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"Ne menekülj a a felszínen!" Dl Dobos-Kovács MiháIy

Sziasztok!
Végre mindenki legnagyobb örömére vége a nyárnak, és újra itt ülhetünk együtt a kötelező
előadásokon! Külön üdvözlet az idei gólyáknak, akik sikeresen túlestek a Gólyatábor, az első
Equus-buli, és a kollégiumi gólyaavatás hatalmas, ámde mindenki számára felettébb
szőrakozíaíő megpróbáltatásainl Remélem kezditek egymást megismerni, és feltérképezni az
Egyetem és fővárosunk nyújtotta lehetőségeket, amiket használjatok is ki, amikor csak
tudtokl

Ez az oldal most főleg Nektek, gólyáknak szóI, azért hogy megismerjétek az Egyetem legtöbb programjának, így a
Gólyatábor, § Marek Napok, a Gólyabál és természetesen az Equus Napok egyik fő támogatójával, a Eukanuba céggel,
nem mellesleg a cég azújságot is nagy mértékben szponzorálja.

A Eukanuba története:

A Eukanuba cég az állatok táplálásának elkötelezettje.
Az Iams-Eukanuba céget Paul Iams az állatok takarmányozásának szakértője
alapította 1946-ban. Olyan kiváló minőségű kutya és macskaeledelek előállítását
túzte ki célul, amelyek minden táplálkozási szempontból teljes értékűek, és
kedvenceink minden életkorában és terhelési szakaszában a fehériék, zsírok,
szénhidrátok, vitaminok és ásványi anyagok optimális egyensúlyát biztosítják.

Paul Iams felfedezte, hogy az egyensúly önmagában nem eiég. A lehető legjobb
minőségű nyersanyagokra van szükség ahhoz, hogy olyan kiváló minőségú
állateledel készülhessen, mint a Eukanuba. A Eukanuba minőségi
követelményeiből kifolyólag minden termékünk megfelel a Nemzeti Kutatási
Tanács Q.{ational Research Council, NRC), valamint az Amerikai Tápelletőrző
Hivatal (Association of American Feed Control Officals, AAFCO) magas minőségi
elvárásainak.

A kutatás és fejlesztés a Eukanuba sarokkövei. Már több, mint 50 éve járulunk
hozzá jelentősen a kutyák és macskák táplálásának jobb megértéséhez. A Eukanuba az elmúlt 60 évben úttörő munkát
végzett a kutya- és macskatápok kutatása és fejlesztése terén. 13 világújdonságnak számító felfedezést tett, melyek
alapjaiban változtatták meg táplálkozástudományi ismereteinkeí, ezálía| a kutyák, macskák táplálását is. Ezek példáu| az
egészséges emésztésért, az egészséges bőrért és szőrzeíérí, az immunrendszer erősítéséért, a veseműködés Iavításáért
vannak, valamint az elsők között fedezte fel a nagytestú és a középkorú kutyák speciális táplálékigényét megfelelően
kiszolgáló formulákat. Ezeknek a felfedezéseknek köszönhető, hogy a Eukanuba yezeíő
szerepet tölt be avilág szuperprémium tápjai között.

Ma a Eukanuba egy speciális Állatgondozó és Kutató Központot tart fenn, amely
négylábú társaink százainak ad otthont, és ahol élelmezéskutatók, állatorvosok,
fejlesztő mérnökök és technikusok csapata gondoskodik arról, hogy minden Eukanuba
termék illetve diétás táp biztosítsa a kedvenceinkióközérzetét. AzÁllatgondozó és
Kutató Központban folyamatosan azt keresik, hogy miként lehet a tápláláson keresztül
az áIlatok egészségét fenntartani, iókőzérzetiket és jólétüket növelni. Ez az oka annak,
hogy a kutya és macskatulajdonosok, állatorvosok, áIlatíenyésztők az egész világon
bízhatnak a Eukanuba termékek kiváló színvonalában.

Köszönöm, ha elolvastad, mindenkinek ió tanulást és főleg kevesebb parát kívánok, mint amiben nekem volt részem
tavaly! A Eukanubával kapcsolatos gondjaitokkal keressetek bátran, az e-mail címemet megkapjátok a zuVBrÍrBS
szerkesztőitől!

kanuba

*ae*<s*,s=ec*e&

kutasi péter

Euhanuba összehötő
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Mikor és hogyan döntötte el, hogy
állatorvos akar lenni?

Legjobb tudomásom és felmenőim
emlókezete szerint hat éves korom óta
készültem az állaíorvosi pályára, a-
mely elhatározás olyan korábbi vetély-
társakat szorított ki, mint bohóc, csil-
lagász és régész. De hogy jut eszébe egy
orvos és egy jogász egyetlen kisfiának
ez a hivatás? Nos, amennyire fel tudom
idézni, az áldozaíos orvosi hivatás é-
desanyámtól látott példája, és az á7laí-
ok iránt érzeíí szereíet és érdeklődés
egyfajta ötvöZete szülhette meg ben-
nem a gondolatot, amelyet első imá-
dott kiskutyám (Heki) tragikus autó-
balesete utáni fá|dalmas tehetetlenség
gyerekkori érzése íeíí végérvényessé és
visszafordíthatatlanná. Különös, hogy
embert soha nem akartam gyógyítani,
pedig édesapám mindig erre vágyott,
és bár nagy betegen még megérte dok-
torrá avatásomat, ennek az akaraíának
nem tettem eleget. Edesanyám ellen-
ben mindig azt mondta: "kisfiam, ha
jól tanulsz, az lehetsz majd, ami sze-
retnél; de ha rossz tanuló leszel, akkor
se csüggedj, mert a kukásoknál mindig
van felvétel" (itt kérek elnézésí az
említett szakma jeles képviselőitől).
Ugyhogy igyekeztem jól tanulni: az
egyetemig egyetlen, a gimnázium 3.
osztályában összeszedett, igazságíalan
matek négyes kivételével unalmasan
egyhangú (jelesl) jegyek szerepeltek a
bizonyitványaimban.

Miben volt más régen a hallgatói élet?

Bemu tatkozik a sebészet
Interiú Dr. Németh Tiborral

Egyetemi éveim a szorgalmas tanulás
és az egyetemi hallgatói lét jő
értelembe vett lazasága kettősségének
jegyében telt. Míg továbbra is hoztam a
szüleim és a magam számára is fontos
ió eredményeket (sokak szerint soha-
§em lettem igazí hallgató, mivel nem
sikerült egyszer sem UV-znom), nem
maradtam ki az évfolyamunkon egyre
inkább formálódó baráti társaságunk
"elhajlásaibó1". Mive1 a "mókusörs"
majdnem minden tagja fővárosi volt,
mi nagyrészt kimaradtunk a kollégi-
umi bulikból, és "extramurálisan"
öregbítettünk intézményünk és annak
hallgatóinak hírnevét. Szép emlékek
maradtak bennem a mai hallgatóság
által talán már nem is ismert csirke- és
sertésoltásokról, az építőtáborok gyü-
mölcsszüreteiról, a közös évfolyam-
kirándulásokról, amely utóbbiak szer-
vezésében elévűlhetetlen érdeme volt
akkori évfolyamfelelős tanárunknak,
Seregi Jánosnak. A mi évfolyamunk is
tevékenyen kivette részét az akkoriban
alakuló IVSA kapcsolatok ápolásából,
amelyek keretében számos alkalommal
utaztuk be európa nyugati felének
tájait és egyetemeit. Talán szintén nem
ismert a mai hallgatóság előtt, hogy az
én egyetemi éveim alatt az aula, a íot-
naterem és a menza terültén minden
hétvégén működött az Állatorvosi
Egyetem Klubja, amely éveken keresz-
tül vetélytársa volt a SOTE klubnak, a
KEK-nek vagy a Kőzgáz klubnak.
Hihetetlenül büszkék voltunk rá, és az
állatorvostan-hallgatói lét reputációját
e téren is meghozta. Akkoriban ezek
igazi egyetemi klubok voltak, és sajá-
tos, mondhatni hagyományos stílusú
és koreográfiáiú ismerkedési lehetősé-
get jelentettek számunkra, A kötetle-
nebbnek mondható szorgalmi idősza-
kokat azért az én időmben is kőke-
mény vizsgaidőszakok követték, ami-
kor a mai hallgatósághoz hasonlóan mi
is leamortizálódtunk. A velünk meg-
ismerkedő, más egyetemeken tanuló
hallgatók el sem tudták képzelni, hogy
milyen leheí az a taníátgy, amelynek
egyszeri átvételéhez 3 hét kell (ti.
kórbonctan), hiszen ők letettek 8

vizsgát ennyi idő alatt. Gyakran meg is
sértődtek, amikor azt mondtuk: ha lett
volna egy szabad hétvégénk, már régen
elvégeztük volna az ő egyetemüket is...

Ki volt a kedvenc oktatója hallgató
korában?

Hallgatóként azokat az oktatókat sze-
rettük, akiknek pozitiv kisugárzása
volt, akik egyéniségek voltak, és akik |ó
és könnyen érthető előadásokat tar-
tottak. Ami az érdekes, hogy ezek a
kedvencek korántsem a legérdeke-
sebbnek számitó tárgyak előadói közül
kerültek ki. A teliesség igénye nélkül
említeném meg Kutas F'erenc pro-
fesszort, aki a biokémia briliáns elő-
adójaként - többek között - arról volt
híres, hogy a második előadástól kezd-
ve néy szerint és arcról is megjegyzett
minden egyes hallgatót a száz felettj
létszámú évfolyamból, Még azí is
észrevette, ha eglrualaki hiányzott az
előadásról. Nem volt szüksége kata-
lógusra! A másik kedvenc Túri Ernő
professzor volt, aki a szövettan szátaz
anyagát csodálatos rujztudásávaI,
kellemes orgánumával és óramű pre-
cizitásí logikáiával képes volt meg-
szerettetni velünk. Es hol volt még
akkor a power point?l Kréta, tábla,
esetleg egy-egy dia. A gyakorlaívezeíők
egy külön világot jelentettek, ők
mindig közelebb voltak a hallgató-
sághoz, akik közül sokan közülük aző-
ta tanáttársaim lettek, de mindig
hallgatói tisztelettel fogok viseltetni
irántuk.

Mindig kisállatokkal akart foglal-
kozni? Mi vonzotta a sebészet felé?

En tényleg mindig kisállatokkal akar-
tam foglalkozni, ugyanis az édes-
anyámtól látott emberorvosi színvo-
nalú és igényességű medicina lehe-
tőségét csak a kisállatok gyógyítása
területén tudtam elképzelni, fehér
köpeny, tiszta rendelő, mosolygó orvos,
tulajdonos és beteg idealizált képében.
Mivel édesanyám egyetemi szülész-
nőgyőgyászként dolgozott és többek
között mútéttant is oktatott a SOTE-n,
a manuális indíttatás adott volt
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Mennyire rögös az út a diplomától a ,",l?lii"*-:,'TÍil'ji,;i:'tT"53j,:: #Yr'rlrműtétet 
§zeret a legjobban

sebészetitanőzékvezetőiposztig? iut.rak velünk az ebédlőben. Annvi
Ez a bizonyos út nem annyira rösös. feszültség és keserűség van , ;ái Valóiában minden "VéreS" beavatkozás

mint inkáüu ,r..."..J*;;i; ';:;; hallgatókban, nagyrészi önhibáiukon ÖsztónÖsen voíI4 ez már csak így van a
energiabefekr.,err.i !, onf.;;;i;;;i kívül, hogy a komiortérz.t r.iurukiiaru sebeszek különös "állatfaján" belül.
ötvözve. Mivel " dipl;;;;;i;; az elsődleges céI kell t ogy t.gy.r,.;ri KomolYra fordítva a szót, olyan hasi
elkészítése és átlagosnál ;i.;;;il ezenaz élményanyago" ti...irt.iít.n.i vagY mellkasi beavatkozások jelentik
jelenlétem a tanszéká 
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Hihetetlen nehéz volt 
", .i;'iá;;;;k. a magam, a munkatársaim és 
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amikor különösebb ,.*rir!* ;Új; stabil szakm ai egzisztenciáját, amel mrnt naP, akár tÖbbszÖr is megadatik.

magunkra és egymásra utntiu keile; szintén embertPróbáló feladat nap Gyakorlatot yaw elóadást szeret
minél több isÁeretet -.gszer.r.ri. mint naP. Mindemellett kutatási jobban tartani?
Szerencsére többször vott 

'att 
atmam projekteket és ehhez kapcsolódó PhD Al^.^_,

hosszabb-rövidebb iaot kurf;ili^;;;;: programokat kell '-.;.J;r;Ű AlaPvetően mindkét formájátszeretem

temi sebészeti krinikar.on 
^;;fiil, amelyek keretében számos, h;;; :,l:}r"'uoUal 

való foglalkozásnak. Az
igazán .,ugy .,.u"t -.rr.i,, ;|iÜi sebészekkel közös ,;;k.;y;;;;; :]:ilu' a maga teátralitásával,

lassacskán"tupurrrutu.i*;;';r-'.*i; végzünk. --J"-o-' szuggesztív jellegével, a gyakorlat a
közvetlenségge1, testközelséggel tudinkább elérhető irodalmi forrásokbÓl Mi változott a tanszéken, mióta áwette elvarázsolni. Mindazonáltal, az jníer_információkaÍ, a sajáÍ betegek ellátá- a vezetését? Tervez ágyéb változ- I7et) aZ elérhető szakirodalmi forrásoksábÓl pedig gyakorlatot tudtam szetez- tatásokat? korában egyre inkább elavuitnakni. Az évek során többen elhagyták A n t^_^_,,_ ,_

tanszéket a korábbi fiatal csaoatból_ a ,, tanszék munkatársi allományába" :,':'T a hagyományos előadás-gyakor-

maradók közül pedigi;,il ##i# egyetlen személy lett ;i,- ;ró,; latoktatási metodikát. En egy olyan

az, aki leginkáúb dy;k;;.; ;;,,;# döntéshozó poziciőba kerültem 2000- ,t<rsc§oportos gyakorlati szeminárium

teni az egyetemi oÉtatókkal szemben oel, először helyettesként, -u;a zóói- l"^]:l:" 
fikciójárÓl álmodom, amikor

támasztott r.or.t.r-e"iiil;""#;. től vezetőként. Azűá ái"a.", :fl,?do" témát az annak uP-to-date

közlemények, t ututal JÖk;.k ffi. megteszek, hogy a velem hasonl; k;;; 1T_:':" 
hátterével, különböző infor-

Tóth profer;r", ;;;i.Í.r'uriii,a.. koilégáimat ú!y vezesse-, rrogy'.," macióforrások előzetes áttanulmá-

í:;;:::-::í-:,§:*f,i*.j";:,i i",#:",z"n;ffi:T: "#J,/,x ii::.]iö,'.;J *ifií'fii*",ffíí
tanszék életében, ,,'.lá'o"ri.r" oÍ fogadják el es ertsZk -.glr,, r,ágv tnteraktív módon, esetek ismertetésén
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gondolni, és persze motivált hallga-
tókra is szükség Ienne.

