége
2. a szarvasmarha vemhességi ideje vagy
3. a ló reziduális levegőtérfogatának hatszorosa?

Vaion mennyi a systolés nyomás Rudas Péter bal
kamrájában a ZH-k iavítása közben?
l. 16 kPa 2. 18 kPa 3. 1,5 Atm
l6:05 Kriminális
Hallgatói 1eckék, avagy megleckéztetett hallgatók
l7:05 Könyvaiártő
Megjelent az Állatorvosi élettan c. könyv angol
nyelvű melléklete bőrkötésben: a List of Mistakes
(hibajegyzék)
19:35 Esti mese
A kezdő állatorvos kalandjai
Mesélő: Veresegyházy Támás bácsi
20:45 Repülés az Empire State Building tetejéről
David Copperfield íanityány % Kacskovics Imre arra
vállalkozik, hogy egy szál sortban leugorván
Amerika legmagasabb felhőkarcolójának tetejéről,
sértetlenül landol légpárnás strandpapucsán.
23:05 Erotikus show
Genitospinális reflexek II.



"Mi ]ehet n yon sok ebben az ! Ha va]aki az iztnot vöm" Dr. Kótai István

Mq*k lőzyf M"qyll Orökség-díjat kapott

'1át,ók:odá.'á.

11{é1'

olyan, magyar szerzőkíől való tudomá-
nyos mű, amely idegen nyelven annvi

Marek lőzsef 1868. március l9-en l ,,,,,' '_*..ffi*§ l kiadást ért volna meg, s amelyet min-
született Vágszerdahelyen, Nyitra me- l ,á'..' i den világnyelvre lefordítottak volna.
gYében, egyszerú fóldmúves családbol. 1 ,,r*ffi rr.;...1l'., § l HutYra Ferenccel irt: "Spezielle
Nagyszombatban tett érettségi vizsgát l i,,,ffir I Patholosie und Theraphie der Haus-
l888-ban "színjeles" e.edménnyel. I l tierr.e" köryv 11 német, 2 angol,3 ame-
1892. november 5-én kapott állatorvosi l I rikai-ansol, 2 spanyol, 4 orász nyelvű
oklevelet, "kitűnő" jelzessel. ösztöndri_ l ] kiadáson kívül, megjelent még szerb,
jal kerúlt a Berni Egyetem Fjlozofiái L ,,...'.,,,l I olasz,lengyel, török és kínai nyelven is
Karáta, ahol l898-ban "summa cum l Mr."tlozr.f 

:] Német nyelvű klinikai diagnosztikai

lilffi HÍ*T::;":,|,;,,:íí:*i,í fr:ffi;3l "l.,]'J:Til:l,i2li1",;,,,
bécsi egyete- o.uor-kr.ára, ahol bel- amelrr eo\réáii.lóllÁ ^"^"T:::9^'^,'"1! 

merését jetzi a'Ferenc jórr"f ..rrd"bécsi egyetem orvos karára, ahol bel- amely egyedülálló o;;.",#;i"u: ffiTi:lJ;j1;.: 
"..,fi&JÍí'"i,;.#:

klinikai diagnosztikát hallgatott. l901- intuícióvai párosult. A so]<retű mun- i'.".lir,,,, a ,,polgári Hadi Erdem_ben megbízták a Budapesti Állatorvosi kásságából, u uiragor, 
"rsókent 

megal- i;;;r, elnyerése mellett azis,hogy azFőiskolai belklinika vezetésével. lapított ...a-err|.i közül is r.ieá.- l.r.r.u.r|uoro,, kapta meg a ,,Kossuth_díj,,j:'.::'?i"*,Tn:jt 1"?,;::U:1, |;ill ;r,,L,5.u';Jörj5;lrn:ll_ l.::l*, zorújá7 rlg+íl Hu, .gy.,.-

ff{: iI lTl:i,e ];,iö,: ;],:i :ffi,§,; r*í k;:,".,* i1t[ i"",?S"í 
lööT, : i:Li:}:",,iJh .1í:

meghódították a világot. E hódítás ie beírta nevéí az "úr;;Hjiu"l;;_ ;'j;;.'"'ur-énynek 
volt tiszteletbeli

fegyverei: a nagy tudás, a munka iJrr.teo. is. A világon elsőként bontot- -í^-..Szeretete, a puritán keresztény erkölcsi ta fel oktani ,érÉ;i;;i;;;11i;;r_ ,o]:'^'.' Térr"m az tette gazdaggá, amit
világszemlélet, az etikus példamutatás kás betegségeit", .r,or*", ,a.i; r.;; fll"t*:t#.í;,"Ti'itTffi:;és a személYébŐl sugárző szeretet vol- légz,ésizore;et<erutopogtutásihangok 

;:i;"; ^, 
a tudat, hogy nem éltemtak. Azt a tuzeí, amely őt szakadatlan rr)*.ui feltÉteleit, tJi io,",.r. ,,.Á., iH;: hanem a Gondviselés rendelke_munkára tette képessé, a munkatár- nyelvűmonográfiábantettekozkinccse 

"'jlJi"rnru".,. résztvehettem szeretett

i?iji"i'+Tjlilr*mr:i.,i?fi';'.Tj: n*mal;;_:1"l,":, ||n,:};ffi fii,j- érdekének előmozáításában,,
gógus volt, Személyiségét illetőeLa ke- A májmételykór ellen ,uuiÖri "*,_ 1_::rl.. nemzet nagy fia 1952.
resztény szellemet szívében hordta, de tott, mellyel 

^, aűí..iiel;;,.?; ;T,'ffiHÍ.;'Lii,3l.ij;#iTi"J;11cselekedeteiben valósította meg. évszázados csapását szüntette meg. neveztek el róla.Tüdományos előrehaladásának alapja a Nincs a tudományterületen még egy
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Összhallgat őí Ettekez let
ÁPrilis l9.-én, csütörtökön újabb megválaszrása pályázati rendszerben kell vizsgát tenni.
Osszhallgatói értekezleten vehetett működne, a .pályázatok elbírálásáról Nem érdemes kapzsin összeharácsol
részí az információéhes, és közügyek pedig az ÖHBn döntenénk. minden faktot egy félévben, mert
iránt érdeklődő ifjúság, egész pontosan Egy módosító indítvány eredménye- át|agszámitásnáI legfellebb csak ann1
l28 db hallgatÓ, képpen azt is megszavazíák, hogy ratuttaciObOl megszerzett kredite
Legelőször Kenéz Akos mutatkozott be ezeníul a külföldi hallgatók is lehetnek számítanak be, amely a félév mintater
a jelenlévőknek HOK elnöki minősé- SZMSZ tagok, ha ezt igénylik. vében szereplő fakultációs kredi
gében, illetve tájékoztatta a hallgatósá- Végül szó esett a Tanulmányi 65 . másfélszeresét nem lépi túl. Ezen
goí aZ elnökváltás ténYérŐl. Második Yizsgaszabályzat (TVSZ) fontósabb kívül, ha valaki egy tanév során 60
naPirendi Pontként a HÖK Úi valtozásairól. Figyelem, búcsúzni kell kreditnél többet teljesít, akkor fizetnie
Szervezeti és MŰködési Szabályza- az egyetemtól,ha azelső negy félevben kell. Ösztöndíiat csak a 3,51-es átlagot
tának (SZMSZ) ismertetése követke- nincs meg az 54 kredit; ha hat félév elért és az évfolyamátlagnál jobban tel-
Zett. Ennek lénYege a kÖvetkezŐ: alatt nem sikerül levizsgázú az első jesítő hallgató kaphat. Ezzel összefüg-
A Hallgatói Választmány tagia az 5 négy fé|év íárgyaiból; ha másodszori gésben számottevően emelkedtek az
évfolyamképviselő, 2 biológus/zooló- tárgyfelvételt követően sem tud levizs- ösztöndíjak.
gus képviselő, a 6 Kl-tag és az IVSA gázni az adott tárgyból (max. 2x3 vizs- Az első utóvizsga ingyenes, de a
kéPviselője, illetve tanácskozási joggal galehetőség), vagy több, mint l0 bu- másodikért 5000 Ft-ot kell fizetni
aKivetítés főszerkesztőjeisrésztvesza kást halmoz fel valaki az első négy (érdemes kihasználni ám ezt a nag}-
HV ülésein (Hatalom...! :-.; szemeszter során. Szintén fontos info, olcsóságot!),
A HÖK keretein belül két Szervező- hogy a ZH eredményeket a tanszékek Annak sem kell már fizetnie, aki eg1,
bizottságműködne.Azegyik Szervező- két héten belül kötelesek közzétenni, félévben 15 kreditnél kevesebbet
bizottság feladata a gólyabál és a valamint a félév első óráján kihirdetni. szerez meg.
SZINA megszervezése, a másiké az Szorgalmi időszakban csak fakultatív
Equus-napok és a gólyatábor megszer- tárgyból lehet vizsgázni, minden
vezése lenne. A szervezőbizottságok kötelező tárgyból a vizsgaidőszakban

Passzív félévben már nem lehet vizsgát
tenni akkor sem, ha a hallgató már

korábban megszer ezíe az
aláirást.
Ha a.hallgató a korábban
mar teIjesitett kreditjeit
ellogadtatja, akkor min-
den megkezdett 30 kre-
dittel egy féléwel csök-
ken a tanulmányok befe-
j ezéséhez rendelkezésére
állő idő.
A HÖK elnökön kívül
más tisztségek is gazdát
cseréltek: a SZIE rektora
július elsejétől Karunk
professzora, Dr. Solti
Lászlő tanár úr lesz. Az
oktatási dékánhelyettesi
tisztséget július elseiétől
Dr. Veresegyházy Tamás
docens úr tölti be.

Láthatjátok, ismét igen
sok és hasznos informá-
cióval lettünk gazdagab-
bak. Az ÓlF.B jegyző-
könyvének kivonatát a

HÓx-os hirdetőn találj á-
tok! Jó olvasgatást.
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Interjű az új HÖK Ehökkel - bemu tatkozik Kenéz ÁkosHolszÜlenél' hova |ártál iskolába, hol 
::_:::, 

^,X:..::^_u:tolyam-képviselő 
Milyennek látod a hallgatók helyzetét?

feltétele, hogy Ti jelezzétek azokaí a ;*a,;?b." #JÖ:,'Jffi:;T,:Í 
törekedjünk nagyobb összetat

hiányosságokat, amelyekre megoldási u-eu.r.teret. köszönjük az interjút, és sok

révén, évfolyamszinten n:m sikertil Alupu.tő.r,optimista,,r;;;';"?;;Mohácson születtem 1986. május 12- elintézni valamit, .r|usoatu1 keres- -.
én, Középiskolai tanulmányuiáut.gy sétekmeg 

" 
Úoii,;i,'r";*jÖ,:ffi;- ;,JlH:.##:',HT:!, *.:l'm:)német nemzetiségi kéttannyelvű giÁ- zám bizálommal aÍ.á..,szemelyesen, iíin .,u.n vagyunk. Magasak az elvá_náziumban végeztem Pécsett. Az oít- akár emailben (hok@aotk.szie.hu). 

i'n?r., u" egyetem mellett szinte sem_honom egy Pécshez kÖzeli kis telepÜ- 
|ow11_!rlnak a népszerű problémákl *i* nem jut időnk, egyes előadásoklésen' Mánfán Van, de szinte mindig ^ *-!|l9r t-"rÜ.aÖ az értelmetlen színvonala a kritikus szint alatt marad,kollégiumban vagyok. " 
.t-et.,i 

"r"r."rrrr"t,', 
tt. reteul er-u gyuko.tati oktatás terén is mutat-Mivel szeretnél foglalkozni, ha elvé- Ezeket a kérdéseket a Kari Tanács koznak hiánYosságok - mindenki tud-gezted az eryetemet? iegutóbbi ülésén felvetettem, de sajnos ja, hogy miről beszélek.Korábban Úgy képzeltem, hogy majd nem kaptam rájuk biztata ,atárrt. De a mérlegnek két oldala van. Nekisállatok gYÓgYÍtásával fogoi"rogtat- Amint ai a KT-rilásen kiderült,20Ói i; rlieatezzrink meg arról, hogy mitkozni, Mostanában egY,kicsit etbiziny- volt közvetle, uurzia.ui u, ,g_yrt 

^rőI kapunk mindezért cserébe! Egy diplo_talanodtam, Nem is tudom", újabban a DÓramajorb a, d,e ezt.n.e t .tl.tt ,"ü.r- -a-t, urni.r.t van értéke. Egy hivatást,kutatómunka lehetőségei kezdtek tetni, mert a t<inasznatiság igencsak u-i.. u,irrt ék lehetünk. Es mindezekérdekelni, alulmúlta az elvárható ,;;";;-Ü;; -.ii.r, még sok kis apróságot.HÖK-elnokséged előtt volt-e valami_ gondolom, hogy a jelentegi ko.fi *i o".o* a hallgatóknak?
'§"":"';::::i,időszakban, 

vagyis az í.;T?*:1ij:'[Hi,§;{1*iil,.il 
i#jtr+i,{-,-i*ffi[xffi#elmúlt ke1 es fél wben é;;,;;;: 9..ntinn.n szükséges

képviselőként műkoaiem ;.;; ir;; tgénYfelmérést végezni.munkájában A n9m éppen gyakorlatias^:l.|:i?,"k il"Jffui:";rr"'ffii*ii:li'.11.,árl.,',..l
Mik a céliaid' *-'öo§.li.ui#i 

[öíilr^^:T;,:t.;íl{:ili:i: *:rm ií,:il;T"?1:#JilT::TszeretnéI változtatl

iiliilil:í'rÍ*m;, ru. " ;:!i*,*fit,:x':,,#,";fiii §Ti#*?ffi J lT,:i* g 
;, ,i:l,tomnaktartom,hogykezdemeny",,,Á ,")...,,,e.n mindenki 

+:::,:,iÜi: :;h," j.rí;lí:ffi-;,;*,í;jxffi;.és támogassam azokat,a törekvéseket, nluoi, hogy nov.mÜo:l, ulrr1. .,9- i*u Egyesek nem tudják a tanárok
amelyek valóban a hallgatók érdekeii met megóitiar. J 

"rrJ".,ertékelő- ;:;:; ,.- Erthetetlen számomra,szolgálják. Ezze| egyenrangúnak ér- ,.narr..t, ájőnuleheóseggel, és töltse ;;;;', hallgatóság egyetlen széleskörúzem, hogy mindenki számára elfogad- ki a kérdőivet. Biztosittatot .rrin- ii".*ri*un, az összhallgatói Ertei<e_
ható formában közvetítsem a Ú1l- J..,t it, hogy 

"r.,"iOirr. komolyan ;i;;l . nagy többség nem vesz részt.
gatóság javaslatait és véleményét a Kar v.rrir. a haligatOi é;;;k.-lér.k., d€ Í;",;;l.,", tény, hogy sokan nem
vezetősége felé. Meggyőződésem, hogy relelO szamri"rerrtu"uá .seten), és én *#.ro 

" 
saját évfolyamtársaikat. Egy

ésszerű kommuniká.iOval nagyon sJi. -uru* is mindent el fogok, követni, 
"r.*ruru mondta nemrég, hogy későb_

Öi:ffi'.l"r§,iJÍi. 
vagY Égaláb' 

l"§Jű*Tffi1;;*i|r-,.eknek ii!1!lo"u *rán alapvetően azokból a
szeretnék dolgozni a mindennapjaink A 1i. .fétévről egyelőre 

/,i"1,1 .,*.1 nTJ,"'il:i':i.#:í.jl'i.#;:ili.során felléPő kisebb-nagYobb 
-Prob- 

iua''l, trogy. i.r.ii.gj rrallgatók közüi i.*iiu"r. Ennek tükrében össze_lémáinkon' azokon, am'tYÓt -'gotaa- .Ju'r. u, .iraerr.r.t.t ?riűi,-ur^ot tutasi iői"u- üzenetem tömör lényegét:
#1,J:]'i":Ji'i,'i:i.l:,;i""'l,:]l'; :i*::::": ;;;Üi";sat 

. 
fetmenő törekediünk nagyobb összetartásra!

í.:iss Dominika
Szabó Réka

- Mit mond a skinhead a csajának
a vasúti felüljárón?

_ ???
- Na, akarsz teherbe esni?

" Dr. Dobos-Kovács Mihály

Nem láttad a fedezőmént, amit bealtattunk a

sikert kívánunk!

ékszerész struccát



ezzel másoknak is
örömet okozni vagy
akár a gazdaság
hasznára lenni. Re-
mélem azt is, hogy
az idealista lelkese-
désem nem kopik
maid sokat az évek
során...

Mindannyian sok
tapasztalatot és tu-
dást szívtunk itt magunkba. Úgv
hiszem, azt is ki lehet jelenteni, ho'gy
itt váltunk igazán éretté, felnőtté, erős,
de még alakuló személyiségekké.
Megtanultuk, hogyan gondolkodjunk,
hogyan hasznosítsuk a megismerl"
tananyagot, hogyan legyünk igazán
felelőssé magunk és mások iránt -

legyen az ember vagy állat.

Hiszen itt nem csupán a több évszáza-
dos hagyományoknak megfelelő,

KIVEiríTÉs - Z0O7. ÁpnrlIs.M

kovácsolt t. Itt kell meg
gyeznem azt is, hogy a külföldi hal
tókkal való kapcsolattartás, valljuk
hagy kívánnivalót maga után.
nyeim szerint, az utánunk jövők tö
figyelmet forditanak erre is.

Az ismeretanyag és az éleííapaszía
tok gyarapításában oktatóink sze
felbecsülhetetlen. szeretném ezúton
megköszönni mindannyiuknak a
gítséget és a támogatást!

Egyetemi tanulmányaink kezdetén
állatszeretet hozott ide minket. Ezú
is utólag mondok köszönetet min
négylábú, kétszárnyú és egyéb é
lénynek, hogy olyan fontos szere
játszottak az okulásunk terén, azá7í
hogy kibírták, mi próbáltuk gyógyí
tani őket.

Köszönet családtagjainknak
elviselik, hogy, vizsgaidőszak
elviselhetetlenek vagyunk!

Köszönöm mindenkinek, aki most itt
van, megtisztel minket a jelenlétével,
és együtt ünnepel velünkl

Legvégúl álljon itt két idézet:

Héraklitosz szerint minden nap meg-
szűnik valami, amiért az ember
szomorkodik. De mindig születik vala-
mi, amiért érdemes élni és küzdeni.

Utoljára, de nem legutolsósorban egy
kis biztatás mindannviunl< számára
Márai Sándortól;

"Utad értelme nem a cél, hanem a ván-
dorlás, Nem helyzetekben élsz, hanem
út közben."

kollár Eszter

Ballagás 2007

Tisztelt Rektor Úr, tisztelt Dékán Úr,
tisztelt tanáraink, kedves vendégeink,
kedves évfolyamtársak, barátok!

Nem szeretem a "búcsú" szót. Túl szo-
morúnak hat. Márpedig most elméleti-
leg búcsúznom kellene a végzős
évfolyam nevében.

Ehelyett csak röviden megosztanám
azokaí a gondolatokat, amelyek erről a
napról és az utóbbi öt évről kavarog-
nak bennem. Kavarognak,hiszen ez az
intézmény hosszú ideje már szinte
második otthonunk és meghatározó
életterünk.

Valahányszor megkérdezték tőlem, ho-
vá járok egyetemre, büszkeséggel
töltött el, hogy kimondhattam az Áila-
torvos-tudományi Kar nevét. Az embe-
rek ilyenkor elismerően bólogattak, és
ettől még inkább megerősödött ben-
nem, hogy jól választottam. Ez nem
csupán szakma, hanem hivatás - per-
sze ugyanúgy, mint bármi más, tele
örömmel és nehézségekkel. Általános
nézet, hogy ez egy nehéz tudomány -

de pont ettől különleges, ettől szép. Az
öt év alatt mindenkinek voltak meg-
torpanásai, amikor visszatekintett, és
megkérdezte önmagát: miért?