Jelenleg milyen kutatási tevékenységet
folytat?

Jelenleg, humán transzplantációs sebé-
szekkel együtt, nemzetközi kooperá-
cióban autogén azaz saját szövetből
képzett érprotézis kísérletes illetve
klinikai tesztelését végezzik, amely-
nek óriási lehetősége van főként a
hrfman má jtranszplantációk egyes
vasculáris szövődményeinek kivédésé-
ben. Büszke vagyok arra, hogy az
általunk kidolgozott technikával már
egy nőbeteg életét sikerült megmente-
ni a humán sebész kollégáimnak, amit
le is közöltünk a világ első számú
transzplantációs folyóiratában.

Milyen színt preferál a műtősruhák
terén?

Zöld vagy kék.

Marad ideje a családiára a sok munka
mellett?

Olyan ember vagyok, aki tudja azt,
hogy hol és mikor van vége a napi
munkának, és tudatosan törekszik is
rá. Amikor az áIta|am meghatározott
napi feladatokkal elkészülök, bár-
mennyire is szeretem a hivatásomat,
pillanatok alatt le tudom zárni
magamban az oktatói énemet. F,zután
a családomra koncentrálok, és igyek-
szem otthon is helyt állni. Persze az
ember mindig úgy érzi, keveset van a
szeretteivel, de ezzel az érzéssel meg
kell békülni, és élvezni kell és lehet
minden percet, ami a családdal
tölthető.

Szeretné, hogy a gyerekeiből is
állatorvos legyen?

Alapvetően a fiam állatorvosi karrierje
elé nem gördítenék akadályt, a lányo-
mat viszont ahogy csak lehet, lebeszél-
ném róla (elnézést kérek a hölgy
olvasóktóI!). Szerencsére egyikőjük
sem mutat haíározoíí és következetes
érdeklődést a pálya irání, a fiam 3 éves
kora óta rendőr akar lenni, a lányom
pedig írói babérokra tör a jelen állás
szerint. Van viszont egy 5 éves kereszt-
fiam, aki, mjóta az eszét tudja, állat-
orvos akar lenni. Otthon a kutyákat
rendszeresen vizsgália, rendel, operál,
és azt mondja, hogy ő is Németh, pedig

nem ez a családneve, csupán abban a
tudatban él, hogy a doktor szó helyett a

családnevem jelzi azí, hogy orvos
vagyok. Már oltottunk együtt kutyát,
és lassan eliön az idő, hogy velem akar
majd dolgozni.

Mivel foglalkozna, ha nem állatorvos
lenne?

Ha abba kellene hagynom vagy abba
hagyhatnám az állatorvoslást, elvégez-
ném a művészettörténet szakot, és
sokat utaznék, tanulmányokat írnék
múalkotásokról, stílusokról.

Kedvenc film/könyv?

Talán nem neveznék meg konkrét
alkotásokat. A filmek világában min-
denevő vagyok, de az ún. művész-
filmeket nem kedvelem. Inkább
kikapcsolódást, mint elgondolkodást
várok a filmtől. A könyvek közül a

történelmileg hiteles, dokumen-tumér-
tékú, valós személyekre is épülő regé-
nyeket szeretem. Ilyenkor mindig a

korra vonatkozó történeti áttekin-
téssel kezdek, és a történelemkönyvek
mindig mellettem vannak az olvasás
alatt.

Ki lenne az a hátom híres ember,
akikkel szívesen vacsorázna együtt?
Miért?

Nem szeretnék híres emberekkel
vacsorázni, és különösen nem mindjárt
hárommal! Inkább az átlagosnál
nagyobb intelligenciájú és okos embe-
rek fognak meg, de azok nem feltét-
lenül híresek. Van néhánv az isme-
rőseim között.

Ha elvállalná egy filmben James Bond
szerepét, kit választana partnernőjéül?

A kérdést annak kritikájával kerülöm
megl Ha jól megfigyelik, James
Bondnak mindig két nője van, tehát
egy választással nem úsznám meg!
Egyet pedig már választottam!

Vannak káros szenvedélyei?

Igen van! Úgy hívják: futball. Káros
magamra és a környezetemre! Gyerek
koromban magasabb szinten űzíem, de
a szüleim nem engedték egy idő után a

tanulmányaim miatt. Aztán az egye-
tem után újra elkezdtem focizni, és a
mai napig igazo|t labdarúgó vagyok a

Budapest I. osztályban és az állatorvos
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válogatottban. Már abba kellene ha
nom, de nem megy, pedig jövőre
40 éves leszek! Ilyenek a ká
szenvedélyekl

Mi az az 5 dolog, amit
feltétlenül ki akar próbálni?

Ószintén szólva nem vagyok vagabu
típus, tehát nincsenek extrém vágyai
céljaim, amelyeket - ha addig élek is
meg kell, hogy valósítsak. Kicsit am
lyan predesztinációs felfogású vag
nem gondolom, hogy feltétlenü
mechanikusan kell és tudnánk al
kitani az életünket. Annyira polifa
toriális világban élünk, hogy nagyo
részí az alakít minket. De ha mégi
válaszolnom kell, szeretném kipróbá
ni, milyen érzés látni a gyerekei
felnőni, a feleségemmel megöregedn
az édesanyámat 

'ó 
egészségben tudni

hosszú ideig élni, és mondjuk
ember előtt futballozni.

Most, hogy megjelent az ortopédia
könyv, aktuális a kérdés: tervezi-e
lágysebészeti könyv megírását?

Igen teruezem, de e feladat e|őtt az
európai sebészkol1égiumi specialista
vizsgát szeretném megpróbálni, amely
még komoly erőfeszítéseket követel.
Néhány év haladékot kérek!

Van-e olyan dolog, amit kifogásol a
mostani hallgatókban?

Van, és ez a moíiyálatlanság, amikor
elfelejtik, hogy miért is vannak az
egyetemen. De a hallgatók mentségére
megint csak a labdarúgásból hozott
példát hoznám, amikor a bűn rosszul
játszó és a kihagyhatatlan gólhelyzetet
elpuskázó játékoshoz odamegy egy
idős szurkoló, és vigasztalásul azt
mondja neki; "Ne búsul|, nem a te
hibád volt... Hanem azé, akibeállítottl"
Így van ez a hallgatókkal is. Az első
évben még biztosan meglévő motivált-
ságot mi oktatok tudjuk leginkább
elrontani és kiölni belőlük, de megvan
a képességünk annak életben íaríására
és visszaadására is. En ez utóbbin
munkálkodom!

Köszönjük az intetjílt|

íiiss Dominiha
Szabó Réka
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Gólyabál
2007. november 17.

Helyszín: 1078 Budapest,
Bethlen G. u.24.

Kapunyitás: 19 óra
}legjelenés alkalomhoz illő

öltözetbenl

Programok:

Díszterem:
Za-Zl &a:

- Dékán Úr köszöntő beszéde
- Gólyaavatás

- Gólyák tánca
kb.21 órától 04-ig
- C*scade együtte§

- a szünelektren táncbemulatók
éifélkor:

. tombola értékcs
nyereményekke1

Tornaterem: 21 :30+ó1 zenél a
Disco részlegen, Dj Ball

§bédlő:
- Karaoke 23-tó1

- Teaház, kürtös kalács, gyros,
hamburger, mangalica hot dog,

saláták stb
_ Koktélbár, csapolt sör stb

Fő támogatók Alpha vet,
IÁM§, Tolnagro, Royal Canin,

Píizer, Bayer, Invet, ATE!
Mezőgazda kiadó, §chering-
Plough, Garuda Tiade Kft.,

Boehringer Ingelheim, Zsóka
Pharma, Al3 nyomda,
Budapesti Allatkert,

yeteriner kft

Atomgazdag manageí 1eparkol a

vadiúi Ja3uárjával. kinyitja az
ajtót, de ekkor egy teherautó

elviszi az ajtót. A manager kiug-
rik, és ordítani kezd a teherautó

-Maga szemét, hazavágta a verdá-

Mire a teherautó sofőrje:
- Maguk managerek már csak

ilyenek... Csak a pénz meg a drága
cuccok számítanak... Nem is

érdekli, hogy a karja is leszakadt?
- Húú bakker, a Rolex!!

Két csecsemő beszéIget az
újszülött osztályon:

Szia! Te fiú vagy, vagy lány?
- Fiú.

- Honnan tudod?
Majd ha kiment a nővér, meg-
mutatom. - Kimegy a nővér. A

csecsemő
hirtelen lerántja magáról a

takarót, és így szól:
- Látod? Kék a zoknim!

máI evetl
-Nem, de nagyon szeretnéh -Akkor van.

Melyik a kakukktojás?
AváIaszt és még sok mást is meg-

tudhatsz Diószegi Zoltán most megie-
lent Kisállat-ortopéd ia cimű könyvéből.

Kapható a jegyzetboltban.
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Mennyiben befolyásolta az édesapja
munkássága a pályaválasztást? Mikor
és hogyan döntötte el, hogy állatorvos
akar lenni?

Edesapám óva intett attól, hogy állat-
orvos legyek. Ha a gyermek szeret apja
akarata ellen tenni, akkor ilyen
szepontból befolyásolt az apaí véle-
mérry. Hetedik-nyolcadikos általános
iskolás koromban döntöttem el, hogy
állatorvos és ezen belül is lósebész
szeretnék lenni. Ebben az időben egyre
intenzívebben lovagoltam, majd verse-
nyeztem, és a látókörömben lévő sánta
lovak kapcsán észlelt tanácstalanság,
sokszor a ló egészen eltérő tájékainak
agyagolása, valamint a számomra
akkor még eléggé misztikus kólikás
megbetegedések és azok nehezen értel-
mezhető kezelése (pl seprűnyéllel
masszitozzuk a ló hasát előlrőI bátra-
felé stb.) vezettek oda, hogy minden-
képp többet szerettem volna tudni
ezektőI a megbetegedésekról, és ha
lehet tenni is azérí, hogy korrektebb
diganózis mellett jobb gyógykezelés-
ben részesüljenek ezek az állatok. Ez
az ídő persze a 80-as évek legelejére
tehető, amikor még igen gyermek-
cipőben volí az állatorvoslás a kinti
praxisban és az egyetemen egyaránt,
semmiképp sem az akkori kollegákat
szere tném ezzel krittzá]rni.

Milyen volt akkoriban a hallgatói élet?
A hallgatói élet elsósorban két ok miatt
volt nagyrészt különböző a mostanitól:
1. Az évfolyamnak max I/3 része ál|t
hölgyekből. Ezek a leányok általában
magasabb pontszámok elérése kapcsán
jutottak be az egyetemre a fiúkhoz
hasonlítva, (tisztelet a kevés kivétel-
nek:-) igen okosak, és elkötelezettek

Beszélgetés Dr. Bodó Gáborral
voltak, s a szemrevalóbbak természete-
sen igen nagy népszerűségnek is
örvendtek az évfolyamban.
2. Az első év kezdetén kialakított cso-
portok sokkal jobban összetartottak az
öt év folyamán. Altalában sokan egy-
szerre mentek a csoportből vizsgázni
is, az öt évet (akkor még nem volt kre-
dit rendszer!) végig együtt élték át
annak minden gyönyörűségével és
borzalmával együtt.
A csopotoknak minden diszciplinában
megvolt a csoportvezetőjük (p1. sebé-
szetből minden gyakorlatot egyazoíI
csoportvezető tartott nekünk a két év
sebészet alatt), így kialakulhatott egy
sokkal személyesebb kapcsolat a hall-
gatók és az adoíí csoport között.

Soha nem gondolt arra, hogy kisálla-
tokí<al foglalkozzon?

10 éven át foglalkoztam, kezeltem és
mútöttem kisállatokat is a sebészeti és

Szemészeti Tanszék falai közt 200l-ig,
mikoris a Nagyállat Klinika kiköltö-
zött Üllőre. Szerettem kisállatokat mű-
teni, egész jó eredményeim voltak a

kutyák gyomorcsavarjának műtéti
megoldásával szinte mindig splenec-
tomiával kivitelezve, sok idegentest
ügyeletben történő eltávolítása, sok
érdekes, sokszor pszihés tula|donosi
eset derített |ókedvre (főként akkor, ha
nem engem várí a felbőszült tulaj-
donos baseball ütővel a kapun kívül,
amire szintén volt eset.)

Úgy hallottuk, sok külföldi lóklinikán
megfordult. Melyek voltak ezek?
Mesélien az ott szeruetí tapasztala-
tokról.

Ez hosszú történet, úgyhogy rövidre
fogom:)

Hannoverben mint hallgató, s később
mint oktató fordultam meg többször
összesen mintegy 3 hónapot töltöttem
eddig a kinti lóklinikán. Precíz német
hozzáál|ás, jó felszereltség, igen nagy
fluktuáció miatt változó szakmai szín-
vonal, |elenleg az eurőpai trendnek
megfelelően Hannoverben is European
College Diplomate státusszal ren-
delkező szakemberek y ezeíő pozicíób a
történő felvétele igen kedvedő trendet
eredményezett mind a belgyógyászat,

mind pedig a sebészet szempontjá
(Fontosnak tartom) hogy ezt egye
münk vezetése is szem előtt tartsa,
támogassa az 1lyen színvonal kö
kerülő oktatóit, a gyakorlati szaktud
bizonyitó ilyen jellegű Diplomate st

tusszal nem rendelkező oktatókat fog
lalkoztató, valamint ennek köszö
hetően rezidensképzésbe be nem ka
csolódó egyetemek iránt a nemzetkö
hallgatói érdeklődés is, csökkenni fog.