Hát ezért a napért! Me§ majd a remél-
hetőleg fél év múlva bekövetkező dip-
lomaosztóért! Azért, hogy elmondhas-
suk, képesek vagyunk életet menteni
és egy állat szenvedésein enyhíteni, és

is, aki
tájékán

magas színvonalú szakmai tudás egy
részét sikerült több-kevesebb sikerrel
elsajátítani, de Iobban kinyílt a
szemünk az emberi kapcsolatokra, a

világra is. Az ország
különböző pont-
jairől érkezők kötöt-
tek itt talán életre
szóló barátságokat,
és ismerték meg a

főváros és a kol-
légium nyújtotta
életstílust. A külön-
böző rcndezvények,
az Equus klub, a

Gólyabál és számta-
lan más esemény
szinte észrevétlenül



"Ezt az á]]at csak len esetben é]heti tú], de akkor is l, csak más okokbó]." Dr. Hajós Ferenc

Séta a parkbaí}, avagy A.rje§zky titkos élete
Aujeszky Aladár nevét a nemzetközi szakiro-
dalomban a róla elnevezett betegség őrizíe meg,
melyet 1902-ben írt le először és különített el a
veszettségtől. Halálának l00. évfordulójának
alkalmából l969-ben avatták fel szobrát
egyetemünk parkiában.
Au jeszky l892-ben szerezíe meg orvosi
diplomáiát, majd a Rókus-kórházII. sz sebészeti
osztály án dolgozott, mint gyakornok. 1 903-ban
szeíezíe meg mellé állatorvosi diplomáját. 26
évig tanított a Bakteriológiai tanszéken. Számos
tanulmány, doktori értekezés készült ebben az
időben az ő irányitása alatt. Legjelentősebb
könyvei: a Baktériumok Természeírajza, és az
Altalános Bakteriológia. l928-ban Csontos
Józseffel együtt ő alkalmazta e7őször a Kondo-
féle oltóanyagot a kutyák veszettség elleni
megelőző immunizálásához. Aujeszky nagy meg-
becsülésnek örvendett egész életében. De a szob-
ra mégis a tiszafákkőzé rejtőzlk Persze egy per-
cig se gondol|átok, hogy ez pusztán véletlen. A
lelkes kertészek mindig kiigazítják a buja
növényzetet a szobor körül, de pár nap alatt
Aujeszkyt újra körülburjánzák a tiszafák. Hogy
mi ennek az oka? Egyszerűl Au|eszkry
egyetemünk legiobb és leghivatásosabb titkos-
ügynöke! Ha az éj leple alatt egy Equusból jött
párocska lopakodik a parkon át, Aujeszky
szorosabbra vonja maga körüI a lombokat. Már-
már láthatatlan, de mégis ott van és figyel. 38
éve már. Es hogy miket tudott meg? Íme egy kis
izelitő Aui eszky megfigyeléseiből.
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Mit mond
kőmíves kelemen
a vacsoránál a fiá-

nak?
Egyél fiam, anyád

már fal.

/á
/l . "lC>

t1l_ól )

után meztelen oktatóin-

kat kukkoliáik a
lányok menekiiLl

hogy valaki kényteleri
volt azzal visszautasítani
ew gazdit, hory sajnos
már nem fér bele a heti

programba, mivel a
listáján szerepel már egy
feleség, egy hallgató és

Téged is lát-
talak ám a
múltkor!

A kisállatkliniká
ám igen gyakran
születnek nagy
szerelmek, De
néha ezekből

A homoerotikus
pornóíilmekbő| már
meg lehet keresni
egy motorra valót.
Bezzeg az énidőm-

ben...

ValahoI az Alföldön...

Mi a franc,
ki a rák az
ilyenkor???
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PCR
elsőse-
gély?

Azonnal
küldie-

/ nek egy
kocslt!
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'**tfi*,fil*fi"k
Rínctalanító-bőrfeszesítő kezelés
Az örökifjú bőr titka egy, a szervek
tartósításában már tégőta ismert módszer,
melyet most Ön is kipróbálhat. Próbálja ki
Ön is formalinos kezelésünkqt, és garantál-
tan nem lesz szüksége Botox kezelésekre!

K]Eí)MBS \,|EN]I)]EGIE]INK !

Az István utcában, a VII. kerület szívében az é,i,i

pali kisboltta| szernben, ideális közelségben a Pé
Sándor utcai kórhánhoz ta|á|hatő intézményünk
tinás épülete.
Mindenkit családias han$ulattal, kellemes légktirrel
várunk, mellyel biztosítjuk a maximális kikapcsolódás
feltételeit. Szerencsére ebben sokat seE|ítenek
mosoly§ós és jókedvű kollégáink mellett, jelenlegi
vendégeink is, akik törzsma$a kis családdá
dott az évek során!
Nálunk nincs szégyellnivalója senkinek - se a korát,

Ismerje rne{ széleskörű szol{á|tatásainkat, melye
kazii| mindenki rnegtalá|hatja a neki megfelel
Reméljük, ho$y pro$ramjainkkal és kezeléseink
hozzájárllhatunk a, Ön testi és lelki harmőniáján
kiteljesedéséhez.

_."'r*Oiái'l



"Gondolták volna, kis phagocytáiban Domestos van?" Dr Gaá] Tibor

Léböjtkúra
Gatantá]t fogyást idez elő a
::1n,.n, 

csak természetes

;:]:.q:|, 1 
felha szná l o u jxezetesünk. Az eljárás

lexyege az elő á]latból

,ölil tT i ;:i; l iff J:l,i 
*.,

;llIi Jji; * 
s ulycs ökken ró

Fitoterápia:
Napjainkban
egyre nagyobb

népszerűségnek
örvendenek a

gyógynövények,
mivel ezek szin-

tén tünetileg
kezelik a

betegségeket,
mégsem jelen-

tenek olyan
erőteljes bea-

vatkozást, mint
a vegyi úton

előállított gyó-
gyszerek.

alk o I-' 
l eJ5.^'|arg1, 

^ 
-, a 7a

,arlf,,,ylir",. d, u§ "'a-
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összes testi panasz eredete az emészíőrendszer zavarairavezeíheíő vissza. A
kezelés ennek megfelelően a test salakanyagoktó1 való megtisztitására koncentrál.
Alapeleme az auíomaíás kávé-zsemle diéta, melynek során egy ponto§an előírt mennyiségő száraz zsemlét fogyasztunk
kevés kávéval, alapos megrágással. A kúrához ideális alkalmat nyajt az üllői tömbügyelet. Bélmasszázs és hasi légzés
egésziti ki a kúrát annak érdekében, hogy a helytelen bélműködést szabályossá tegye.

f;íff*

*i
iy:u;;,;;,ni. " norrut-,ri"liii

*:!:§ö;fr,"-

"ú,;$!:!ÍW-
Mayr-kúra: o, 

un^ 
_

A megalkotó|áró1 elnevezett kúra alapja az az elgondolás, hogy az
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KIV]ETíTÉs - ZOO7. Ápnrlrs,MÁlus

Kult r rovatá, - Vonrregut
Kurt Vonnegut l922-ben született Indianapolisban, német

származású amerikai szülők gyermekekéní, Az ithacai

Cornell Egyetemen biokémiát tanult, de részt yeíí az egyete-

mi újság szerkesztésében is. Bár családjához hasonlóan

pacifistának tartotta magáí, mégis harcolt a világ-
-háborúban: 

Drezda bombázásakor a városban volt hadifo-

goly, egyik leghíresebb műve, Az ötös számú vágóhíd ennek

állít emléket.
A háború után visszatérí az egyetemre, majd a General

Electric reklám- és propagand aosztáIy án helyezkedett el, Az
itt tapasztalt nagyfokú gépesítettség egyszerre nyűgözte le

és bárzasztotta el, későbbi sci-fi regényei és elbeszélései

ezelóől az élményekből táplálkoznak. Sokáig nem ismerték

el, mint regényírót. A nagy áttörést a Macskabölcső című

regénye jelentette, amit a Chicagói Egyetem disszertá-

cióként fogadott el, így Vonnegut megkapta a tudományos

fokozatot; addig a legkülönböz őbb magazinokban publikált,

Vonnegut regényeiben számos hasonló vonás fedezhető fel,

Visszaiérő elem a science_fiction író, Kilgore Tiout figurája,

aki nem más, mint Vonnegut lírai énje, Ilium városa, vagy

az, ahogyan a tipikus sci-fi regényelóe illő témákat, ele-

máket Úárr.r.gut saját filozófi ájána\< modellezésére használ-

ja. Műveiben gyakoriak az őnéIetrajzi elemek is, Jellegzetes

műveinek szaggatottsága, rövid egységekre tagolása is,

Vonnegut műveit magyarul a Maecenas kiadó gondozásában

olvashatjuk.



"Sok ba

Ej anyánk

A regényt Howard W. Campbell Jr.
beszeli el. aki'.születese szerint

,,.,,,,..'1'.1';lamerikai, híre szerint náci, haila-

*§*& daeépezet vezetésébe beépülve
tít számára értelmetlen mó-
létfontosságú üzeneteket az

erikai kormánynak. Miközben a

beszé]ek, lPí .ruk b. 
^i"d"n -á nrok karUl, ami az eszembe jut.'' Dr.Vi

,,,,:....1;.111..;'..';'1.:1;mai szerint pedig hontalan''.
11.|.1.;Kettós ügynök, aki a második vi-
,,;''11-1,.., tagháború alatí a náci propagan_

tól az események elszabadulnak.
Félelmetes sebességgel és csava-
rokkal száguldanak a végkifeilet
felé. Regeny a tota|itárius gondol-
kodásról, az emberi jellemről, sze-
relemről, sakkfigurákról, halálróI,
háborúról és az azí követő időkről,
mindez Vonnegut szokásos keser-
édes humorával.

].ll]l..:.]]: l]:l,.]:] ].]]l],.]:.]:1.1]..]].]:.§

azlán előreugrik tizennégy percet;
töl<eIetesen mutalia az időt har
másodpercig, előreugrik két má-
sodpercet, tökéletesen mutaíja az
időt két órán és egy másodpercen
át, azlán előreugrik egy évet,
Ahiányzó fogak az egyszerű, nyil-

ffiftl::hhrendúségről szónokol a' ""raolot}an a nemeteknek, ket köh_

'.,::,.'':l,,|hintéssel tudatja a legfőbb náci
,:|,.a:,|:;r,vezeíők hollétét az amerikaiaknak,

uL4rr tl§ZLaZU(lrK [enat,
l|hogy ő nem háborús bűnös, hanem

nemzeti hós. Alnéven kezd úi
életet egy kicsiny legénylakásban,
az őt körülvevó békés és mozdulat-
lan olajzöld burokban. Ám egy
napon a burok elpattan, és onnan-

"A detektív arra a téves következ-
tetésre jutott, hogy Jones agyában a
fogaskerekeken egyáltalán nincsen
fog. - Maga úszta őrült - mondta.
De Jones nem volt tiszta őrült.
A klasszikus totalitárius elmében
az a kétségbeejtő, hogy hiába sérül-
tek a fogaskerekek, mindegyiknek
a kerületén van olyan ív, ahol min-
den fog tökéletes, ahol minden
simán górdül. Ezert olyan, mint a
pokolbéli kakukkos óra - tökélete-
sen mutatia az időt nyolc percen és
huszonhárom másodpercen át,

vánvaló igazságok, azok az igazsá
gok, amelyek legtöbbször még
íízéves gyermeknek is elérhetőek
és érthetőek. A fogaskerék fogai-
nak szándékos lereszelése, bizo-
nyos információk szándékos kire-
kesztése.,. Így létezhetett viszonla-
gos harmóniában egy olyan ellent
mondásos társaság, mint Jones (
rasszista fogász), Keeley atya (az
előítéletes pap), Krapptauer Vice-
Bundesführer (a náci amerikai
meg a Fekete Führer (a néger
fajvédő).
Igy élhetett együtt az apósomban a
fogo|y munkásnők iránti közönv es
egy kék váza iránti szeretet...'' ,:l'

ilyenek, annyira csúnyák, hogy szép ésgazdag szüleik egy elszigetelt
udvarházban neveltetik őket. Az lkrek
kÖZött szoros a kapcsolat: együtt rend-
kívüli szellemi teljesítményekre képe-
sek, de külön-külön olyanok, mint Óev
zseniális egész ket buta [eIe. Evekig
boldogan élnek, környezetükkel elhi-
teti\ hogy idiótá\ ám amikor ''lebuk-
nak", különválasztiák őket. A nem túl
okos, de szorgalmas §7ilbur egyetemre
kerül, míg Eliza, aki testvére nélkül
olvasni sem tud, a család szégyene lesz.

§7ilbur elindul az elnökválasztáson, és,
hogy az emberek soha többé ne legyenek
magányosak, létr ehozza a nagycsaládok
intézményét, ami az azonos második
keresztnevú emberek között teremt
rokonsághoz hasonló kapcsolatot.
De azíán megváltozik a nehézkedés, az
emberiség a kihalás szélére sodródik, és
az USA utolsó elnöke az Empire State
Building tetején kényszerül tölteni élete
utolsó napjait.
Vonnegutnak talán ez a könyve hordoz-
za a legtöbb önéIetrajzt elemet: a mú
nem sokkal nóvére, Alice halála után
született, és a közöttük lévő szoros kap-
csolatnak állít emléket.

Börleszk

A regény Wilbur
Nárcisz,11 Swainról,
az usA utolsó
elnökéről szól. §7ilbur
és ikertestvére, Eliza
ecy úi emberfa j, a
neanderthaloidok elsó
képviselői, és mint



fu . __r_.rrrr.^r"r __,

A Kamarai Állatorvos aktuális számából:

Megtört ént az etső áltatorvosi őssej t.transptarrtatio,, 
lí]"1,,: í:::::

"ur.,'gvur.".iuti 
ulkat*a"arrri.rrat etsa- kapták meg a végleges fun

,o.uul,i u.,vági or.or. ,"uu.,uk g;tut. a utásító információkat, DNS

. 1 frr.1ilj:f;táfi'..ffi ;,l:l"l.:*: Ti-lffi,?* ij:i'.:Hi; i
t[lT**;*o*o.in na.ro, l 3*ilx#ffií;;liJ*,, oo,.n.,l[,*rJiiT,i'ljr;:fl

a'il.ű"",|iu,,tutio^r.n.tauto1óg,nektekinthetők.Adifferenci
i'",á'".'y""nogé.,.Azauto1ógazőssejtfe1vesziegybizony.

ffiőzően,hogyat.u.'-,plantaiiovagy^uotot.u,,,plu.,tutiásejttulajdonságaitésesvbe1
Gottsegen György országos Kardio- ,o.á.r'u Ú.,.g *€f.t"to.r, t e)ett 'aiat azt a képességét' hogy más tÍ1

|őgiai Intézetben dr, Anáréka péter ..iti.it kapia vissza, ,vagyis 
u, uÁő té is át tudjon alakulni,

főorvos munkacsoportja i11. a Debre- ra"ir".; e, 
" 

r."po Geclpie-no Úgyanaz Nagy kérdés azonban' hog

ceni orvos_ és Egészségtudományi ̂ r';;;"i. 
Á" uuoge" (allogenikus) alaPon lehet egY Se'tre ra

Centrum Kardiológiai Intézetében .."ő."i"iá "gyu)o,, 
rui r.Íro"uo"o hogy.őssejt? A sejthártYában

Edes István professzor teamie CD34+ .gv.á.l r.orott iorténő' 
'u 

"'"ogen 
fe!éliék kÖzÖtt van egY gliko

őssejteket juttatott be acut myocardi- p.aig r.ril""böző faiok .gy.a.i toio'' CD?4 je]rzésíi, aminek

alis infarctusban szenvedő betegekbe, r.Úin"ri*" sejtátiilteté-si iele.rt. a" Perdöntőnek fogadják el eg

Kaposvárott, u xuporuaiipgv.i.-^. cr- a,uii.',.ii ,"i rckét uz.tro .r.it..' u'rto- seitté nYilvánítása során' Kit

diagnosztikai központjában két fiatal g.uiirut , a másodilóan al',ograftnak, a itt nem részletezendő módon

állatorvos, dr. Font Gusztáv, a Belvá- rr"r.r.álot"n xenograftnut i.u."it.' hisztokémiai módszerekkel t

rosi Állatorvosi Rendelő vezetője és dr. rnrit 
"""r, ", 

őssejtek? Honnan nyerhetők őssejtek?

Andréka György a győri xantus János ar?rűi.r. Gteá ce119.",y, _*:::1,]: 9j:?:,n 
az embri' testéből,

Állatkert igazgatőja végrehajtotta az ,ai",iá" ,.;"k, amelYekből az Összes zsinór vérbŐl' a Perifériás r

első magyar ősse|t-átültetést sertése- ,"rr'j.*"Úutr.. .:"{.]., differenciált' csontvelŐbŐl nYerhetők' (Itt

ken. A nagy felkészültséget igénylő ,p!lirir.-*, funkció el|átására alkalmas meg' hogY multiPotens Ő

beavatkozás segítséget nyújtott a hu- ,"ii^l.i.,r..zhet. HogY .gv *.it.t or- más szervekbŐ|ishozzá|eht

mán kollégáknak az emberi transplan- ,.;;J-;;ii"thessiinli, uinur. három Pl. neuronalis Őssejtekhe

tatiók íervezéséhez és gyakorlati kritériuma van: 1. u nugvioi.'i osztódó- iona-uot és a gerincvelőbő

kivitelezéséhez valamint nem utolsó r,jp""g,-Z- a ttlbbiót, diff",n- tokhoz a vázizomzatból I

sorban a mútétek engedélyeztetéséhez. ,*iáá]iepesség, és 3, az őnmeg_ azonban, hogy ezek szerve

Kétrészes cikkünk első feiezetében ,rirr]r* urto utt utr.r.rrag. a" orr.J- sejt-források nem jÖhetnek

általános áttekintést adunk az őssejt ,.r.r.ir.e,rele sorsa t.rr.ri" 'i". 
s"iÁ- Embrionális őssejtek (

terápia ielenlegi állásáról és |övőbeni ,o.,.ir.o, osztódást t ou.'o..' két Úi Stem Cells - ES) a mestersé

kilátásairó', a másodikb an pedig az o.r"jt.thoznak |éír.e,azurrl**.t.it"' mékenyítés révén létrehoz

említett őssejt átültetés részleteirő1 ""iááa, 
során pedig ,grá",i", e, "gv bö:i, (főleg blastocysta)

,"áÁoro.,r.be részletesen 
;xltro-;;,,p;rl",l*:xi:,*lt* :#'"iT}i:,:I'áJtlii!

I. Amit az őssejt terápiáról tudni kelt. 6i-;^rŰ" elso netrany leán}sejtjé- téről), vágóhídi "mellékte

Mítosz, irreális álorrr_vagy egy lehetsé- Ö;t"a; embrionális]és extiaemb- nyerhetők. Az értelemsz

ges jövő? ,űati. szövet (mint pi_ a rnéhlepény allogén transplantatióra

A seitátültetés fogalma é, u*.n;á9rl"r.l_ súiei kialakuit ui- embrionális Őssejtek kÖ:

Sejtátültetés alatt á.tt sejtek (pl. nak. A |luripotens,seiiekből már csak tensek' PluriPotensek és

vérátömlesztés során a vérseitek) vagy - .rrurio seitjei jtih.t.rekléir., u *ut- sek egYaránt találhatók'

éretlen sejtek (pl. az embrióban, a ó;;;;;;.i;r.toíp.aűl*tÚ"o'Yo' elsősorban az embrió fe

méhlepényben, a perifériás vérben ,.]"ö*l,r.,. ,i9].:r:i tpi, u "on, 
függvénve, A néhány sejt

vagy a csontvelőbán teuo óssejtek) ".io]őpu 
sejtelóől rrerá. érett vér- uun teuo embrió seitiei toti

transplantatióiát értjük. Cikkünlóen ,.iÍ"rla"g, ásseiteruáL/xeural Stem "ÖregedŐ" embriókban a

az éreí|enőssejtek átültetésével, mint a ilii, : Nsóz ia.gr.i,.r.'J, gÜasejtek) Ősse|tek aránya a pluripot

ielen vagy még inkább a jövő humán_ Jo..lrriraioáhut"ák, A" ún, progenitor re egyre nő,

és állatorvos-tudományának egyik ::*. T{ {::l^":ál.^*'§:'::'.:: l-1;ii.T'f.i;;31;fá1'r::lx1 hu*á., uo-]

i;rr"i:Hil;:,.?$"rí:#1á ,.TJ,f i:il',ii,#;" 
"ü;;ti;i ;h;;d.; emtriot< felhasználásának humán vo-

ségével foglalkozunk. Á)iirÁ*"rra, blast, osteoblast). 
, 

"alon 
etikai és vt|ágnézeti akadályai



"A kullancs nem dt i' Pro{. Dr. Farkas Róbert

vannak, állatorvosi alkalmazásuknak
pedig az anyagi vonzatok szabnak
határt,
A köldökzsinórvér terápiás felhasz-
nálása napIaink slágertémája. Renge-
teg igaz és hihetetlenül sok tudomány-
talan, gyakran úzleti szempontok által
vezérelí gátlástalan álhír olvasható róla
az előkelő tudományos folyóiratoktól
kezdve a legutolsó bulvárlapokka1
bezárólag.
A köldökzsinórvér az újszúlött
élőlények méhlepényébőI származó
vér, amelyet a köldökzsinórbó1 vesznek
le. A levett vérben totipotens sejtek
biztosan nincsenek, multipotens sejtek
biztosan vannak, a pluripotens sejtek
jelenléte valószínűtlen. Eddig biztosan
csak mullipotens haemocytopoeticuS
sejteket sikerült kimutatni belőle.
A kóldökzsinórból levett vért 48 órán
belül laboratóriumba száI|itják, ott kri-
oprotektáns (a fagyasztás káros hatá-
sait kiküszóbölő) védőoldattal kel erik,
majd mélyhűtik. A tárolás ún, r,apour
phase technikával történik, ami azí
jelenti, hogy a minták fol.vékon_y
nitrogén gőzében -120 és -196 "C közöt-
ti hőmérsékleten vannak elhel_vezi,e,