Jelenleg Német Tibor docens úr
iómagam munkálkodunk ezen a

"ECVS diplomás statusz" elnyerése
Közép-Kelet-Európában)

Bécs: (összességében mintegy fél évet
töltöttem kint). Rossz felosztás lósebé-
szeti szempontból §agyállat ortopé-
dia és lágyrészsebészet külön tanszék),
de munkálkodnak ennek átalakításán
(közös lóklinika), váItozó nagyállat
sebészeti színvonal a nagyok (pl
Norbert Kopf stb) távozását követóen,
jelenleg megint csak egy ígéretes fiatal
gárdával, nehézségek az European
College-be való integrálódás területén
a fent emlitett felosztás miatt.

Utrecht: 3 hónap TEMPUS ösztöndíj
keretében l994-ben. Azóta csak a kinti
kollegákkal történő szakmai kapcsolat-
tartás alapján vannak információim:
igen komoly szakmai munka, mely sok
évtizedes tradícióra és megalapozott
nagy sebészek hagyományaira nyúlik
vissza (Németh Ferenc porfesszor úr-
külföldre szakadt hazánk fia, aki az
elsők között szerzett nemzetközi elis-
merést az Utrechti lósebészeknek),
talán a mai napig az egyetlen, USA
által is akceptált állatorvosi fakultáns
Európában.
Igen jól szervezett munka, elképesztó
tisztaság, sokat lehet tőlük tanulni.

Helsinki: Helyi adottságok miatt
(főként státuszok elégtelen száma) vál-
íoző szakmai színvonal, igen színvo-
nalas radiológiai részleg, a hallgatók
maximálisan bevonva a klinikai mun-
kába. (példa: a beérkező kólikás lovat
csak hallgatók fogadják, ügyeletes á1-

latorvos nem is tartózkodik a klinikán,
de a tulajdonos felé professzionális
kommunikációs kézséggel rendelkez-
nek, úgy adják el az egész klinikai vizs-



"Agyvelő ációva] nem ta]áIkoztam.De reménv m

subtotal tágremese resectio)

Szigorú vizsgáztatőnak tartj a magát?

Nem, egyáltalán nem, a |övőben szeret-
ném sokkal konzekvensebben elvárni a

hallgatóktól a leadott anyagot.

Mit gondol a magyarországi lovas
kultúráról?

Sajnos ennek a gyökerei erősen szét
lettek verve a második világháborút
követően. Igen nagy nevű lovas oktató-
ink kerúltek külföldre, az otthon-
maradtak nem kaptak megfelelő meg-
becsülést, ennek következtében jelen-
leg igen sok dilettáns lótartóval és lo-
vasoktatóval van dolgunk, sok frissen
meg-gazdagodott emberrel, aki státusz
szimbólumként tart 1ovat kultúra
nélkül, és mert pénze van, úgy gondol-
ja, hogy ő ért is ehhez a szakmához.
Persze vannak kivételek, van sok jó
kezdeményezés, de öszességében a
lovas kultúra szó kapcsán az első I0
ország között nem biztos, hogy
Magyarország jutna eszembe.

Mi a kedvenclófaitája?

Az angol telivér, intelligenciáia, vér-
mérséklete, érzékenysége és szépsége
miatt.

Van példaképe?

Plósz Béla sebész professzor nekem is
példaképem szakmai o1dalró1. Sok
mútétet korát megelőzve, illetve
külföldi szakemberekkel egyidőben
fejlesztett ki és valósított meg.
Egyenes, tiszta, becsületes életvitel,
moralitás, vllágnézet, családszeretet,
műveltség, humor és szakmai
igényesség szempontiából édesapám a
példaképem.

Szokott versenyezni? És lovira járni
nézőként?

A versenyzést l994-ben hagytam abba.
Ha időm engedi heti 1-2 alkalommal a

klinika egyik másik lovát lovagolom
reggeI 6-7 óra között. Ha sikerül, a

Magyar Galopp Derby-re igyekszem
minden évben kimenni családommal,
fiaimmal együtt. Ezen felül nem járok
versenyekre.

Marad ideje a családjára a sok munka
mellett?

ErrőI a feleségemet érdemes megkér-

dezni. Nagyon fontos dolognak tartom
a családom, a feleségemmel való fo-
lyamatosan megújuló kapcsolatunkon
való munkálkodást, gyermekeimmel
való egyedi törődést, sajnos nem jut rá
elég időm, de igyekszem egyre több
időt szakítani. Ennek érdekében hagy-
tam fel az éleíem egy szakaszát nagy
részben meghatároző rendszeres lovag-
lással és a versenyzéssel.

Mivel foglalkozna, ha nem állatorvos
lenne?

Lovaglással, lókiképezéssel, lovas bírói
feladatokkal, többet a családommal,
komolyzenével, gyakrabb an zongoráz-
nék, valamnit sokkal több könlvet
olvasnék.

Kedvenc film/ könyv?

Viktor Hugo: Nyomorultak
Film: nehéz kérdés, régen jártam mozi-
ban, nagyon szeretem a "Pál utcai fiúk"
filmesített változatát. De az Ördög
üglT,rédje, a Misszió, Schindler listája,
valamint a Julia Roberts íilmek is a

kedvenceim közé tartoznak

A kollégáival csak munkakapcsolatban
áll, v agy ezek igazi barátságnak számi-
tanak?

Inkább munkakapcsolatról illr. lazább
baráti viszonyról beszélhetünk. A be-
osztotti viszony a köztünk lévő korkü-
lönbséggel együtt szerintem nehezen
tesz lehetővé igazi baráti kapcsolatot.

Mi a túlélés záloga ezen a szak-
területen? Mit tanácsol azoknak, akik
szintén lovas pályáról álmodnak?

Azt hiszem, hogy a hivatástudat és a
kitartás mindenképp igen lényeges. Ha
valaki számára a minél jobb megél-
hetés az elsődleges szempont, akkor
mostanság nem biztos, hogy érdemes
feltétlenü1 1ovas pályát választania.
Fontos, hogy mindig bizzon a szebb
jövőben, valamint, hogy jó1 házasodjon
ill. nősüljönl

Van olyan dolog, ami mindig fel tudja
vidítani?

Leginkább az egy éves fiunk, cso-
daszép, rettentő intelligens, huncut, és
imádok vele játszani

Köszönjük az interjút!
íiiss Dominika

Szabó Réka

gálatot stb. mintha világ életükben
csak ezt csinálták volna, miközben
hálásak érte, hogy jelzem feléjük,
miszerint nem szerencsés bevarrni a

vénakanült trokárral együtt a
jugulárisba, mert gondot okozhat:-)

Belgium magánlóklinika: meghívtak
egy speciális műtét (znleti felszín
rekonstrukció : Mozaikplasztika eljá-
rással) elvégzésére 2005-ben, innen a

tapasztalat.;Igen jól szeryezeíí klinika,
sok beteggel, a miénknél semmivel
sem jobb szakmai színvonallal. Szerve-
zettségben és a szolgáltatás tulajdonos
felé történő eladásában sokat tanulhat-
nánk tőlük.

irország Tiytown Horse Hospital
County Kildareben található - Iroszág
1óparadicsomában. Egy teljes évet
töltöttem egy közeli ménesben "bereit-
erként" az éves telivér csikók betaní-
tása volt a feladatom, mellette szabad-
időmben ügyeltem a helyi Lóklinika
vezeíő állatc,rvosának felkérésére. Az
egykori gyakórnokok számár a kiosztott
munkát végezíem, sok gyógyszerrel és
betegséggel valamint sebészi cyócy-
kezelési lehetőséggel ismerkedhettem
meg ebben az évben. Ezt követően két
fiatal kol1egámat is beprotezsáltam
erre a klinikára gyakorlatra az akkor
még ott dolgozó állatorvos barátomhoz

Hogyan került az üllői klinika
sebészeti osztályanak élére?

A nagyállat kőtházvezeíői poszíját az
akkori nagyállatos kollegákka1 egymás
közt váltogattuk a 90-es években, igy
Lukács Zoltán, Péntek Gábor, koráb-
ban Boa LászIó is volt rajtam kívül az
István utcában kőrház yezeíő. Sajnos,
ők mind, elsősorban anyagi okok miatt
kénytelenek voltak elhagyni az egye-
tem kereteií, és azóía mind felelós
beosztában dolgoznak közismert gyó-
gyszer cégeknél, valamint a magán-
praxisban. Jobb híián korelnöknek szá-
mítok a Nagyállat Sebészeti Osztályon.

Milyen műtétet szeret a legjobban
végezni?

Az artroszkópos mútéteket és a csont-
műtéteket, különböző törés kezelések
megoldását tartom a legszebb feladat-
nak. Persze izgalmas kihívásnak tar-
tom továbbra is a bonyolultabb kólikás
megbetegedések mútéti megoldását (pl
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A gólyatábor a szervezőkszemé-
vel nézve
Első találkozás a hosszú nyár után,
ismerkedés és utána bulizás a régi
bajtársakkal és az új arcokkal. Eddig
csak ennyit jelentett a gólyatábor, de
idén úi oldalról ismerhettük meg ezí a
fontos eseményt. Nagyon sok munka -

több, mint előtte gondoltuk-, para az
utolsó percig (,és még azuíán is), hogy
hogy sikerül, hányan jönnek el, mikor
jelenik meg újabb szexhirdetés a fóru-
mon, stb.

Az előkészületek és szervezés után
végre elérkezett a várt pillanat, amikor
kiderült mit is sikerült összehoznunk.
Es hogy milyen volt? A visszajelzések
szerint egész jó! Az elsősök szerették -
persze biztos vannak kivételek is-, sok
ajándékot kaptak, válaszokat a kérdé-
seikre, és szerintem program is volt
elég. Persze ahhoz, hogy éIvezzék,
nekik is részt kellett venniük minden-
ben, azí hiszem ezzel nem is volt prob-
léma.,.Bár ennek a néhány napos ren-
dezvénynek a célközönsége elsősorban
a gólyasereg volt, nem szabad
megfeledkezni a jó öreg felsősökről
sem. Velük már kevesebb "gond" volt,
ők rögtön tudták mi a dolguk...
Szemmel láthatóan élvezték a tábort,
ami lehetne akár a mi dicséretünk is,
de lehet, hogy csak az elfogyasztott
alkohol miatt volt, ezt most hagyjuk, a

képek magukért beszélnek.

Sok emlékkel gazdagodtunk idén is.
Már az utazás is szolgáltatott
meglepetéseket. Idén ugyan nem
maradt le senki Füreden, bár, ha nem
áll meg a vonat még ez is megtörtén-
hetett volna... Ez is biztos csak a

túlzsúfoltság miatt volt! A vetélkedők

3,alaton' hűsító:,vjié.b*,, .ezáltal ]fittye*

hán|va, ]a] . déluíáíri ,,,.progr*mokral
.§emmi,gond,...Vslt' ott,p€í§z€" rl}irrd€§
' ami,.ió:,' é_i szakai', fiirdőzé$1 : zene,:',§ j|i,
,táne, :.c§§csó, *agycrt.nag}o*.,iz§*ltnas
es, telie s,.mé.rté.kben alkohollR*ltte§l '. '
,prog+einak,,-l,]:]: , :'. 

":',&.Jénlres-a.]én}leg;, a táb§r, deie.: al*,:t
§enki..§.§lll,$uötötf.,1raza,,jenki,se h
fet sikítva a szüleit, hogy '] Úr Isten,
hová,l<erültefit?J1,.,.,,lé*, :&ég az,.utal§á
,éi,sz*ka.i. feladatpr..i§ .miíl e!*i , sikcr€-
'gtn,.véghezvillg, f}6g!.,,., {pp,,,.,őt ..$i,ttél<

,v_áláhová}|l § zóval' :§eg'riní€tn, a' .tá.bcr

elerte a .eiiat,Ígv most megismerűú
, .rengele g., nagyCIn.,i ófej: és.,ta*á rry :§+c§i,
.dq' t,rl.ilYénekjs.'le*nének.:ha,.n*rr:
il.1rene',§iez5:l_, k.:ez,'.,e,mtie:
.,ffiind §§:ifK.5§kJ:. .:,,]:.

Ja, hog}t, a rábcrról is l<ellene. írni val
mi' k*nkrétaí?.,.Nos','g7",6darli' fárada
mait- kipihenni' vá5lók. már,, 1 "2.'órá
az érkezés ltdárr,Lielevete ték magukat

mosolyogtató pillanatokat szerzeíí
műveltségi vetélkedőjéve1, és sokakban
örökre megmarad majd a " próbáltál
már állatszexet.,." kezdetű kis dalocska
is! Na, tudja még valaki hány lakosa
van Bonyhádnak?
Mindenesetr e szew ezői szemmel nézve
a dolgot " nem volt rossz", talán még

|ónak is mondható. Sokan jöttetek el,
többen mint vártuk. Kb. 90 gólya és 60-
70 felsőbbéves, egész jólRemél|ük a

Marek-napokon is legalább ilyen
számban jelennek majd meg a hall-
gatók! Szerencsére sok támogatót is
sikerült meggyőznünk, nélkülük nem
jöhetett volna létre ez a nagy buli!
Nekik még egyszer, ezllíon is köszön-
júk a támogatást!
Mostmár kijelenthetiük: feladat tel-
j esítve, találkozunk jövőre!

Gólyatábor ?.007
üólyavélemé§Y,. .

}.{inden góIy*társam"nevében atond.
hatom, legalábbi§ altik el msrtek jtimi,
,a gdlyatáborba,. hogy'.a,']sikere§ fu1vé.'
,l§lt. ayert,.,1!' :liezdetií' lev.élk*.utát.ez.,á,
'tábor..volt,'a, nyáf 1egjol]ban,várt,hete;,
ázt,',v§rtuk'. s, fábgrtóil,.. bogy,íT elítőt
a4i*n qe]{ü{ls aa.,egyetemi életbó1*,eg}l..