Kriobiológiai számítások szerint ill,en
körülmények között a minták elvileg
szinte korlátlan ideig eltarthatók,
A köldökzsinórvér alkalmazásának
előnye, hogy:1, gyújtése fájdalmatlan,
nem jelent veszélyt a donorra nézxe,2.
gyorsan hozzáférhető,3. az acut és a
chronicus graft-versus-host betegség
(ld. később) ritkábban és enyhébb for-

mában alakul ki, végüI 4. őssejtjei
"ú|szülött-korúak", amelyek még nem
találkoztak káros környezeíi hatá-
sokka1.
Hátrányai kózött említendő, hogy: 1.

mennyisége viszonylag csekély, magvas
sejtjeinek (nem őssejtjeinek!) aránya
kevesebb a szükségesnél (a normális
megtapadásh oz áItalában 107 magvas
sejt/recipiens ttkg szúkséges), 2. a

benne lévő őssejtek megtapadá§a 1assú,

3. biztonságos tárolása esetenként
megkérdő jeI ezhető.
A köldökzsinórvér elsősorban allogén,
ritkábban autológ transplantatióra
alkalmas. Az alIogén köldökzsinórvér
transplantatiónak a humán cyő-
gyászatban két típusa ismeretes, az ún.
rokonbanlóól ("családbankból") ill, az
önkentes non-profit bankból származó
vér őssejtjeinek átúltetése. Az előbbi
esetben az őssejtek a beteg ú|szülött
testvérétől, az utóbbiban a nemzeíkőzi
számítógépes hálózatban nyilvántar-
tott, önkéntes donortól származnak.
Az autológ célú őssejtbankok "üzleti"
alapon múködnek, etikai tisztaságuk
nem ritkán kétséges. A bulvármédia
által is sugallt köldökzsinórvér tárolás
horribilis összegbe kerül, és annak
valószínúsége, hogy egyszer szükség
lesztá kb. 1 :200000.
A köldökzsinórvér alkalmazása a

humán gyógyászatban kezdeti, bátor-
talan lépéseit teszi. Felhasználására
eddig csak vétképzőszervi és immun-
rendszeri betegségek, gyógykezelése
kapcsán kerúlt sor. Allatgyőgyászati
alkalmazásának hihetetlenül költséges
volta ielent pillanatnyila g áthághatat-
1an akadályt,
A multipotens óssejtek kinyerése a
perifériás vérből gondos premediká-
ciót igényel, A módszer alkalmazása
során a donor 4-5 napon keresztül
nagydózisú Granulocyta-Colonia Sti-
muláló Faktort (GCSF) kap, amely
elősegíti az un. mesenchymalis ősse|-
tek kilépését a csontvelőből. A vérben
ílymódon "feldúsult" őssejteket a vér-
vétel során speciális sejtszeparátor
(ferctizáIő készülék) segítségével küló-
nítik el, a többi vérsejtet pedig vissza-
juttatják a donorba. A koncentrált
őssejt suspensiót intravénásan jut-
tat|ák be a recipiensbe.
Az e|járás elsősorban nem rosszindu-
1atú haematológiai betegségek kezelése

vérvételi tasak a csontveLő tátolására

során jöhet szóba. Állatorvosi alkal-
mazása elképzelhető, költségvonzatai
azonban riasztóak.
Utol jára hagytuk a 1egfontosabb,
legtöbb sikerrel kecsegtető, már eddig
is sok eredményt produkáló módszert,
a csontvelóbőI származó ősseitek áttil-
tetéSét.
Csonwelő eredetű őssejtek átültetése
Csontvelőhöz asepticus mútéti
körülmények között, inhalatiós narco-
sisban vagy gyakran gerincvelői
érzéstelenítés mellett lehet hozzájutni
a csípőlapát (crista iliaca) spongiosa
állományából speciális tű (1. kép)
segítségével. A tűhöz csatlakoztatott
fecskendőbe először alvadásgátlót
(ACD-A), majd csontvelőt szívnak a
megfelelő arányban (3. kép). Az egy
alkalommal levehető csontvelő meny-
nyisége 100 ml körül van.
A 1evett csontvelőt speciális légát-
eresztő, szilikonozott tasakokban gyűj-
tik, ma jd szűrőrendszeren vezetik
keresztül (2. kép). A szűrők különböző
lyuknagysága 1ehetővé teszi a frak-
cionált tisztítást, kiszűrve először a

csontszilánkokat, majd a zsírsejteket,
végül a reticularis alapváz elemeit.
A levett mintát hűtőládában száIlitják
a szeparáIő berendezéssel rendelkező
intézetbe. Itt első lépésként meghatá-
rozzák a csontvelő sejtszámát és a
csontvelői sejtek életképességét vitális
festéssel.
Amennyiben a csontvelő kellő sejt-
számmal és életképes se jttel ren-
delkezik, ún. feretizálásnak, szepará-A csontvelő levételéhez használt Yamshidi-tú



tetése is lehet allogén vagy
autológ. Az autológ őssejt-
átültetésre cikkünk máso-
dik részében visszatérúnk,
itt most csak az allogén
transplantatióva1 foglal-
kozunk részletesen.
Az allogén átültetés során
cytotoxicus szerek hatal-
mas adagjaiva1, esetleg
sugárzássa1 elpusztítják a
beteg teljes csontvelőjét,
benne a hibás, elégtelen
működésű óssejtekkel. Ezt
követően a megfelelő

csonwelővétel alvó sertésből

lásnak vetik alá. A bonyolult gépi
berendezés több lépcsőben eltávolítja
először a vörösvérsejteket és a throm-
bocytákat, majd a magvas sejteket,
vagyis a leukocytákat és a különböző
érési stádiumban lévő vörösvérsejt-
fehérvérsejt- és thrombocyta praecur-
sorokat. A íeretizáIás végén csak. az

őssejtek maradnak meg. Ezek száma az
összes csontvelői sejten belül l%o körül
mozog.
Amennyiben az őssejtek mennyisége
kevésnek bizonyul, a szokásos szövet-
tenyésztési módszerekkel sokszorozzák
meg számukat.
Utolsó lépésként beállít|ák a végvolu-
ment úgy, hogy 5 ml suspensióban 2,5 x
109 csontvelői sejt, azazkb.9,5 x 106

ősseit legyen.
Az már több mint egy évszázada ismert
tény, hogy a vörös csontvelőben vannak
olyan multipotens haemopoeticus ős-

sejtek, amelyek a vérben keringő érett
vérsejtek közös ősei (CFU vagy CFC
sejtek, Haemopoietic Stem Cells -

HSC). Egyre több bizonyíték van azon-
ban arra is, hogy a csontvelőben
léteznek olyan pluripotens (?) vagy
inkább multipotens mesenchymalis
őssejtek (multipotential adult progeni-
tor cell - MAPC) is, amelyek képesek
nem vérsejtekké, hanem más, osztó-
dásra képes se jtté (pl má jsejtté,

endothel-sejtté), vagy akár ún, postmi-
toticus sejtté (p1, szívizomsejtté, ideg-
sejtté) is differenciálódni. A probléma
velük kapcsolatban kettós, egytészt
nagyon kevesen vannak, másrészt belé-
pésük a keringésbe és eljutásuk
speciális sejtekké difíerenciálódásuk
helyszínére ("hazata|áIás", "homing")
nehézkes. A csontvelői őssejtek átül-

donor (testvér, ritkábban szúlő vagy
nemzetközi regiszterekbőI származő
adományozó) egészséges ősseItjeit
ültetik át a betegbe. Sikeres transplan-
tatio esetén az új csontvelő elkezdi ter-
melni az egészséges érett vérsejteket.
Ehhez a folyamathoz |0-25 nap szük-

Az allogén csontvelői őssejtek átül-
tetése a rosszindulatú (1eukaemiák,
lymphomák) és a nem rosszindulatú
(agranulocytosis, toxikus hatásra vagy
sugárzás miatt beköv etkező csontvelő-
elégtelenség) haematológiai betegsé-
gek valamint a veleszületett immun-
hiányos állapotok kezelésére alkalmas
(humán orvostudomány), ill. lenne
alkalmas (állatorvos-tudomány).
Az előbbi feltételes mód is elárulja,
hogy az allogén átültetés állatorvosi
kivitelezése napjainkban gyakorIatilag
lehetetlen. Egyrészt azétt,merí nem á11

rendelkezésre megfelelő donor-nyil-
vántartási rendszer, másrészt pedig
azétí, metí lehetetlen azokat a steril
tartási kórülményeket létrehozni, ame-
lyek szúkségesek a "csontvelőmentes"
állapot (néhány hét) során, További
problémát jelent, hogy az átültetett
seItek a gazdaszervezet testi sejtjeit
megtámadhat|ák (graft versus host
betegség - GVHD), ill. az is, hogy a gaz-

daszervezeíben nem mindig sikerül a

beteg sejteket teljesen kiírtani.
A saját őssejtek transplantatiója nap-
jaink sikertörténete. Ennek lehetősé-
geiről, alkalmazási területeiről és az
első magyar állatorvosi megvalósításá-
ról következő számunlóan fogunk írni.
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Madármentőhely és gyűűző
állomás a kis-Balatonon

A Keszthely szomszédságában levő
Fenékpusztán 1984-ben kezdte meg a
gyíirűzést az MME Zalai Megyei Helyi
Csoportja. Sokáig csak egy lakókocsi állt
a nádas közelében, de 2003-tó1 fogva a
madarászoknak lehetőségük nyílt a
közeli, már használaton kívuLli bakterház
bérlésére. 1984 óta nagyjából 300.000
madarat gyűtűztek eddig, a 2O06-os
évben például 93 faj ZZZO2 péIdányát
fogták be, s ezekbőI 19356 madarat
gyűrűztek meg. A toplistát a füstifecske
vezeti közel 7600 példánnyal, de nagyon
sok cserregó és foltos nádiposzáta ls akadt
a hálóba. Tobb ktlfoldi madarat is fog-
tak, példáu1 íülemülesitkét Francia-
országból és fiiggőcinegét Litvániából.
Bár nem pont az állomáson, de szintén
Zala megyében gyűrűzték azt a darázs.
ölyvet is, amit tavaly tavasszal az afrikat
Guineában fogtak be, s ez lett az eddigi
Iegmesszebb megtalált magyar példány.

Az állomáson madármentőhelv is
műkodik, tavaly I3Z példányt hortuÍ. id",
koztilrik 65-ot sikertilt egészségesen vis-
szaengedni, 17 madár pedig még most is
az állomás lakOla. Elsósorban gólyafélék,
ragadozó madarak, valamint kistestű

il granu]ocyták elbizonytalanodnak, mint lo-brn az autók" Pro{. Dr. Vetési Ferenc

Röpdék

1átogatókat, elózetes egyeztetés után
lehetóség nyílik a madárgyűrőzés megtek.
intésére, madármegfigyelésre, valamint
egy pár órás szakvezetésre a Kis_Balaton
látogatható helyein,
(Kapcsolat:

Benke Szabolcs 06 2Ol 519 Z7 ZI)

csirek

Zoolőgus oldalak
második alkalommal .e.rd
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Egyesülete karunkkal együttműködve a budapesti kutyás futást. A ren-
dezvény célja, hogy felhívják a figyelmet a lell"mrorre valt .irrilira.lo.
betegségekre, és hogy közös sportolásra vegyék Áagazdikatés kedvenceiket.A tapasztalatok szerint ugyanis a krltyák között ugyanúgy növekszik a
súlyproblémákkal ktizdak száma, valamint a mozgáss zegényéúmódból ere
egészségügyi problémák előfordulása, mint az embereknél. A közös fu
Ausztriából ered, ahol a''Tiere als Therapie" nevű civil szervezet nagy siker-
rel,rendezi meg már évek óta a "Dogging" nevű kutyás r"roÁ..yi'"iu.r'
Állatorvosi Egyetem támogatásával. 

^\q!'q9 rulvv9rovrr'L d t

Távaly kozel 300-an vettek részt a budapesti versenyen, s az elsó helyezett egy
Fülöp névre hallgató cocker spániel leit. A táv idán i, zsoo* r"r"'"-.";, rr
órakor indul a Városligeti MűjégpáIyától. Az első 3 leggyorsabb pa.o, J.rek",jutalmakban részesül, a fődíj egy 2 személyes *.1l.,"riliétueg" - t"..r,l;r"t"-
sen kutyástól.
A jelentkezési lap letolthető a http://www.hazikedvencek.hu oldalról, az e
300 regisztráló ajándék pOlOr, ,upkatE krrty"k.r-,aO, t upr

Layla,a Budapesti Állat- és NÓréryk.ffi;
elkeresztelt kisorrszarvúia

madarak és azok fiókái kertlnek
be ide. szerencsére a ílokak
közül szinte mindet vissza tudták
engedni. A mentőhelyen most is
laklk 4 fiatal fuleskuvik, akik

aló1 - valószínűleg az autópályaépítés
miatt - kivágták a{át.

Az idei év újdonsága az a madármegfi-
gyelő kunyhó, aminek 3 oldalán 1-1 odú
található, s ezeknek a belső fala üvegből
kés'zült. Mostanra már mindháromba
belefészkeltek a madarak, az egyikbe
mezei veréb, a másikba seregély, a har-
madikba pedig széncinege költözött. A
fiókák várhatóan április végén kelnek ki,
onnantól kezdve vátja látogatóit a
házíkő.

Az állomáshoz azonban nem csak
madarak tartoznak. 2005 novemberétől
folyik legeltetés a szomszédos legelőn,
ezzelpróbáIják megóvni a védett növény-
faiokat a gyorsan terjedő aranyvesszőtől,
Jelenleg 16 szürkemarha gondozza a
területet, de további állatok érkezése
várható.

A régi vasúti épületben egy kiálIítóterem
is íalálható, ahol megtekinthető a 80
darabos tojásgyűjtemény, valamint szám-
talan madárfészek is. A falakat az állomás
egyik alapítójának, Palkó Sándornak a
fotói díszítik.
A madarászok mindig szívesen fogadják a

Toiásgyűitemény



KI l:|TíTÉs - 2OO7. Ápntlts.MÁ]us

A 15.

Sziget
Fesztivál
augusztus
8-15 között
Iesz. lu
elmúlt
évek
legiobb és
1egszíne-
sebb line-
up-ját
vonultatia
fel a
jubileumi

Sziget Nagyszínpada. Az idei fel-
hozatalban találkozhatunk friss szenzá-
ciókkal, aktuális sikercsapatokkal,
továbbá a nemzetközi porondok
tömegeket mozgatő kultikus sztáriaival
valamint a iubileumi line-up felvonul-
tat azokból a bandákból is, melyek a

korábbi Szigeteken a legsikeresebb
koncerteket adták.

Volt fesztivál, Sopron, iúlius 4-7.
Napiiegy elővételben 5500 Ft, helyszí-
nen 6000 Ft Négynapos bérlet elővétel-
ben 12900 Ft, helyszínen: 15900 Ft.

mivel késtem, már kapom is tőle a

jól megszokott lelki fröccsöt, hog1,

hogy tehettem már megint ilyet,
aztán iöl a következő, hogy miat-
tam lemaradtunk az első napról!!!
Hát igen, tnkcsapcla, Kistehén
tánczenekar, Junkies, Beatrice és

sokan mások. Zamárdiig mente-
gerőzöm. Kisebb kóválygás után
sikerül megtalálni a fesztivál
beiáratát. Sorban állás, karsza-
lagvásárlás (9500 Ft a heti, 3000 Ft
a napi), tülekedés, bejutás. Lelke-
sen cuccokkal megrakodva von-
szoljuk magunkat keresztül a

slrandon a kemping irányába,
hogy táborhelyet találiunk. FeI óra
eltelt, mi még mindig a strandon
vonszolódunk a könnyú 5 perces
sétár,al elérhetó kempinghez. cucc
nehéz, utálunk mindenkit, aki
egyszáI törcsivel jön szembe!
Sátrat verúnk, azaz bezsúfoljuk a
sátrunkat 20 másik közé, ügyelve
arra, hogy ne a részegek vonulási
útvonala közepére tegyük mindezt,
nehogy lehányiák, vagy lepisiliék a
sátrat, de azérí mi is megtaláliuk.
Strandolás után felmérjük a
terepet. 4 színpad, ebből 2 sátor-
ban lakik, civil falu, Internet sátor,
különböző mobilszolgáltatók és

üdítős cógek stand|ai,,színháznak
színpad, vizibicikli,' hangosbe-
mondó, rengeteg, büfé, csoCsÓ,

Európai, uniós.sátor és társai.,A,víz
jó, a nap süi, irány á strand,' majd
holnap kultúrkodunk... l4:30-kor
kezdetét veszi az első koncert,,a
Nagyszínpadon és kitart l1-ig. Itt
populáris és már befutott együtte-
sek tevékenykednek (mint Torres
Dani...) A "Hammer Vorld
kitartóbb l-től ha|nali 5-ig nyomja
(hát igen, néha erre kell elaludni-
Blind Myself és társai, a

keményebb műfaj kedvelőinek) A
Gödör Klub sátor az elvontaké,
estel l-től 5-ig, és a Globe a 18 éven
felülieknek (ugye Csilla) 6-tól kon-
cert, éiféltől Dj. Es kimaradt még
a karaoke sátor, az éiszakai ván-
dorok megmentője, a menedék,
ahol mindig jó a buli.' Nem
szeretnélek titeket részletes napra

Nyár, szerelmek, fesztiválok
nában egyre divatosabbak a

osszabb-róvidebb nyári fesz-
tiválok, ahol sátorban lakva, kon-

rtet lrallgatva lehet sört inni a

rátokkal. Van azonban egy. amit
kifejezetten nekünk találtak ki, és

az EFOTT. Egyetemisták és

Fóiskolások Országos Turisztikai
blálkozóia. Na nem arra kell gon-
lni, hogy néhány díszmagyarba

öltözött eminens él,folyamelső a

kánúrba karolva lépdet egy
hosszú menetben, aminek a végén
megkoszotúzzák egymást, ked-
vesen mosolyognak, aztán isznak
egy traubit Ós hazamennek. Az
EFOTT hamisítatlan nyári fesz-'
tivál, koncertekkel, sátrakkaI,
részegekkel. De valahogy mégis
más, Az elsó ilyen rendezvényt
|976-ban tartották Pécs mellett.
Célja pedig az egész ifjúságot
átfogó programsoro zat Léttehozása
volt. Minden ér,ben más helyszín

otthont a fesztiválnak és min-
n évben más felsőoktatási

intézmény szervezi. A rendezvény
év alatt beiárta az egész orszá-

t. A program összetétele lényege-
n nem változott ezen idő alatt,

inkább csak a hangsúly tolódott el
sportrendezvények felől a kon-

k irányába. Az eszme és a ren-
y célja 30 év alatt tehát

ugyanaz maradt, egyedül a láto-
tószám nőtt a kezdeti 350rő1

30000 fölé az évek során.
Az idei évben a Balaton partján
gyűlt össze az orczág apraja-nagy-
ja. A helyszínválasztás remek, hisz
ott a strand a fesztivál területén, a
hely nagy, a színpadok közel van-
nak egymáshoz.
Verőfényes júliusi nap volt. A
tenyésztés gyakorlat már csak
emlék, bár elég friss. Szerda van,
tudiátok a veszélyesebbik faitából.

ár egy éve elterveztük az egyik
le se merem írni, meg úgyis leta-

m - bölcsész) barátnőmmel,
hogy úira elttiltúnk pár kellemes
napot régi barátainkkal. Szóval

ndukolok a vonat felé a Déliben.
Kezemben a sátor, hátamon a

táska, azon meg a polifoam. Es



]i$vitkérik: KFT
ima Sound System, Quimby,

lfiperkarma, Emil.Rulez!, Bikini,
Kiscsillag, Deák Bill, Station,
Nliers, .\{ásfél, Bealrice, Jamie'§7inchester, Ági és a fiúk, Miik,

hogy beállsz ebbea .á.llióii

§§ggeti, strand, vagi',váíá
t'i'ceg iztogenleerÍ' csoki;'..
irány a bejárat újra, ahol

próbálod lemosni a pecsétei,á
dről és tissza a Hubertusho;

i§§:§ájd]iki]iólté§'
Z:::':náP§Z.eílÜ]\€g§

l|iátá§zsapkáI,-, ha,:,é§i
,lilgtl, 6",5r, elzaiándt
rarr]ioz, mert oat mindi§
tanak az újonnan érke

iátszoő, amíg ne
iros a kézfej

'ií.&civilfaluba_!s, előad
strand;
b,b haj
itrleti;-á

"Av ában véve a bakériumoknak is'' Pro{, Dr. Foc]or László

avagy hol érdemes tölteni a n\ráíi gyakorlatot Tokaj tőszomszédságában, a íakamazi
Tisza kempingben immár nyolcadik

alkalommal július 1l és 15 között ren-
dezik meg Kelet-Magyaror szág heg-

nagyobb fesztivá|ját, a He8yalia

Véget ér ery másfél évtizedes legenda:
2007-ben nem lesz Wan2 Fesztivál

Mezőtúton. Am azúi évben új legenda
születik Zánkán, az eg]kori

úttörőváros területén |úlius közepén
rendezik meg el§ő alkalommal a

BalaTONE fesztivált július l8-a és

Félsziget : Marosvásárhely,
§7eek End Telep 2007

július 25-29

Az öss z e allít dsb an s e gé d-
ke z ett : s zerke s ztős é günh fele

Hubertust osztanak. Amíg,lá
Neo, Hooligans, United, sorban állsz a rumoskój

27, Panno-
in§ Di

,d

Fesztivált.