&ita :,fetté*ü1ósi,,lehttő ég' *rra,,högy,
megi*§l€riük.az.úi'környe;ze . tár..
*aságot amibe.belecsöppentü§k, .,..,,'

idén is vigadalomra adtak okot, ami az
elsősöknek még ráadásul újdonság is
volí, az éjszakai akadálypályát pedig
sikeresen kikerülte mindenki, kivéve a
tapasztalt felsősöket, aki persze hogy
direkt estek-keltek a sötét erdőben.
Akik pedig a bortúrát követően ültek
egy-egy pocsolya közepén, azok is csak
az út hirtelen göröngyössége miatt cse-
lekedtek így! Es én mondom sajnál-
hatja mindenki aki kihagyta az éjsza-
kai fürdőzéseket és hajófoglalást,
jövőre be kell pótolnotokl Na, szóval
tényleg sok minden történt.
Azt hiszem sikerült egy kis izelitőt
adni, a megszeppent gólyáknak t akik
talán nem riadtak meg annyira- abból,
hogy mivé is teszi az emberí az
egyetem, hogy miként is engedi ki a

gőzt egy mintahallgató. Most nem kell
megijedni, ez nem azt jelenti, hogy
jövőre ti is döglött siklót fogtok enni,
vagy esetleg a wc-pumpából inni, mint
egy mostani másodéves(?) kolléga! Ez
még itt is kuriózum számban megy.

Ja, erről 

'ut 
eszembel Külön köszönet

Dr. Kosnás Attilának, aki ahogy mon-
dani szokták, "jelenlétével emelte az
est fényét", Azt hiszem őt külön ki
1ehet emelni, hiszen mindenkit meg-
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"Az embernek nem célia, h az embriót, de lehetőség van rá." Dr. Horváth András

Idén is megrendezték
az elsősök számára a

gólyaavatót a kol1egi-
umban. Szeptembe
25-én, kedden este a

második a második
évfolyam gondosko-
dott a gólyák és a töb-
biek szórako ztatásáról.
Az előkészüíetek már a

délután folyamán meg-
kezdődtek és sokan
izgaíoíían, kíváncsian
várták, hogy milyen
programok lesznek.
Az elsősöket a na
rembe rendelték
különböző színű csa-
patokba osztották őket
a játékos vetélkedőhöz. A 4 csoport: a
pink, a kék, a piros, és a lila mellett
indult még egy csapat a felsőbbévesek
a zöId szit képviseletében.
Bevezetőként meghívták a

indulókat egy barackpálinkára
paprikás hagyma kíséretében
melyet az eskütétel után
fogyaszthattak el.
Majd következeíí az első feladat
a bortúra, melyre külön-külön
mentek a csapatok. A koli
gyedik emeletére kellett felfur
ni, és hogy a szomjukat oltsá
minden emelet lépcsőforduló-
jában borkóstoló várta a részí
vevőket. A gyorsaság volt a cél
így a szomjasabbak előnyben voltak.
A második próbához 2-2 fő kellett cso-
portonként: egy fiú és egy lány. A fela-
datuk almaevés volt. Az almák
felfüggesztve, mogyorókrémmel kiken-
ve várták, hogy minél gyorsabban meg-
egyék őket. Azonban a kezeket nem
lehetett használni és a gyümölcsök
mindenfelé himbálóztak, igy az arcok
és a pólók is kaptak a finomságból.
Ezután egy-egy embernek bekötötték a

szemét, megitatták, majd megpörget-
ték és az volt a feladat, hogy megtalál-

Gólya ayatő

ják a saját csapatukat. A többiek mind
hívták a társukat és az győzött, aki a

leggyorsabb volt. Dobhárty afeszitő

pillanatok voltak.

egy teljes lelsőtesti
pakolást kaphattal<. Az
alapanyagok l<özölt
pedig szerepelt a

mustár, a majonéz,
paradicsomszósz, a

te|löl, az uborka, és a
zsír is. A pakolást egy-
egy liú rakta fel és az
nyert, aki a legkreatí-
vabb alkotást l<eszí-

tette. Mesés műalkotá-
sok készültek.
llatorvosi egyetem

lévén nem hiányozha-
tott a feladatok közül

állatmozgások
imitálása sem. A stan-

rd fajok, mint
például a pók, a rák, a nyuszi, és a béka
mellett szerepet kapott a bélféreg moz-
gásának utánzása is.

Mindezek mellett a próbák közt
szerepelt az evőverseny is, ahol
halat kellett enni minél gyor-
sabban. A feladok közt volt még
a ruhacserés játék is, ahol a fiú-
kat divatosabbnál divatosabb
cuccokba öltöztették.
A játékokat mindenki igyeke-
zett a legjobb tudása szerint tel-
esíteni, hogy elnyerje az első
.ijat, azonban a felsőbbéves
Sapatot nem 1ehetett felülmÚl-
i. Az eredményhirdetés és a

lmi díj (WC pumpából
ivás) elfogyasztása után, valaminí az
átöltözést esetenként fürdést követően
pedig elkezdődhetett a táncos-zenés
mulatság. A hajnalig tartó bulin min-
denki jól érezheíte magáí, megtalálhat-
ta a kedvére valő zelét.
Azonban a nap véget ért, vagyis inkább
felkelt, és bezárt a bazát, de elmond-
hatjuk, hogy mindenkinek feledhetet-
len élmény maradt az idei gólyaavató.

A szervezők természetesen gondoltak a
játékosok bőrének szépségére is. Egy-
egy lányt ért a megtiszteltetés, ho

Zazu
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Nosztalgia rovat

figyelemreméltó etológiai bélyeg
alapján különíthetó el: a lakásban tar-
tott eb nagyon fontos vendégek ebéd-
meghívása esetén az éíkezőaszíal aIá
búiik, és ebéd közben orrával a nagyon
fontos vendég genitális ésÁagy anális
táiékára mért bökódésekkel igyekszik
felhívni a figyelmet nyáladző szájára
(Kenny, nem publikált megfigyelés).

A kutyának számtalan parazitája vary
majdnem annyi, mint a lónak
(Caballus equi), csak másfélék.
F,zekrőI az élősködőkről rengeteg
kónyv, közlemény és előadásanyag
látott már napvilágot. A paraziták
megismertetésével nem untatjuk az
olvasókat, mint ahogy magunkat is
megkíméltük tőle. Megdöbbenve
tapasztaltuk azonban, hogy az István
utcában éló ebek parazitá|tságáról iro-
dalmi adat nem áll rendelkezésre.
Ezétt - és mert jobb ötletünk nem volt
-, mint hiánypótló vizsgáIat, az István
utca páros és páratlan oldalán élő
kutyák parazitológiai státuszának
összehasonlítása volt vizsgálatunk
célja.

Anyag és módszer

A téma és a vizsgálati anyag a lábunk
előtt hevert az István utcában.
Gyűjtése nem okozott gondot. Es hogy
kutatásunkat szerencse kísérje,
gyakran bele is tapicskoltunk. A vizs-
gálat menete megegyezett a korábban
(Geni és Kenny, 2000) leírtakkal.
Röviden, a vizsgálati anyagokat a fel-
dolgozás előtt körbetáncoltuk, meg-
köpkódtük és a bal vállunk fölött a

hátunk mögé dobtuk. Ezt követően - a
Kiskegyed horoszkópjának ajánlásától
függően - kávézacc- pipamocsok- vagy
csirkebél-jóslással modelleztük a vizs-
gálat eredményét.

Az eredmények statisztikai értékelését
értelemszerűen az István utca páros
oldalán élő kutyák esetében páros t-
próbával, mig a páratlan oldalon élő
kutyák esetében páratlan t-próbával
végeztük, végil az egészet hagytuk a

búdös francba. (Geni és Kenny,2002).

Eredmények

Vizsgálataink során három különbö
egymástó1 jó1 elkülöníthető para
tapetét mutattunk ki (Táblázat). ,

nagyméretú peték rendszerint n
míg a kisméretúek rendszerint kicsi
voltak. A be nem sorolható peték va
kicsit nagyok, vagy nagyon kicsi
vagy nem is peték voltak.

A statiztikai elemzés a nagy elemszám
miatt még feldolgozás alatt, pub-
likálása pedig folyamatban van
(Kenny es Geni. 2002).

A vizsgált mintákból ebola vírust,
bubópestist, szár azlepr áí görvélykórt,
habarodottágot, földönkívüli értelmes
lényeket, valamint vitustáncra,
farkasember-szindrómára és vámpíriz-
musra utaló |eleket kimutatni nem
tudtunk, bár nem is kerestük.

Megvitatás

Munkánk kétségkívül az új évezred
három legjelentősebb eredménye közé
tartozik (lásd még Kilósi és Marski,
2001; Sajtónyikhaj, 2001). Számos
megválaszolatlan kérdés és probléma
azonban még a levegőben 1óg. Vaion
mi lehet a magyarázata annak, hogy a

nagy- és kisméretű peték aránya
azonos mind a páratlan, mind a páros
oldalon? Mi lehet az o|<a a páratlan
oldalon észlelt nagyszámú be nem
sorolható pete jelenlétének, míg a
páros oldalon nem okozott gondot az
ivari produktumok identifikálása?
Miért találtunk szignifikáns eltérést az
István utca páros és páratlan oldalán
aő kutyák parazitá fertőzöttsége
között? Az István utcát miért

Az Iswán utca pátos és páratlan oldalán élő kuryák
paruzitáinak összeha sonlító vizsgáIata

Mottó: "Ugyanis a sziget bel|sejében
egy vad, bennszülött törzs lakott. A
vadak ijedten félrehúzódtak házaikba
a félmezlelen, szemüveges európai
előt. Itt kereste fel Nalaya királyt, aki a

sátra előtt egy teljes komforttal beren-
dezeít pocsolyában ült. Civilizált
bennszülött volt, mert valamikor egy
angol teherhajón mint fútő dolgozott,
ezérí íisztelíe is a kis csoport maláj,
akiket egy napon azzaI a meglepő hír-
rel keresett fel, hogy ő a királyuk."
(Re jtő Jenő: Yesztegzár a Grand
Hotelben)

Az István utca páros és páratlan
oldalán élő kutyák parazitáinak össze-
hasonlító vizsgálata

Geni, Thalial és KennyJr.2#
lKing Kong, Godzilla, Frankein*tein
and Other §tupidities Foundatian,
beyond the §even §eas, Pü Boksz 3.14
2§outh Park Research Center, §outh
Park, Calorado, U§A
#in memoriam Kenny Jr. "§zemetek!
Megöltétek Kennyt!"

Összefoglalás: A szerzők a vilagon
elsőként hasonlították össze az István
utca páros és páratlan oldalán élő
kutyák parazitáit. A két csoport
parazlta-faulája között számos
markáns különbséget észleltek. Az
eredmények alaplán zseniális
hipotéziseket ötlöttek ki.
A kutya (Canis familiaris) az értelmes
ember (Homo sapiens)legjobb barátja.
Nemzetközi hírú bölcsészek elősz-
eretettel tartanak pitbull terriereket,
to|ásfe|ű egyiptológusok örömme1
osztiák meg otthonukat egy fila
brasileiroval, könyvtárosok konferen-
ciáin gyakran bukkan fel néhány
kanári-szigeteki harcikutya jóságos
pofája (Bux és McDowell, 1992;
Lauridson és Mayers, 1993; Langley,
1994; Kneafsey és Condon, I995;
§íong és mtsai, 1999.). A kutyák
alapvetően két csoportra oszthatók:
lakásban és kertben tartott ebekre. A
két populáció legegyszerűbben egy

páros oIdal páratIan
rldal

kis pete 0 l5

nagy pete 0 6

be nem soro]-
ható

0 I82



"Most be szeretnék tartani. nélkül, mert azt hazavitta a tu " Dr. Vörös Ki -t-06-0606-0606 _keresztezi a Bethlen Gábor utca) és
miért nem páruzamos vele a

Rottenbiller utca? Előkerül-e Mulder
ügynök húga, és vajon ez összefügg-e
Scully ügynök idült szüzességével?
Tütálib-e, málib-e?

Bár a vizsgált mintákból ebola vírust,
bubópestist, szárazlepráí görvélykórt,
habarodottágot, földönkívüli értelmes
1ényeket, valamint vitustáncra,
farkasembqr-szindrómár a és v ámpiriz-
musra utaiió jeleket kimutatni nem
tudtunk, ez a tény nem szabad, hogy
elaltassa az éberségünket, Mi tudjuk a

megoldást azoknak, akik nem szeret-
nék apró darabokban kiköpni a tüde-
jüket, kivizelni a vesé|üket, és az utol-
só stádiumban a beleikre felakasztani
magukat: ha Szergej Átcseszevics "life
forever" @ életelixir-kapszuláiából
napi két szemet élethosszon át szed-
nek, akkor nem lesz okuk félelemre:

06-06-0606-0606 - HÍVD MoST! (Át-
cseszevics, l998).

Hipotézisek'az Iswán utca páros és
páratlan oldalán élő kutyák paraziíás
fertőzöttsége közötti szignifikáns
eltérésről

A hipotézisekben leírt okok külön-
külön és együtt is okozhatják az
általunk tapasztalt szignifikáns
eltérést a két csoport parazitás fer-
tőzöttségében,

1. Globális felmelegedés

ÚlutU megfigyelések beszámoltak a
globális felmelegedés hatásáról az
István utca páratlan (déli) oldalán
(Marski és Kilósi, 2000). A
felmelegedés hatására íj, eleddig
ismeretlen, egzotikus paraziták üthet-
ték fel fejüket és ülhetnek szörnyú tort
mindenben, ami él (lásd még Átcsesze-
vics, 1998., HIVJAD MOSTAN!l!). A
nagyszámú sem nem túl nagy, sem nem
túl kicsi, be nem sorolható parazi-
tapete jelenléte is az "eddig
ismeretlen, egzotikus paraziták-
hipotézist" 1átszik megerősíteni. A
páros (északi) oldalon senyvedő paraz-
itákat azonban s könyörtelenül
tomboló tél előbb-utóbb elpuztítja, így
életciklusuk megszakad.

2. Földönkívüliek beavatkozása

Már hosszú ideje ismert, hogy az
István utca páratlan oldalán
földönkívüli zarándokhely létezlk

(Firkász, 2000). A kultikus, barbár
istentiszteletek helyéül szolgálró b ázíst
a Zorba bolygó lakói hozták létre és
tiszteletükre a keltetőhelyükről
nevezték eI azt. A világűr rendkívül
változatos és visszataszitó vándorai
(Kenny, nem publikált megfigyelés)
számos új parazitát - be nem sorolható
féregpeték!l! - hurcolhattak be csil-
lagközi repülönceiken, és ezeknek a
parazitáknak a pathogenitását a

szerzők igazán nem szeretnék önfer-
tőzéssel alátámasztani (lásd még Atc-
seszevics, l998, HÍVJAD MÁ},tr, MER
MEGNYÚVACCll!).ValószinőIeg az
Iswán utca páros oldalát az idegenek
pozitronágyúkkal lövik, amely
szerkezetek vélhetően megszakít1 ák az
ott élő paraziták fe jlődésmenetét.

3. Egyéb

Egyéb lehetséges, de izgalmas fel-
vetésekre lehetőséget nem adó - ma-
gyarázat az általunk tapasztalt jelen_

ségre - miszerint a páros oldalon nem
találtunk parazitapetéket - az a tény,
hogy az István utca páros oldalán nem
é1 kutya. De ezt okozhatja az is, hogy a

kemény tél és a pozitronágyúk miatt itt
már a kutya sem él meg?

Köszönetnyilvánítás
Ez a munka nem jöhetett volna létre a
"Klikk és az LTR Club Hókusz: A
Puritán és Szenzációhajhász-mentes
Tudomány Alapítvány" (lásd még:
F'irkász, 2000; Marski és Kilósi, 2000;
Kilósi és Marski, 2001, Sajtónyikhaj,
200l), valamint a Sörös Alapítvány
lámogatása nélkül. Köszönet Szergej
Atcseszevicsnek a "life forever" @

életelixir-kap szulákért

06-06-0606-0606 - HÍVD MoSTl (Át-
cseszevics, 1998).
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átszós oldat unalmas előadásokra
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Ül a koldus az aluljáróban, szegénynek hiányzik mind a két lába,

Odamegy hozzá egy ember, bedob egy ezrest a kalapjába és mond-

§

2|,

I** *#*J*s
Ja:
Papa tessék itt egy ezres, vegyéi rajta új cipőt.
A koldus egészen elkeseredik, elkezd sírni, hogy mondhat vala-
ki neki ilyent.
Olyan keservesen sír, hogy odamegy hozzá egy rendőr:
-Mi a baiod koldus, miért sírsz ennyire?
-Ne is mondja biztos úr. Látja nincs lábam, erre ideiön egy ember,

Ad egy ezrest és azt mondja vegyek raita úi cipőt.
Hát milyen ember az ilyen?
- Miért nem rugtad seggbe? kérdi a rendőr.

A koldus egészen kiborul, olyannyira, hogy beviszik az idegosz-

tályra.
Megkérdezi tőle az orvos, hogy miért van ennyire elkeseredve.

Képzelje doktor úr, nincs lábam, koldulok az altliárőban, odajön

egy ember, ad egy ezrest, hogy vegyek rajta új cipőt.
Elkezdek sírni, odajön egy rendőr, aztán megkérdezi miért nem

rúgtam seggbe.Hát én teljesen elkeseredtem, hogy lehetnek
ilyenek.
-Nyugalom, mondja az olvos. Maid mi itt talpraállít|uk!

l§
n/tLí



" gonosz emberek endotoxint {ecskendeznek be... i

Ú1 kOkacsáztatási rekord született: 51!
Uj kőkacsáztatási rekordnak örvendezheí a világ: 5l-szer
ugrasztott meg vízfelület tetején egy lapos kavicsot egy férfi
az Egyesült Allamokban.
A korábbi világcsúcs 40 ugratás volt, szintén az Egyesült
Allamokban született, még 2002-ben. A mostani sem teljesen
friss: egy |úlius 19-i hajítás eredménye, ám a Guinness
Rekordok.5zakértői csak mostanra végeztek a filmfelvétel -
merthogy áz is készült a dobálásról - alapos vizsgálatával, a
kavics vízre csapódásait jelző koncentrikus hullámocs-
kakörök számlálgatásáva1, és megerősítették a világcsúcsot.
Az új rekorder Russell Byers. A nevezetes napon vagy 40 kavi-
csot dobott el, és mindjárt elsőre világcsúcsot kacsáztatott. A
vízfelülettel az Allegheny folyó és a French patak találkahe-
lye szolgált, ez PittsburghtőI száz kilométerre északra van.

Vi-Fi detektoros póló; Wi-Fi hálózat
észlelésekor a póló dekorációján látható adó-
torony által sugárzott hullámok kéken villog-
nak, ilyenkor karácsonyfaként csillogva adha-
tod a világ tudtára, hogy itt bizony netezni
lehet. A levehető kereső-kijelző egység három
AAA elemről múködik pár órán keresztül. A
pólót 30 dollárért (-5,300,- forint) lehet
megrendelni a ThinkGeek honlapján.

Novemberben újra indul az oktatók hallgatói
véleményezése (november l5-tol dec. 2-ig lesznyiíva az
online értékelő rendszer). Nyomatékosan felhívták rá a

figyelmünket, hogy éliünk a lehetőséggel, mert ha sokan
"szayaznak", akkor figyelembe veszik a véleményünket, de

ha megint csak évfolyamonként 5-10 ember fog belépni,
akkor nem lesz értékelhető az eredménv,

Melyik oktatónkat
véled felfedezni az
alábbi képeken?

(Megoldások a 19.

oldalon)
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muravidéki képzőműv észeti
alkotások válogatott tárlata kap

14 között. A vidék képző-
művészete rendkívül gazdag hagyo-
mányokkal
rendelkezik, a

lendvai várban
rendszeresen
megrendezett
nemzetközi
művésztelep
immár három
és fél évtizedes
múltra tekint
vissza.
A közönség
tóbbek között

öt teremben
Karácsony

Iparművészeti Múzeumból kölcsönzött nápolyi szobrocs-

kák, valamint a Szépművészeti Múzeum alkotásai. A betle-

hemes együtt Jézus születését ünnepli. A IV században, a

niceai zsinat után szent Ilona szentföldi utazása és a
születési barlang föIé emelt templom fejezte ki azt a nagy

figyelmet, amely Jézus születési helyére, Betlehemre és a

megtestesülés titkára irányult. Ekkor vált ünneppé a kará-

csony, Jézus Krisztus születésének emléknapja. A kiállítá-
sokhoz kapcsolódó programokról a honlapon
(urynun Ju), az ínformációs pultnát vagy telefonon

érdeklődhetnek a 1átogatók.

Programok:
ooo tO. Játék-Tér-Idő kalandorai - Ósi utak vándorai,

Múzeumok Őszi Fesztiválja
nov. 1l, Bronzkori menyegző - históriás történeti játszőház

dec.9. Ave Caesarl - históriás történeti iátszőház
dec. 13. MÁV szimfonikusok: Luca napi fuvolakoncert
jan. 13. Honfoglaló eleink - históriás történeti játszőház

Dobozy Nóra

Kult Úr a Nemzeti Múzeumba látogat
A Magyar Nemzeti Múzeum október elejétől három ídősza-

ki kiállítással vária az érdeklődő 1átogatókat - természetesen
a túlélésükét küzdő, elszigetelt kiscsoportok globális

közösséggé válásának története is. A kiál-

a Magyarország
tórténetét bemutató
állandó kiállításon kívül.
hz e\őszór megnyíló kiá1-

lítás a szeptember 28.-

ától Iatogatható thai
fotókiállítás, amely az

Apponyi folyosó faIain
mutatja be és emlékezik
meg az egykori thai ki-
rály Magyarországon tett
látogatásáró1.

A Kupola Teremben a

Iitás ezt a folyamatot mutatja be

unnepen,
a nápolyi betlehe-

helyet szeptember 27 és október mek múvészete címmel időszaki
kiállítás tekinthető meg a

Magyar Nemzeti
Múzeumban
adventtő1 vizke-
resztig. A Múze-
um 2001-ben.
vásárolta meg azí
a kilenc nápolyi
betlehemes fig-
urát, amely a kiál-
lítás magvát al-
kotja. E mesteri
kézügyességge1
megformált

babákhoz társulnak a Nemzeti Galériából és az

Za|a György, Pandur Lajos, Gábor ZoIíán, Göntér Endre,

Gálics István, Király Ferenc és Baumgartner Dubravko
munkáit tekintheti meg.

A legnagyobb volumenü tárlat pedig a Végtelen utazás...

Utak térben és időben címet viseli, és a HERITOUR
(Heritage tour, Kulturális tematikus utak fejlesztése vidéki
területeken) projekt keretében valósul meg. A Magyar
Nemzeti Múzeum feladata, hogy e projekt eredményeit egy

három hónapos időszaki kiállítás keretében mutassa be,

Ennek eredményeként a résztvevő térségek 1ehetőséget kap-

nak arra, hogy megismertessék saját kulturális értékeiket,

valamint tematikus útjaikat a múzeumi látogatókkal,
érdeklődőkke1.

Az utak története - az emberi közösségek története, amelyet

leginkább az ériníI<ezésükón keresztül tudunk leírni és

feltárni. Az érittkezés - legyen az fegl,veres konfliktus, vagy

békés kereskedelem - információcserével, az információ-

csere egységesüléssel jár. Az utak története tehát egyidejűleg



i virgács akkor jó, ha íürtös." - Dr. Horváth Zsuzsanna

Kult Úr zenét hallgat- EmilRulez!
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A míllt szózad aégén egl fránya ámerikánus,
Bizonyos Bell, egl készüléket talált fel.
A találmóny híre bejárta a negy Vilógot,
S azóta minden polgóri csalddba telefon hell.

l.RuleZ!-t Haios
Andras. Hegyi Cyörgy es

Verasztó Gyula keltette életre, mint
hobbizenekart, a 90-es évek elején. A

számok szövege a kezdetektől íogva személyes
élményeken alapul, személyes történeteket mesél

el. Verasztó Gyula, a szerzői triumvirátus tagja és az
együttes dobosa 2005-ben elhagyta a bandát,

A zenekar tagjai:
Haiós, András ének, gitár, zongora, Hegyi, György
basszus gitár, ének, Bruzsa'Bab', Gábor gitár, ének,
Gereben, Zita ének, Fekete-Kovács, Kornél fúvós

hangszerek, ének, Kisvári, Ferenc dob, ének,
Warnusz, Zsuska zongora. ének.

Csípós, szókimondó, humoros, elgon-
dolkodtató, rendhagyóan

szellemes és elegáns
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Az autológ őssejt-beültetés elmélete

Cikkünk e|őző fejezetét úgy záríuk,
hogy a saját őssejtek tranplantatiója
napIaink sikertörténeíe. Az utóbbi
évtízed kutatásai bebizonyították,
legalábbis állatkísérletekben, hogy a

felnőtt szetyezeí különböző szerveiben
lévő (pluripotens /?/ vagy multipotens)
mesenchyrnalis őssejtek képesek a
saját sejtvonaluktól eltéró irányban is
differenciálódni. Ezt az őssejt plaszti-
citásnak nevezett jelenséget számos
szerző bizonyította a relatíve könnyen
hozzáférhető csontvelői őssejtek vonat-
kozásában. Megállapították, hogy a

csontvelői őssejtek (Mesenchyma1
Stem Cells /MSC' a saját sejtvonaluk
sejtjein kívü1 chondrocytává, osteo-
cytává, alveolaris epithel sejtté, entero-
cyíáyá, hepatocytává, mesangialis se j t-

té, endothel sejtté, sőt cardiomyocytá-
vá is képesek transzdifferenciálódni.

A felsorolásból kitűnik, hogy a transz-
differenciálódás gyakorlati megvaló-
sulásának bizonyítása alapvetően meg-
kérdőjelezi azí az évszázadok óta elfo-
gadott tételt, hogy a különböző csírale-
mezből származó sejtek és szövetek
között az elkülönülés éles és áthág-

II. Sikeres autológ őssejt-trarrsplarrtatiók sertésekben
Valóra válik az áIom?

genitor se jtek, amelyek osztódásra
képesek. Megállapítást nyert, hogy
infarctus esetén - az elhalt terület
széIén - megnő a mitoticus aktivitást
mutató sejtek száma. Ezek az osztődő
sejtek vagy a helyszínen lévő progeni-
tor sejtek vagy máshonnan "odataláló"
őssejtek. Az "odataláló" őssejtek min-
den valószínúség szerint a csontvelőbő1
származnak. Ennek egyik bizonyítéka
p|. az, hogy amennyiben egy férfi női
donor szívét kapja, egy idő múlva új
szervében y kromoszómáí taríalmaző
cardiomyocyták találhatók. IJgyanezt
egerek esetében már több szerv
esetében igazolták. Az őssejtek "oda-
csalogatásában" és megtapadásában,
valamint a kialakuló "új" szívizom-
szövet vascularisatiójában az elhalt
sejtekből származő növekedési faktor
(vascular endothel growth factor
NEGtr /) játszik szerepet.