22-ekőzött.
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Equus Days
Every year EUKANUBA is one of the main sponsores of the Equus Days.This year they also donated the programs with a
generous amount of money, for what we really thank them,
During the Equus Days, EUKANUBA BREAKFAST took place, as a traditional program,
so Thursday started with this for the lucky ones.
After reading and understanding a really interesting article about urolithiasis, the íirst 100 student got free breakfast at the
buffet. Than on Saturday after the carneval, those who filled in a test correctly, received a pocket of the premium quality
EUKANUBA dog or cat meals for their pet.

Eördögh Réka

International Day
On the 29th of March, we organized the International Day,
which is a traditional event of the Equus Days. In the Club
and it the park our students introduced their countries at
exhibition stands(so called tables). This year
Cyprus/Greece, Germany, Ireland, Norway, Sweden and of
course Hungary took part in the event.
visitors both teachers and students could ta§te national
fóods at each stand like: Norwegian pancakes, Feta cheese,
German salad, Hungarian Kunsági sausage, or Jessica's
delicious cinnamon flavoured cakes at the swedish table,
And don't forget about drinks, every country tried to serve
unique beverages for example the Irish Ielly and punch,
Norwegian Aquavit, Hungarian wines or the unidentified
Swedish brandy in a Bofors ammunition shell.
\We Hungarian students organized the Hungarian Quiz
again, each International student who filled the test and
solved the practical part (identified all nine Hungarian
dog breeds) received a gift, a CD or a small recipe books,
and the best and lucky students won special prizes like
English 1anguage animal breeding books, photoalbums or

Join the newsletter of the Students' Council. Join to univet-
news now!

Go to: http://groups.vahoo,com/group/univet-news/ioin

ties with a grey cattle logo.
§7e would like to say thank you to all of our sponsors who
helped us: dr Levente Jávorka and Hungarian Grey Cattle
Breeders Association, Department of Animal Breeding,
Timp Publishing House Ltd., Ministry of Agriculture
AMC, Equus Club.
As a part of the International Day we organized the 3rd
teachers vs. students speedscooter & rol1erblader race, it
was the first time when a student won it, however I almost
won the first race three years ago, but I had a small acci-
dent only a few meters from the end.

.7ózsef Török

New contacts of student organizations:
Foreign Students Association: fsa@aotk.szie.hu

IVSA Hungary: ivsa@aotk.szie.hu

§



Hungarian specialties:

PAPRIKA POTATOES

Ingredients:
5 oz. smoked bacon (optional, instead you can use l
tbsp.oil
l large onion
5 oz. Hungarian paprika sausage or hot dogs
1 green pepper
salt, pepper to taste
l tomato
l heaped tsp. Paprika
1 lb, potatoes
l.cook the diced smoked bacon untii it loses all the
fat, fry the finely chopped onion until it is transpar-
ent. Add the green pepper cut into pieces, the papri-

ka sausage cut into rings
and stew together for a
hort time. Sprinkle with

paprika add the peeled
potatoes cut into cubes or
thick juliennes, the toma-
toes, salt and pepper.

k in the bacon fat for
mlnute or two stirring

constantly. Add enough water to caver half-way.
Cook on medium heat until all ingredients are
cooked.
2. For extra flavor you can
add hot dogs or use them
instead of the paprika
sausage. Make sure the
liquid is not too diluted at
the end of cooking time,
because the dish will lose
its flavor.

Hungariarr Dishes!

FESTIVE DOUGHNUTS
Ingredients:
l 1/4 lb, flour
1/2 quart. milk
2 l/2 oz. butter

2 oz. sugar
I/2 oz.Yeast
rum to ta§te
salt
5 eggs
il for frying 2 oz.

powdered sugar for sprinkling
l. Make a dough from 3 I/2 oz. of the flour, the yeast, l/2 cttp warm
milk, a pinch of sugar and salt and let stand. §7ork together the rest of
the flour with a bit of salt, l 1/2 oz. sugar, the remaining of the warm
milk and 5 egg yolks. Then using a wooden spoon) blend with the risen
dough until medium firm. As you work, slowly add the rum and butter.
Continue blending until the dough comes off the spoon. Cover and let
stand.
2. §7hen the dough has risen again, transfer to a floured board and using
a doughnut cutter) cut into doughnut size pieces, transfer again to a
lightly floured board, cover with tablecloth and let stand until the dough
rises all the way.
3. Heat the oil in a small, deep pot but do not boil. §7ith a spoon make
and indentation in each doughnut, then drop in the oil, leaving enough
space for them to turn around. Fry covered, on a low heat. §7hen one
side is done, turn over and continue frying uncovered. Thke the dough-
nuts with a slotted spoon and place them on a paper towel to absorb any
extra oil,
4. Put a tsp. of sweet peach preserve (or any other) in the indentations
and serve hot, sprinkled with powdered sugar.
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Interview with Dr. Ferenc Baska

Where and when were you born?

I was born in 1960 in Pilisvórösvár.
Both me and my younger brother were
born at home with the help of a
midwife. §íe were members of a luckv
generation.

When have you decided to become a
vet?

Immediately!

I had been taken to the pathology
practical at the very moment I was
born. I went to elementary and
grammar school in Pilisvörösvár. I
have learnt German for years, the use
of the German language is common in
vörösvár. Then it was time to choose a
career. In those times you didn't get
extra points at the entrance exam, but
it had a part that no longer exists, but I
miss very much; the aptitude test.

what did it mean?

It was an oral exam after the written
one. There was a committe, the leaders
were the heads of the departments, for
me it was Professor Kassai. I was 17
and I had to answer questions about
choosing bulls for cattle breeding. First
of all they observed your appearance
and stamina. I think it would be
important nowadays too. Both for

ladies and gentlemen. During the
practices I'm often astonsihed about
some stundets' physical disadvantages.
If somebody is not íit enough for this,
then what will he/she do with a
caucasian shepherd?

§í'hen I chose the vet university I
didn't really know what this profession
was all about. At home I saw that he
was doing a lot of running around. It
was a big advantage for me. I collected
information about the different
professions at the age of 16-17. And the
veterinary profession seemed to be the
best. I knew about myself that I could
be very hard-working. I did sports,
went after girls and did all these things
and I was quite good at school too, but
it wasn't 100% that I'll be accepted.
And then my teachers told me I was
talented however not a perfect student,
so I should tried it this way...and at
last the paper arrived: accepted.

And after the university? When did
you become a pathologist?

Meet the Department of Pathology II.

I wrote my thesis here at prof Kapp
the ELMI laboratory and...

And you fell in love with the
Pathology during the lessons?

Of course not. However I liked
everything because I was a geek. All of
the lessons were good, but the those of
prof Kardeván were fantastic! §íe don't
have lessons like those in these days.
Those lessons were grand lessons.
They were all great professors: Gyrrla
Lami, Szentiványi, János Mészáros,
József Bokori.., They had enormous
knowledge. So you didn't even have to
think about things like respect, it was
automatic.

There were more teachers in those
days, so they could spend more time
with research, they travelled less, and
spent more time with their own things,
so they could teach more. Nowadays
it't much harder with this modern life-
style. Everybody has to teache and do
research aí the same time. And

nowadays we have short-term
problems. There used to be long-term
programs, for example the import and
health of the dairy cow, the optimal
keeping of the broiler chicken. §íe
don't have these long-term, precise
projects anymore. I think the major
problem is that now everybody wants
to cure. But prevention would be the
vet's most important and most useful
task. Curing means a lower quality.
Everybody can cure as we know. You
prescribe an antifebrile drug or change
something in the nutrition and the
animal is better. But knowledge is
necessary for pi,evention.

After the thesis, what was your road
to the Department and the fish?

I was familiar with the electron-
microscope so I got a job offer to the
Akadémiai kutatóintézet at the state
exam from prof Mészáros. Here I got
into a kind of roundabout. I visited all
the sections: virology with Adorján
Bartha, Immunology with István
Németh. Then I set at Kálmán Molnár,
he wanted somebody who could
examine fish parasites and the fish's
reaction with electronmicroscope. So
that's how I became a fishman. Then I
studied Biology at the ELTE, so I
became more familiar with taxonomy. I
taught abroad several times: in lran,
Israel and Germany. And after one of
these I came back to this university. So
íinally after 17 years I found my place.

What kind of researches do you do
know?

Nowadays I'm doing the educational
project. So now my research theme is
the best way of teaching Pathology and
Fish Pathology. I think you can't do
research and teaching at the same time,
you have to choose. Yeah, they want
you to do both, but I think it's not good
for the quality, And of course you also
have to learn languages. I alwasy took
this things seriusoly, eg.: I learnt three
languages.



which three?

German, English and Russian. It's
because of the research. It was your
own interest to be able to speak
Langauges. The Centre of Research
was a wonderful place with wonderful
people. And I grew up among them. It
was good because they were a playful
society, research was not hard work for
them, they did it in an elegant way
with great results.

And now about. fish: what's your
favourite fish disii} Do you like fish
at all?

Yes, of course I love it. The best is the
smoked mackerel. I also like to cook:
sterlet, eel stew, and at Christmas carp
and fisherman's soup.

Do you like íishing?

No, it's terrible boring! You need a
lobectomy to be able to enjoy sitting
there. It's impossible for somebody
with an average intelligence. I speak
about the traditional Hungarian
version. You go to a concrete pool,
throw in halfa bucket ofcorn, you turn
on your age-old radio, drink Borsodi
lager and you íish for the rhytm of
some gipsy music. No.., that is
lobectomy!

other hobbies?

Of course I have a lot of hobbies. For
example I like to wonder about the
world. It's my favourite hobby and I
have more and more possibility to
pursue this nice and cheap hobby.

And I also play music, but only for
myselt so I'm the most harmless
musician. I play the trumpet, the
blockfloete and my favourite instru-
ment is the dong, You don't have to be
very clever for that one.

What kind of music do you like?