Az alapvető probléma az, hogy akár a

progenitor sejtek, akár az "odacsaloga-
tott" őssejtek képtelenek osztódásuk
révén pótolni az infarctus során
bekövetkező gyors és tömeges sejtpusz-
tulást.

plantatióval a bőrön keresztül az őssej-

teket a kamrák belsejébe injektáljuk.
3. Intraoperativ. direkt inlramyocar-
dialis bejuttatást alkalmazunk, mely-
nek során nyílt szívmútétet hajtunk
végre, és az őssejtekkel mintegy infil-
tráljuk az éIő és az elhalt terület
határát. 4. Intracoronariás eljáráshoz
folyamodunk és az őssejteket a ko-
szorúéren keresztül felvezetett katéter
segítségével juttatjuk e1 az elhalt
terület széIi részére. Az l. módszer
egyszerúen kivitelezhető, nem igényel
katéteres beavatkozást, azonban érte-
lemszerúen őssejt-igénye hatalmas (az

őssejtek elsöprő többsége "útközben
elkallódik"). A 2. lehetőség véghez-
viteléhez valamivel kevesebb őssejtre
van szükség, de invazív. A 3. alkal-
mazás előnye a kis őssejt-igény,hátrá-
nya viszont - invaziv jellege mellett -

az,hogy a bejuttatott sejtek szigeteket
alkothatnak, amelyek később arrhyt-
miák kiindulópontjai lehetnek. A 4.

módszer a legtökéletesebb mert a cél-
zott őssejt bejuttatást az ereken keresz-
tül teszi lehetővé, viszont invazív jel-

lege és a coronaria-áramlást 1assító

hatása veszélyeket re jt magában.
Amellett, hogy kipróbáltuk a har-
madikként említett eljárást is, kísér-
leteinkben a negyedik lehetőséghez
folyamodtunk.

Kísérleti műtéteinkhez olyan 4 hóna-
pos, 25-28 kg-os magyar nagy fehér
hússertéseket használtunk, amelyeknél
előzetesen myocardialis infarctust hoz-
tunk 1étre. A iatrogen infarceratio
ismertetése meghaladná jelen cikkünk

hatatlan (ld. MSC - alveolaris epithel Azépéselhaltterülethatáránakkörülinfiltrálása kereteit, ezért csak az aztkőyeíő íötíé-
sejt, MSC - enterocyta, MSC - hepato- Ezért merült fel az ötlet, hogy támogat- néseket ismertetjük. A mesterséges

cyta!). Hogy egy adott szervben az ott ni kell a szívet a csontvelőbőIszármazó infarctus létrehozását kÖvetően szoro-

lévő őssejtek milyen irányban differen- őssejtek millióival! san monitotozívk az állatok élet-
ciálódnak, azt mindig .a,környezetük hz autológ őssejt_beültetés végre_ funkcióit. Az acut myocardialis infar-
haíározza meg (ősseit-niche). rr""i,uru 

'-o-- 
tus (AMI) létrejöttét a kialakult ST:ele-

Hogyan megy végbe ez a folyamat a ;:'::, ló"",llz o cprtÁcel vatióval, minimum 3 egymáshoz tar-

szívben? Az éreíí,rrr:;á;;i,^'u*r'ui u_1_'.o*' lássuk a SertéSeken.végrehaj- rczó elvezetésben az echocardio-

diomyocyta magzati ]<;;;;i 
" ;?; tott műtétek technikai kivitelezését| 

s.upt iás vizsgálat során észlelt seg-

osztóáásia képes. Mitoticus aktivitásá A. műtéti technikákat tekintve négY mentalis fa|mozgás-zavar kialakulásá-

a születéskorgyakorlatilagmegszűnik, lehetőség kínálkozott. 1. IntravenáS val, a bal kamrai dimenziók és a sys-

viszont a myocardiumburi_ minimális injekciórévén juttatjukelazőssejteket tolés bal kamrai funkció, valamint a

mennyiségben _ maradnak olyan pro_ a szívbe. 2. Tiansendocardialis trans- infarctusos heg méretének kontrasz-

., Font Gúcztóvt. ér. Andréka
.5!2,Dr. Kótai Iswáng

l,,Belvárosi átrlatorv+*i.Rendelő,,,'.
Budapest, li'., ,.'.. ],.'.udapesi li'., ,.'.. ], ; ',,,:

Xántu§ í*losáIqtkerr, G}ői . ,',',.

§ §zIE',, Alla.torvos.tudorrrányi,Kátr -

Anatómiai és, §zóvettani:§g53{|q; ., 
:



"A vitális íesrés neln azr ielenti,

tanyagos MRI vizsgálatával igazoltuk.
Az állatok egy részét a kialakult és a
fentiekben leírtak alapján biztosan
igazolt infarctust követően az iníraop-
eratíg direkt intramyocardialis mego1-
dásnak vetettük alá. A megíelelő
anaesthesia után, a bal oldali thoraco-
tomiát követően, megnyitottuk a peri-
cardiumot és (az ősse jt-suspensio
helyett) physiologiás konyhasó oldatta1
körülinfiltráltuk a mvocardium elhalt
terülerének szelet. Ai ép és az elhalt
terület határát az ischaemiás cyanosis
jelezte.

Miután ezek a műtétek csak a tech-
nikai lehetőség kipróbálá sát célozíák, a
sertéseket az eliárást követően exter-
mináltuk.
Az állatok másik részénél - amelyeknél
az intracoronariás módszert szándé-
koztunk végreha|tani - az AMI-nak
megfelelő kezelést alkalmaztuk
(aspirin, ACE-gátló, béta-blokkoló,
clopidogrel, statjn).

A műtétet közvetlenül megelőzően a
Semmelweis Egyetem I. sz. Pathologiai
és kísérleti Rákkutató Intézetéből a
ferezis révén szeparált és megfelelő
töménységűre besűrített óssejt szusz-
penziót isotherm ládában a beültetés
színhelyére, a Kaposvári Egyetem CT:
diagnosztikai Központjába szállítot-
tuk, ahol a műtéteket végeztük.
A csontvelői sejtek egy részét GFP-I
(Green Fluorescent Proteint)
expresszáló retrovírussa1 fertőztük,
hogy könnyebb legyen ezeknek a
sejteknek a nyomon követése a későbbi
mikroszkópos vizsgálatok során.
A mesterségesen létrehozott infarctus
kialakulását követő 4. napon MRI vizs-
gálat történt, az 5. napon pedig a
sertéseket - megfelelő premedikáció
után - intratrachealis narcosisban meg-
katétereztúk. A katétert az a. femoralis
felől ugyanabba a coronaria-ágba, a
ramus interventricularis paraconalisba
(RIP) vezettük, amelyben 5 nappal
előbb az elzáródást mesterségesen
előidéztük.

Ezután egy 14 x 3-3,5 mm-es PTCA
(percutan transluminalis coronaria
angioplastica) ballont vezettünk a RIP
proximalis és középső részének hatá-
rára, amit 3 percre alacsony nyomással
(4-6 bar) felfújtunk a coronaria-áram-

gyorsan {estünk" - Dr. Vajdovich Péter

MRI vizsgálatok

lás teljes leáilítására. Ezt követően a
katéteren keresztül bejuttattuk a 9,5 x
106 CD34+ sejtet tartalmazó 5 mI
mennyiségű őssejt-suspensio felét. 3
perces szünet után a ballont ismét
felfújtuk és beadtuk a koncentrátum
másik felét.

A keringés leáIlítása lehetővé tette a
transplantált seitek megtapadását, és
az endothelen keresztúl történő migrá-
cióját, vagyis az elhaIt területre történő
eljutását.

Coronaria-áramlás leállítása ballonnal

A beavatkozások után a sertések állat-
orvosi felügyelet aIá kerültek, és
havonta elvégeztük rajtuk az echocar-
diografiás vizsgálatokat. A szívizom-
infarctust követő 2. és 4. hónapban
mértük a 1aboratóriumi eredményeket,
ezen kívül echocardiografiás és MRI
vizsgálatok történtek .

A 4. hónap végén az állatokat exter-
mináltuk, hogy a kórbonctani, vala-
mint kórszövettani vizsgálatokat elvé-
gezhessük.

Alapvető klinikai megállapításunk és
eredményünk az, hogy az őssejt terápi-

A kórszövettani és MRI vizsgálatok
igazolták, hogy az autológ intracoro-
náriás őssejt transzplantáció zayafia-
lanul és szövődménymentesen zajlott
le, Egy esetben sem volt ész7elhető az
állatokban tumorképződés, illetve
malignus ritmuszavar.

Vizsgálataink bebizonyították, hogy a
csontvelői őssejt transplantatio hatá-
sára statisztikailag szignifikáns mér-
tékben javul a systolés balkamra
funkció, növekszik az ejekciós frakció
értéke és csökken az infarctusos heg
nagysága.

Az őssejt-terapia kedvező hatásaiért
több mechanizmus tehető felelőssé, így
az angiogenesis fokozódása, a szívi-
zomsejtek kisebb mértékű apoptosisa
és a megváltozott collagen expressio
együttesen. Ezek hatására a kialakult
heg megerősödik, a szívizomszövet
nagyobb mértékben megmarad.

További céljaink között szerepe| az
őssejtek megtelepedésének vizsgálata
immunhisztokémiai módszerekkel és a
szívizom-tömeg alakulásának követése
pozitron emissziós tomográfos (PET)
vizsgálaííal.
Átmenetileg továbbra is nyitott
kérdések maradnak a következők: 1,

alkalmasak-e ezek az új szivizomsejtek
arra, hogy a szivjzomszövetre jellemző
kapcsolóstruktúrákat egymássa1 létre-
hozzák,2. mekkora a túlélési idejük,3.
újjáépítik-e a sziveí vagy csupán stim-
ulál ják az épen maradt szövetek
működését?

Befejezésül szeretnénk köszönetet
mondani a Kaposvári Egyetem CT:
diagnosztikai Központjának és a
Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézetnek munkánkhoz
nyújtott segítségükért. Külön köszönet
illeti dr. Andréka Pétert, akinek sike-
res páIyázatai (Magyar Tüdományos
Akadémia Bólyai János Kutatási
Osztöndíja, Hungarian-American
Enterprise Scholarship Found, ETT
302/2003, és OTKA F043380) nélkül
ezeket a kísérleteket nem lehetett
volna elvégezni.

án átesett állatokban a bal kamra sys- Ez a cikk a Kamarai Á[atorvos 2007
tolés funkciója nagymertékben javult, júniusi §zámábÉü ielent me& és Dramií az ejekciós frakció %-os ertéke- perénli }ános fószerkesrt6 ióvoltáMlnek emelkedésével tudtunk igazolni. otvarhatieto* a Kiy§Tít*ben is.
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Zoológus oldalak

napos pihenő után vár rám Kecskemét.

Július 15-20. . Ürgementés (?)

Bolond fejjel ugyanis jelentkeztem az

ELTE Etológia Tanszékén meghirdetett
ürgementésre, mondván, hogy milyen jó

móka lesz az, ráadásul még fizemek isl

Nos, hát igen, móka volt is, de sikerült
kifognunk a nyár legforróbb hetét.
Kecskeméten még viszonylag tűrhető idő

volt, bár a katonák a saját mérőállomá-
sukon 53"C-ot mértek talajszintben.
Szegény ürgék is nehezen viselték. :(
Hétközben Dunakeszin folytatódott a

befogás, de itt már tartottunk délutáni
pihenőt, s rendszeresen elláttak minket
mindenféle jóval: dinnye, fagylalt, mobil
zuhany. l)

Erdekes dolog ez a "mentés", mert mint
kiderült, az állatokat azért kell befogni, és

áttelepíteni a Nemzeti Parkokba, hogy az

ott élő ragadoző madaraknak legyen mit
vacsorázni. Ertitek: mentés. :P csak nem

az irgéké, hanem a sólymoké. Mi pedig

szenvedtünk a hurkokkal, bezzeg a"hoz,
záéttők" egy vödör vízzel kiöntenek egy

fél családot.

gyűjteményt kellett kipakolni a dobozok,
ból, összepárosítani a koponyákat a cson-

tokkal (már ha volt hozzá), majd szépen

újra bedobozolni. Kicsit sok volt a nyérc,

görény, menyét és mezei nyúl,.. A nyu-
laknál olyan érzésem volt, hogy a gyíljtők

az összes paprikásban végzett állat fejét

ktfőzték.lP De péntekre végül befejeztük,

s a munka "legjobb része", a leltározás a

következő hétre maradt (ezt szerencsére

megúsztam:)),
(Ezt követően szüneteltettem az önkéntes
munkát, s kicsit kiélveztem a nyarat -

VEGRE!)
Augusztus ?I-Z4. . Fenékpuszta

Mindent összevetve talán ez sikerült a

legjobban. Béke, nyugalom... és sok

madárl Főleg nádiposzáták, de abból
rengeteg. Foltos és cserregő, SCH és

SCI... Sikerült megtanulnom
madarat szedni, és azt javaslom,

kerüljétek el a kékcinkéket, mert

vérengző vadállatok! Különleges
érzékük van ahhoz, hogy az ujj

1egérzékenyebb részébe csípjenek
bele, és utána csőtzárat kapjanak.
Általában messziről lehetett hallani
("$*@&!"), ha valaki egy cinkét
próbált meg kihalászni a hálóból. :)

Viszontláttam egy tavaszi madár-
fiókát, ami most már egészen hasonlí,

tott egy gólyához, és szomorúan tapasztal,

tam, hogy a sérült madarak száma csak

gyarapodott. Utolsó napunkon behoztak

Fejezetek egy zoolőgus nyári naplójából
Jtrnius 29. - Vizsgaidószak vége

Végre vége! Az elején még örültem, hogy

milyen könnyen megvolt a zootax szígor,

latom (ugyan már, hogy lehet ilyet
kihúzni, hogy 1. Ízeltlábúak általános
jellemzése, Z. Gerincesek általános
jellemzése ?!i:) ), de csak aztán jött a

java... a biokémia után úgy éreztem, nem

bírom tovább, és akkor még hátra volt a

két genetika és egy bevökol. De úléltem,
sikerült, megúsztam egy kisebb idegössze-

roppanással. S most, amikor pihenhet-

nék, vár rám Z hét terepgyakorlat! Jó,
nem olyan rossz dolog az, de amikor
mások a vízparton süttetik a hasukat...

Július 2-13. - Terepgyak

A tavalyi egyhetes lepkekergetés után

feltidtiles volt a mindennapi kirándulás.
Persze mindig azokon a napokon esett az

eső, amikor a legszebb helyeken jártunk.

Az első het legemlekezetesebb pillanata
volt, amikor a legnagyobb szélben,

dideregve felérttink a Nagy-szénásra, s

egyszer csak felbukkant egy csaj

biknlben. Ott futkosott a réten, már

kezdtem azt hinni, hogy valamely
hímnemú csoporttársunk vetítette ki
elénk rejtett vágyait, amikor
kiderült, hogy a lány nem csak egy

álomkép, mi pedig tátott szájjal (és

nyakig beöltözve) figyeltük, ahogy

tovalibben. S hogy mit csinál egy

zoológus a Soroksári Botanikus
Kertben? Figyeli a csalán tetejére

felcsimpaszkodó egyetlen fogófarkú

óvilági emlős (torpeegér) fiatal,
cincogó egyedeit.
A második heti Királyrét tele volt
meglepetésekkel, ugyanis elég mini,
mális infónk volt arról, hogy mégis mit
fogunk csinálni. Az id,őlárás itt sem JúIhrs23-77, -Múzeum

.r"ktirrk kedvezett, alig bírtunk néhány Térepgyakorlaton épp azon siránkoztunk,

lepkét összefogni a preparáláshoz, ráadá- hogy az állatkertnek nem l<ellett az egy macskabaglyot, aminek nYÍlt

,.r1 u korri rákot sem sikerült megtalál- önkéntes munkánk, amikor felajánlották szárnytörése volt, és állatorvosi segítség

nunk. :( A hét abszolút csúcspontját a nekünk, hogy mehetünk a híján csak lefertőtlenítették a sebet, és

kenuzást követő közös palacsintasütés Természettudományi Múzeumba cson- elktilonítették az állatot. Nem jósoltam

jelentette, kiderült, hogy u muzeológusok tokat rendezgetni. Végüiis, ha már más neki sok időt, de még mindig életben

is tudrruk sütni-főzni. :) A vacsorát dolgunk nincs, csináljunk valami van, és ha minden tgaz, már kikerült a

követte a klasszikus . számunkra kicsit hasznosatl Nagy bátran jelentkeztünk röpdébe. :)

kényelmetlen . ',ki mivel szeretne ketten, hogy majd mi... menetközben Szeptember Z..Mármegint...
foglalkozni - s mi az, ami ebből meg, voltak kétségeim, hogy jó ötlet volt-e ezt ltt vagyok újra pesten, holnap kezdődik
va'Íósítható,, c. társalgás. pénteken aztán elvállalni, de így utólag, egy kiselejtezett a, tiaü| félév . huná élettanl :)
nehéz szívvel tértünk vissza a clvlllzáció- zsiráfcsigolya birtokában azt mondom, ' 

csirek
ba - én pedig annak tudatában, hogy 1.5 megérte. :) Egy GodollőrőI átszáIlított
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ZjjI,IőI szeptember 21. a Béke Nemzetközi Napja. Jane Goodall, a
Roots&Shoots (magyarul Rtigyek és Gyökerek) szervezet alapítója egy évvel
később, ZOOZ-ben lett az ENSZ Béke Nagykovete, s ennek alkalmából készült el
akkor az első "békegalamb". A "Rügyek és Gyökerek" háIózattagjai ettől az évtől
kezdve rendszeresen elkészítik a saját galamblaikat, melyek ktzárólag újrafel.
hasznosítható alapanyagokból készülnek. Dr. Goodall nagyon fontosnak tartja,

c) loCy minél többen részt vegyenek az eseményen, hiszen ez egy kitűnő lehetőség

_! íelhívni a világ figyelmét arra, hogy az emberiség békére vágyik.
\(U A korábbi években a Föld számtalan pontján repültek az egyesület tagjai által
É késrrtett galambok, mint például a római Colosseumba.r, u'ti.,ul Nagy Falon,
._l Mongóllában, Tanzániában, Ausztráliában, Bosznia-Hercegovinában és még

.§ rengeteg óás országban. Ebben az évben szeptember 23-án kertilt sor a
'! 8alambröptetésre, s a rendezvényen most is több ezer fiatal részt vett.
E A "Rügyek és Gyökerek" természet- és kömyezetvédelmi háIózatot 1991.ben

http: //www. rugyekesg},okerek.mindenkilap j a.hu/

Egyesület koordinália, s

egy csoport vezetését,

csirek

A Christian Veterinary Missions
(CVM) keresztény állatorvosokból álló
szeryezel., amely állatorvosi műszerek,
munkaerő, gyógyszerek és pénz for-
májában segítséget nyíjt az arra rá-
szoruló országoknak; (pl.: Uruguay,
Nigéria) emellett pedig lehetővé teszi,
hogy évente néhány állatorvostan-hall-
gaíő láíogatást tegyen az Egyesült
Allamokban.
A CVM egyik vezetője Dr. Martin
Langhofer (Dr. Marty), aki egy
Indiana államban található kisállat-
klinika tulajdonosa, és állatorvosa,
emellett pedig lófogászaúa specia-

@ hívta életre a híres viselkedéskutató, Dr. Jane Goodall. A "Rügyek és Gvökerek,, l \*re
§ csonortokban a legktlonbozObb korú, de fOleg altalanos iskolas fiatalok ]Ű;;;- t \.ry
§ gusaik vezetésével- környezet-, természetvédelmi, illetve humanitáriu
O tevékenységet_folytatnak a szabadidejükben. Magyarországon a csoportokat a Rtigyek és Gyökerek

f Yariak átyr"""t segítségét, akik szívesen segítenének a rendezvényeken vagy elvállalnák akár' 
Honlapjuk elérhető az alábbi címen:

Egy nyár az USA-ban
Iizálődott. Köze1 hathetes gyakor-
latunkból 4 hetet az ő otíhonában
töltöttünk.

Repülőnk Chicago-ban landolt, így
első napunkat ott, a felhókarcolók közt
töltöttük. Miután a Michigan-tó
csatornáján hajókázva megtekintettük
a várost, a hosszú úttól, és az időel-
tolódástól kimerülve South Bend, és
Dr. Marty otthona felé vettük az irányt.
Hétköznapokon főIeg a §7estern
Veterinary Clinic-en tartózkodtunk,
ahol Dr. Marty mellett 3 fiatal állator-
vos, 5 irodai dolgoző és 5 technikus
dolgozik. A technikusok a középiskola
elvégzése után 4 éves képzésben
részesülnek, és többek között
vérvételre, injekciók beadására,
fogászati kezelésre, röntgenezésre,
intubálásra és ultrahangozásra is jogo- A rendelői feladatok ellátásán kívül a
sultak. Ha valakinek ez nem elég, és kb. 100 mérföIdes körzetben taIálhatő,
állatorvos szeretne lenni, annak továb- elsősorban ló- és alpakatenyésztéssel
bi 4 évig kell még tanulnia. foglalkozó farmokon láttuk el az arra

A klinika meglehetősen jól felszerelt,4 rászorulÓ állatokat egy jól felszerelt
vizsgálószoba, kozmetika es mútő váija "mobi1 klinika" segítségéve1.

az állatokat. A bent tartandó kutyák- Ez egy olyan mikrobusz, amelynek
nak, macskáknak és a sebészeti bea- rakterében egy komplett gyógyszer-
vatkozáson átesett pácienseknek külön szekrény, mobil lIH, (és szükség esetén
elkülönítő részleget alakítottak ki. röntgen) munkaasztal és a lófogászati

Allatorvosi múszerekben sincs hiány: 2
altatógép, röntgen, ultrahang, 1ézer,
sterilizátorok, 5-6 különféte endosz-
kóp, a laborparaméterek megál-
lapitásához analizátorok, mikrosz-
kópok és gyorstesztek állnak az áIlator-
vosok rendelkezésére. Az itt eltöltött 4
hét alatt számos pácienssel találkoz-
tunk és a rutineliárások mellett több
különleges (vagy legalábbis általunk
annak ítélt) beavatkozást is végig-
néztünk, mint például: faroktá|éki
daganat lézeres műtétje, vérátöm-
lesztés, laparoszkópos ovariohysterec-
tomia, gasztroszkópia és bioptátum
vétele, rhinoszkópia, pemphigus foli-
aceusos kutya és autoimmun hemoli-
tikus anaemiás macska hosszabb távú
kezelése.
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-
beavatkozásokhoz szükséges műszerek
találhatók. A kiszállások során tanúi
lehettünk például corneasérülésektől
szenvedó alpakák kezelésének, lovak
UH-os vemhességvizsálatának, fogre-
szelésének, farkasfogának eltávolításá-
nak, illetve fogászati röntgenezésének
és nem egy alkalommal sántaság-vizs-
gálatának is. Emellett lehetőségünk
volt egy vetélt alpakabébi és egy
gyomorcsava4ban elpusztult kutya fel-
boncolására ii,
Rendszeresen részt vettünk színes pro-
gramokkal (rodeo, lovasverseny, kutya-
show) egybekötött állatvásárokon is,
ahol a legkülönbözőbb állatok, takar-
mányok és felszerelések találtak
vevőkre. Dr. Marty itt szaktanácsadás-
sal és a gazdákkal vevőkkel való kap-
csolat építgetésével is foglalkozott.

Egy napot a south bendi Potawatomi
állatkertben töltöttünk, aho1 1áttuk,
amilí az állatorvos ivarzáselnyomó
injekciót lőtt. be egy hóleopárdnak,
valamint megtekintettük az állatkert
állatorvosi kliniká|át is.

Langhoferék családtagként kezeltek
bennünket. Szinte minden nap étte-

remben ebédeltünk, rengeteg új
emberrel ismerkedtünk meg és a 6 hét
alatt 7 különböző templomban jártunk

nak és kizárjáI< életülóől a modern
technológia vívmányait.

South Bend után 5 napot Dr. Gál
Sándor indianapolisi, rendkívül jó1 fel-
szerelt klinikáián töltöttünk. Emellett
Gál dr. számos konkurens környélóeli
kisállatklinikát is bemutatott nekünk,

nap egy hangulatos olasz étterembe
vitt minket, ahol bemutatott
feleségének, Dr. Sulma Mohammed-
nek, aki a humán mellrák terápiás
megoldásait kutat|a a kutyák emlőtu-
morának atalógiájára. Dr. Nour
megismertetett bennünket néhány ter-

amelyeknek felszereltsége,
nagysága, berendezése
a|aplán nehéz lenne sorren-
det felállítani: egyik szebb
volt, mint a másik. Egy
éiszakát az Airport Animal
Emergi-Center nevű
sürgősségi á|Iatkőtházban
töltöttünk, ahol egymást
érték a kritikus állapotban
Iévő páciensek (hőguta,
gyomorcsavar, harapott és

mart sebek, autóbaleset,
szívelégtelenség és

következményes túdőödéma,
vével is, melyek között a Karunkkal
való szorosabb kapcsolat kiépítése is
szerepelt.

Vakációnk alatt nagyon sokat tanul-
tunk, gyarapítottuk angol nyelvtudá-
sunkat, számos érdekes emberrel
találkoztunk, közelebbről megismer-
tük az amerikai kultúrát és szokásokat;
így tehát rendkívül hasznos volt az ott
eltöltött idő. Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani mindazoknak,
akik gondunkat viselték Amerikában,
és a CVM-neI< azéfi, hogy biztosította
vakációnk anyagi hátterét.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy
idén novemberben néhány amerikai
professzor és szakember Egyete-
münkre 1átogat és szakmai előadásokat
tart maid. Dr. Martin C. Langhofer
emellett a cvM múködéséről is
szeretne beszélni. Minden érdeklődőt
Szeretettel várnak. Amennyiben van
kedvetek, és időtök is engedi,
feltétlenül menjetek el, biztosan
megéri!

(az egyikben például rock-koncert
szórakozíatía a hívőket). Hétvégéken
rendszerint családi összejövetelre
került sor Langhoferéknél közös ének-
1éssel és Biblia-olvasással.

Ellátogattunk Shipshewanába is, az

amishok földjére, akik 17. századi éIet-

módot folytatnak, lovasszekéren jár-

cardiomyopathia stb.). Gál dr. minden
nap étterembe vitt és hasznos taná-
csokkal látott el bennünket, főleg a

praxismenedzsmentet illetően.

USA-beli tartózkodásunk utolsó
állomása '§íest Lafayette és az ottani
Purdue Egyetem volt. Első nap a cam-
pushoz közeli, elegáns Hilton Garden
Inn-ben kaptunk szá|lást, majd
átköltöztünk Dr. Mark Russell család-
jához. Dr. Russell takarmányozástant
oktat a Purdue-n, emellett pedig a

CVM tiszteletbeli tag|a. Egy napot az

Indiana állami vásáron, kettőt pedig az

egyetemen töltöttünk, aho1 megfi-
gyeltrik a kis- és nagyállatklinikán
folyó munkát és megismertünk néhány
érdekes embert, mint például Kirát és

Stephane-t, akik 3 éve végeztek
karunkon (a német évfolyamon) és

most a Purdue nagyállatklinikáián dol-
goznak.