All! I'm omnivorous. I grew up
listening to classical music. I went to
musical school for 16 years, I was the
oldest in the country, I graduated from
trumpet. It means nothin& because
you also need musical theory, and other
theoretical subjects.,. to be a real
musician. They always complain about
the trumpet, it can be really loud, but I
have the dong and the blockfloete for

this situation.

Do you have any animals? I mean
apart from the fish...

We had many animals when I was a
child. A few from everything: small
ruminants, rabbits. I started to breed
rabbits and sell them. The turck came
for them at half past 6 in the morning.
I got the money and rushed for work.
Then fish. came and the questions
arose: if I were a fish parasitologist
then why did I breed rabbits?l If my
hands are in water for the whole day,
then I can continue it at home too.,, So
I did a room: put in shelves, aquariums
and I started to raise fish in more
cubemetres water.

Pet Fish?

Yes, and I learnt from my own
mistakes, The breeders can't fudge on
(talk through my hat??), because it
turns out I'm even better at breeding
then they are. I have done it seriously
for a while but then I gave it up,

And now? Do you have any hobby
fish?
'Well, there are the fish of the
Department, and I have one aquarium
at home. And I give an aquarium to
everybody if I have the chance. My
credo is to aquarize, because an
aquarium is necessary in every flat: it
provieds ail the humidity you need.

Other pets?

Yes, of course. Dogs, a few pulis. §íe
always have n*k pulis. N is always
two, and k is the number of the
puppies. However we had none for a
while, because my father-in-law who I
live with, gave up breeding. So now we
have two pulis. §üe also used to have
pigeons, and we have bees too.

And now the standard question:
What's your me§sage for the
students?

My message? Be more grown-up and
more self-conscious, I think that's the
only deficiency. A lot of them are
afraid, and behave like children, even if
they are adults. So it would be
important to be more self-comscious,
courageous. However the environment
is often not ideal for this. But during

my lectures you can come in, go out,
eat, drink, ask. It would be great ifthey
asked questions, or if the teacher is
wrong, let him know. I know I often
make mistakes. So it would be good if
they behaved according to their age, as
a grown-up person. You have to do
your duties, but exercise your rights
and don't be afraid. Be a university
democrat.

Thank you for the interuiew!

Csilla Kárpáti
Eaa Majoros

sherlock Holmes and Dr §íatson
on a camping trip, Aíter a good din
ner and a bottle of wine, they reti

for the night, and go to sleep
Some hours later, Holmes wakes u

and nudges his faithful friend
"§7atson, look up at the sky and tell

me what vou see.

"I see millions and millions of stars
Holmes" replies \il/atson

"And what do you deduce from that
\fi/atson ponders for a minute

"\il/ell, astronomically. it tells me tha
there are millions of galaxies a

potentially billions of planetr
Astrologically. l observe that Saturn i

in Leo. Horologically, I deduce tha
the time is approximately a quarte

past three. Meteorologically, I suspe
that we will have a beautiful da

tomorrow. Theologically, I can
that God is all powerful, and that
are a small and insignificant paft
the universe. \íhat does it tell you

Ho1
Holmes is silent for a moment

"Watson, you idiotl" he sa
"someone has stolen our tentl



Ruin pubs
Every summer, in the hip backstreets of Budapest, derelict
spaces are being converted into courtyard bars. From old
medical centres to disused garages thése urban oases pro-
viríe some of Europe's most unique nightlife spots. It start-
ed in the summer of 2002 with the
opening of Szimpla Kert (kert mean
garden). A group of young café ow
ers decided to open a café-bar in the
courtyard of a vacant, century-old
apartment house. Unless you knew it
was there, you would never ha
found it. €ross over a dusty plot
land serving as a car park and enter

next, and people looking for a place they enioyed last year
often stumble upon a construction site.

Some of the present ruin pubs:

West_Bqlketr, www.west-balkan.com. Nagy, VIII.
Futó u. 46,, It's in an empty house just beűnd the
Corvin cinema. It is a very hype place with an
alternative feel. Huge but cozy, Djs, dancefloor,
smaller room§ behind, gallery upstairs. The drinks
ren't very cheap and but there is a good service.

Budapest, Király utca 46.
www.kuplung.net
Kuplung means 'clutch', which is
ppropriate because the place used

to be a garage. Although it has now
opened an outdoor extension, the
thing that sets Kuplung apart from
the other bars mentioned here is
that it has a roof. The large interi-
or is full oí the requisite makeshift
furniture, there is a long bar at the

ck and an art gallery and a sepa-
rate concert hall. Kuplung is wel-
coming and cheap. Sure, smoker or

doorway of bare, crumbling brick.
Pass through a dimlyJit corridor, and
you would emerge into the courtvard
of a derelict tenementj
block. There are dozens
people sitting round tat
tables on a collection o
wobbly old chairs, and just
as many standing for want
of a seat. There's mus
ptaying and there's a bar.
on a werm summe
evening, it's all remark-
ably pleasant. You
stumbled into Budapest
first ruin pub (romkocsma
from the Hungarian words for a ruin and a
down-at-heel pub).

Szimpla Kert was an instant succe§s. Such a
SucceSS, that in subsequent summers, the
idea was copied and you could choose from
several other such places: Szóda Kert
Mumus, Gozsdu Udvar, Tetthely, Pótkulcs.

But ruin pubs come and go as empty spaces and buildings
are scouted out. The bars move on from one summer to the

BRAVE ]ruRTLE _ApRIL-Mav 2007.

Szóda: www.szoda.com
Szimpla kert: www.szimpla.hu

1 www.tuzrakter.hu

Salmon Ella

not, your clothes are going to reek when vou
leave, but at less than 400 forints for a pint,
your wallet (or purse) will thank you in the
morning. Plus, in winter, it is a nice replace-
ment for those out-of-door, warm-Áonth
bars.

How well off he is since he has dissected the Jeweller's Have you seen the breeding stallion we anasthetised for

K§§B}

ostrich! the operation?



§7elcome to Hungary! If you're reading
this, you're probably one of more than
a hundred first year students more or
less freshly arrived at the Faculty of
Veterinary Medicine, Budapest who
may not speak Hungarian. If you|re
not) you|re probably one of about 500
students that are members of the sec-
ond-to-fifth years, who also may not
speak Hungarian.
If you're not, yotdre probably a mem-
ber of the faculty or one of the minis-
ters and,/or other important persons
who gets a free copy of this thing. In
which case you probably speak
Hungarian.

But let's say you're a student who does-
n't speak Hungarian. In a further
assumption, let's also assume you're
interested in learning Hungarian. So
following these assumptions, we at the
braVE Türtle proudly present
Hungarian Explained, the first part of
a continuing Seril.)S on learning the
Hungarian language!

The best explanation of Hungarian as
a language I've seen in a long time is
found on the internet: http://www.oer-
sonal. p su. edu/faculty/a/d/adr l 0/hun-
garian.html (thank you, Penn State!)

"Magyar (pronounced /Mawdyar)as
the Hungarians call their language, is
spoken by he approximately l0.3 mil-
lion inhabitants of Hungary as well as
another 4 million others scattered
around the world. It belongs to the
Finno-Ugric language family, which
includes Finnish and Estonian, but its
closest relatives are several obscure
languages spoken in Central Russia.
Hungarian is not at all related to the
Indo-European languages which sur-
round it, and is very different both in
vocabulary and grammar. Hungarian
is an agglutinative language. meaning
that it relies heavily on suffixes and
prefixes. The grammar is seemingly
complex, yet there is no gender, a fea-
ture that most English speakers grap-
ple with when learning other
European languages. Hungarian does
use the Roman alphavet however, and
after learning a few simlpe rules one
can easily read Hungarian.

Hungarian Explained
Pronounciation is also very easy, espe-
cially compared to other neighbouring
languages like Czech, German and
Russian."

In a nutshell, this is why Hungarian
doesn't sound like anything you've ever
heard - it's because Hungarian isn't
like anything you've ever heard. But
don't let the above paragraph scare
you; Hungarian can be learned.
Eventually,

Pronounciation in Hungarian has an
advantage and a disadvantage. The dis-
advantage is that many of their letters
are pronounced completely differently
from their English counterparts. The
advantage is that once you learn these
pronouncations, they'll never change.
Ever. Hungarian as a language is one of
the most consistent languages in the
world.

Brd, f, h, k, l, m, D, p, í, t, v, Z are pro-
nounced exactly like in English. Below
is a short list of the deviant letters:

G as in gas

R is a rolling, soft rumble

T is sharp. short sounding T
C is pronounced ts

Cs is the English ch sound

Gy is said dy

J and ly are both a soft y sound.

Ny is the Spanish n sound, or nia in
English

S is said as the English sh

Ty is a bit like the ch sound, but much
softer, It's hard to explain, trust me.
The English j is pronounced almost

. the same, but in Hungarian any
English j sound is spelled dzs.

And just in case you're curious, zs is
said like s in pleasure

Still with me? Excellent! Take this
magazine with you, and walk around
the City oudapest. Open it to this page,
and practice saying the names of
restaurants, buildings, and people as
you walk along the street. This is a
good way to get comfortable with
Hungarian pronounciation, and it lets
the world know that you're a faithful
reader of BraVE Türtle!

Eventually you're going to realize that
I haven't said anything about vowels.
Instead of finding me and pushing this
expensive magazine down my throat,
read on! (be warned, a lot of these
sounds are not exact - it's just the clös-
est way I could describe them.)

A is close to aw (Pretty close.)

Á is said like the i in pike. §ot exact,
but close.)

E is pronounced eh. Step, bed, red.
(Exact.)

E is the a in may. (Pretty close,)

I is the ee sound in feet or meet, but
shorter (Exact.)

Í is the same. but now it"'s as long as the
ee in feet. (Exact,)

O is pronounced like the o in hold or
cold. (Pretty exact.)

Ó is the longer version of o. (Pretty
exact.)

U is said like the short oo in boot, food
or cool. (Exact.)

Ú is (surprised?) the long oo in cool or
food (Starting to see the pattern?).

Ö as in German ö, French peu and
Norwegian o. (Exact)

Ő is a longer version of ö, like German
schön. (Exact.)

ü is weird. sort of like German ü and
French u as in début. English speakers
may say ew, which is fairly close, but
with less e and more u (Fairly exact.)

Ú a longer version of ü. Same rules as
above, but longer. (Fairly exact.)

That's it for the first part of Hungarian
Explained! In the next issue, we'll tack-
le the part that really annoys most of
you novice Hungarian speakers - the
Hugarian grammar. Until then, if
you|ve been fired up with enthusiasm
lor Hungarian speaking, try contacting
Mr. Balázs Karvázy, the head of the
Foreign Language Lectorate. He'll be
happy to set up a beginning Hungarian
class for all those interested. Building
N, first floor. Good luck!

Mark Hedberg