Volt szerencsénk találkozni Dr. Nour-
ral és Dr. Asemmel is. Dr. Asem a

Purdue Egyetem dékánhelyettese és

1980-ban végzett Egyetemünkön.
Azóta nem járt Magyarországon, de

tökéletesen emlékezett campusunkra,
tanárainkra és a Marek József
Kollégiumra. Diákként magyar nyel-

ven írt TDK-dolgozatot és íémavezeíő-
je, Bodó Imre Profesrzo. Ú, bizíaíta
arra, hogy próbáljon szerencsét az

USA-ban. Dr. Nour felelős a Purdue
bel- és külföldi kapcsolataiért. Egyik Sótonyi Kata és Papp Melinda
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TJtazás Debrecenbe beleim körül

avagy szúnyogriasztóm hatalom, térképem uralom
Már a lejutás sem volt egyszerű. S ezen
a jó kilométerenként elhelyezetett
táblák sem segitettel<, maximum azt az
érzeíet növelték, hogy valaki, valahol
most épp nagy§n jól szórakozik - raj-
tunk, mert az 1lyen esetekben mindig a
szenvedő fél szerepe jut ránk. Percze az
ember csak azt értékeli igazán, amiért
meg kell küzdenie; sha azívesszük eg1.
jeggyel nem csupán fesztiváloztunk, de
akadályversenyen is részt vettünk.
Valamint kósza ismeretségeket köthet-
tünk a helybeliekkel lltbaigazitás
címén. Szóval kész nyereség az egész!
Ugyan azí már korántsem gondolhat-
tam volna legmerészebb álmaimban
sem (melyek mint tudjuk, meg-
valósíthatók), hogy az ismeretséget
olyan mértékig llehet fokozni, mint
amilyet a - szellősnek és kényelmesnek
a legerősebb túlzással sem állítható-
fesztiválbuszon történő ltazási
lehetőség kínált. Igaz, ingyen volt, és
olcsó busztól tág teret ne várj; s annak
sem kellett volna a meglepetés erejével
hatnia, hogy a kora déli járat az
elvonókúra csődjére emlékeztetett.
Gyomortúrára és tömegiszony-rehabil-
itációra azonban kiválóan alkalmas
volt.
s aki ezze| a buszon érkező álomúttal
nem érte be, az számos egyéb
felfedezni valóval számolhatott.
Például elutazhatott egyenesen
Afrikába (s nem csupán a Kft., hanem
a vonatkozó sátor segítségével is),
illetve bábeli babérokra törhetett
sörösrekeszekből történő toronyépítés-
sel, vagy ha besokallt a lehetőségekből
és sátorszomszédaiból, kilőhette magát
az űrbe, de legalábbis a fejünk fölé egy
amolyan vidéki vurslikból ismerős csil-
logó golyó segítségével.
Szégyen, nem szégyen, sokan utazunk
az ingyen cuccokra, készüljenek azok
bármilyen minőségben, vagy fel-
használhatós ági garanciával. Hiszen az
elv a lényeg. De a promóciós és több-
nyire teljesen valószínútlenül rikító
árnyalatú kulcstartók, öngyújtók,
fehérneműk és egyéb kacatok

kupacából messze kimagaslik az
ingyen pia mint önálló intézmény. Az
minden mennyiségben fogyasztandó, s
belőle bátorság merítendő a fesztiválok
kínálta másik kalan dhoz: az alkalmi
kapcsolatok kiaknázásához, Amire
egyetlen szabály érvényes: lehetetlen-
ség nincs, csak még nem ittunk eleget!

Az uíazás és potyázás fáradalmait,
illetőleg a tópart hiányát a színes pro-
gramkínálat volt hivatott feledtetni a
saját maga és társai tolerálásába bele-
fáradt fesztiváIozóval. Jóllehet a tópart
hi ánya megfogalma zás némi igazságta-
lanságot rejt magában; hiszen a haladó
hagyományok szellemében az EFOTT
idén is víz mellett került megren-
dezésre. Az már más kérdés, hogy aviz
pusztán a dekoráció és a szúnyo-
gtenyészet szerepét töltötte be, előb-
biét megkér dőjelezhető, utóbbiét meg-
ingathatatlan módon. Egyéni szoc.
probléma, hogy egyesek nem érték be a
tóban felgyülemlett változatos képet
mutató szemét csodálatával (éljen a
szelektív hulladékgyújtés), hanem a
júliusi hőségben a pancsolásra is
igényt formáltak. Azonban legyünk
reálisak, felfrissülni nemcsak a vizben
lehet, hanem egyéb folyékony, belsőleg
alkalmazandó entitások által is. S
akiknek a nyelés nem volt inyére, azok-
nak sem kellett csüggedniük. Ugyanis
az olcsó sör mámorát törkölypálinkás
vizipipával is elmélyíthették, saját,
személyre szabott szipkáva1, ter-
mészetesen gondosan ügyelve a
higiéniára. Bár ez nem volt könnyű.
Főként, ha tekintetbe vesszük a
kavargó porfelleget, ami jelentőségtel-
jesen beitta magát nemcsak minden-
napjainkba, hanem sejtjeinkbe is,
egészen addig, amíg orrlyukainkon
keresztül nem távozott horrorisztikus
humusz formájában.

S akit ezen élvezetek még mindig nem
elégítettek ki, az még mindig elláto-
gathatott a koncertekre. Ami, ugye) az
EFOTT lényege volna. De valljuk be,

idén ezen még lett volna mit javítani.
Bár sokat dobott az élvezheíőségen,
hogy Lovassy András nem küldte el
cizelláIt módon a közönséget melegebb
éghajlatra, s idén a PASO-t sem
kárhoztatták szaunaparty-ra, ám szá-
mos zenekart nélkülöznünk kellett.
Persze ér|ük be azzal, ami adatott, s
osszuk fel azí, amink van. S azon se
akadjunk fenn, hogy a Disco Express-t,
Ganxsta Zolee és a Kartell-t, Emil
Rulezt, s egyéb könnyen emészthető
művésztársaságot délutáni matiné for-
májában tálalták elénk.

Pötryös labda boldogsága
avagy Tibi bácsi még mindig tudja

Generációmből százal< keltek vasár-
naponként Tibi bácsi kívánságaira. Az
álmosság helyét jelen esetben a
részegség. vette át, de a feeling meg-
maradt. Es a dallamok is. Legfeljebb
éreztünk némi nosztalgiát. Mégis
hasonló lendülettel szálltunk be a
szerelemvonatba, jártuk a kacsatáncot,
és öltük egymást Tibi bácsi pöttyös iab-
dáiért. Volt minden, mint egy jófajta
vidéki lagziban. A hasonlóságra Tibi
bácsi oly mértékben hajazott, hogy
mintegy szabályosan összeesketett két
lelkes majdnem idegent. Persze az
Llluziő a lényeg. Talán elhisszük nekik,
hogy örök hűséget fogadtak; talán
elhisszük egymásnak, hogy őszintén
éIvezzik, ha megszólal a lemezlovas.
Gáz? Miért lenne?! Az már inkább,
hogy a műsor mit sem váIíozoíí a
héten. Az ismerősség gyönyörködtet.
Erre épít a retrónak nevezett irányzat.
De csak ideig-óráig. Mondhatni
unalomig.

Az idei nyár különlegessége, a hőin-
gadozás semmiképp sem járt hangu-
latváltással. Ez utóbbi konstans mond-
hatnám örök az EFOTT történetében:
pia, por, punnyadás.
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BraVE ftrt}e

Dear Students,
I would like to welcome you warmly in Hungary, at the Faculty of Veterinary Science
in Budapest. I hope that you have a glorious time at the University and in Hungary
too.
In my opinion you have to know about a company who is the supporter of this
bilingual magazin,the Equus Days, the Marek Days, the Freshmen's Ball and most of
the programs in the University.
§íell, here is some words about the Eukanuba:
Animal nutritionist Paul Iams founded The Eukanuba Company in 1946 in a small
feed mill near Dayton, Ohio. Clay Mathile joined Eukanuba in 1970 and purchased
the company in 19782. Paul Iams established the company's nutritional foundation,
and clay Mathile provided the vision the enable The Eukanuba company to become
a world leader in dog and cat nutrition.
The Procter & Gamble Company (P&G) acquired Eukanuba in September 1999.
Eukanuba joined P&G's Health Care and Corporate New Ventures global business
unit.
The Company sells Eukanuba premium dog and cat foods (dry and canned) in 77
countries. Eukanuba employs more than 2000 people, and has annual sales in excess
of 900 million,
Eukanuba Dog & Cat Foods are sold in pet specialty stores and veterinary clinics. Eukanuba Dog & Cat Foods are sold in
pet specialty stores, veterinary clinics and are also available in retail sales channels where parent company P&G sells the its
products, such as supermarkets. Eukanuba Veterinary Diets - therapeutic foods for dogs and cats - are available exclusively
from veterinarians to help manage specific pet health disorders.
The Eukanuba Consumer Care advises information on proper pet care and nutrition through a free care line.

Best wishes,

Eukanubaöt,Péter Kutasi, Eukanuba messenger

THE SzENT I§wÁN VErBnrNany
UNrvBnsITy'S

PunusuED By Pe_fu Fng q-&en

Our Faculty joined to the Vetstart Organization. All 4th and 5th year student and graduated veterinarians
(class2005, and class 2006) are cordially invited to join to Vetstart, at: www.vetstart.org.

For further information visit Vetstart homepage or connect IVSA Hungary: ivsa@aotk.szie.hu

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

Go to: http://groups.yahoo.com./group/univet-newslioh

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

IVSA Hungary: ivsa@aotk.szie.hu



Gypsy and Hungarian folk music are
often confused and it's important to
know the difference. Gypsy music as it
is known and played in Hungarian
restaurants from Budapest to Boston iS
urban schmalíz and based on recruit-
ing tunes (verbunkos) played during
the Rakoczi independence war. At least
two fiddles, a trass and a cymbalom (a

curious stringéd instrument played
with sticks) are de rigueur, if you want
to hear this saccharine csardas music,
the restaurants in Budapest's Castle
District can oblige, or you can buy a

tape by Sandor Lakatos or his son
Deki.
To confuse matters
even further, rea1
Gypsy music does
not use instru-
ments but is sung a

cappella (thor,gh
sometimes it ' is
backed with guitar
and percussion)
The best modern
Gypsy group is
Kalyi Jag (Black
Fire), led by
Gusztav Varga.

This curious situa-
tion (that by the phrase "gypsy music"
we mean two completely different
style) developed during the 19th centu-

ry when verbunkos-type music gained
a great deal ol popularity. as it was
associated with freedom fights and
became one of the symbols of the
Hungarian natjonalist spirit.

In the 19th century, verbunkos was the
most popular style in Hungary, This
consisted of a slow dance followed by a
faster dance; this dichotomy, between
the slower and faster dances, has been
seen as the "two contrasting aspects of
the Hungarian character". The rhyth-
mic patterns and embellishments of
the verbunkos are distinctively
Hungarian in nature, and draw heavily
upon the folk music composed in the
early part of the century by Antal
Csermak, Ferdinand Kauer, Janos
Lavotta and others.

Verbunkos was originally played at

Gypsy music
recrultment ceremonles to convlnce
young men to join the army, and was
performed, as in so much of
Hungarian music, by Roma bands.
Verbunkos became wildly popular, not
just among the poor peasantry but also
among the upper-class aristocratics,
who saw verbunkos as the authentic
music of the Hungarian nation.
characteristics of verbunkos include
the bokázó (clicking of heels) cadence-
pattern, the use of the interval of the
augmented second, garlands of
triplets, widely-arched, free melodies
without words, and alternately swift
and slow tempi. By the end of the l8th

century, verbunkos was in use in opera,
chamber and piano music, and in song
literature, and was regarded as "the
continuation, the resurrection of
ancient Hungarian dance and music,
and its success signified the triumph of
the people's art".

Due to its popularity, gypsy musicians
Started to play that type of music, too,
until it was connected with them from
that on. The she-violinist Panna
Czinka was among the most celebrated
musicians of the l9th century, as was
the Roma bandleader János Bihari,
known as the "Napoleon of the fiddle".
Bihari, Antal Csermák and other com-
posers helped make verbunkos the
"most important expression of the
Hungarian musica1 Romanticism" and
have it "the role of national music".
Bihari was especially important in
popularizing and innovatin the ver-
bunkos; he was the "incarnation of the

musical demon of fiery imagination".
Bihari and others after his death
helped invent nóta, a popular form
written by composers like Lőránt
Fráter, Arpád BaIázs, Pista Dankó,
Béni Egressy, Márk Rózsavölgyi and
Imre Farkas. Many of the biggest
names in modern Hungarian music are
the verbunkos-playing Lakatos family,
including Sándor Lakatos and Roby
Lakatos.

For popular pieces of music of the
period, the main quality criterion has
been the number of excerpts from
opera, operetta and other popular
pieces of international music learnt

from a score.
verbunkos music
went out of fashion
in the second half of
the 19th century; at
its demise sheet
music was needed to
revive the few tunes
which are still
played now and then
by musicians today.
The folk-based pop-
ular music-the Hun-
garian nóta (slow
lyrical air) and the

csárdás--the music of the masses con-
sidered to be the typical Hungarian
musical idiom from the middle of the
l9th century--was, like the earlier ver-
bunkos music, also mainly the work of
Hungarian amateurs. From the
moment it was conceived, it also quite
naturally became part of the Gypsy

musi-
cians'
reper-
toire. It is
this musi-
cal reper-
toire
which the
world
nowadays
knows as

"Gypsy
music" in

a more lit-
eral sense.



Orphanage in Transylvania
The foundation
In 1992 the Franciscan monk, Bojte
Csaba, came to the monastery in Deva,
Tiansylvania. By this time the
conditions in the former communist
country of Romania was bad, and
especially among the Hungarian
speaking part. Many children lived on
the streets, either with or without their
parents. He had himself lost his father
as a child, ifter his father had been
prisoned for many years following a
Secret poem he wrote about better
times; he died few months after being
released.

§íhen Father csaba started to renovate
the monastery, peolpe qickly came and
asked for help, and he realised the
acute need. After a short time he
started to take in children, feed them,
and educate them. some were found on
the nearby railroadstation, some were
left at his door. They all got a new
chance, and 1§ years later, some of the
same childre[are now graduating from
the University in Kolozsvar (Cluj-
Napoca).

What we are doing
The Norwegian student organisation
in Hungary first learnt about the
foundation from the Norwegian
ambassador in Budapest. She
introduced the idea about helping the
foundation financelly, and in other
ways possible. During the last few
years Norwegian students have
collected cloths and toys and passed
them over to the foundation. Right
now the majority of the money is
collected to finance a new
studenthouse complex. This will be
ready in a few years, and the needs for
the houses are big enough, as more and
more children are finishing secondary
school each year. Money for the project
have been collected by arranging
charity-balls, selling food at different
occations and other arrangements.

Tiip to Tiansylvania October 07.

A bus with about 40 students and two
journalists from a national Norwegian
newspaper left Heros' square 7pm
Thursday 4th of October. 10 hours
later, we arrived in Kolozsvar.

Friday morning, we went to see the
land where the Father csaba
Foundation plans to build a new
student home, before visiting the 24
students living in the student home
that has already existed a few years.
Last year 3 students graduated, while 7
new arrived the home. The capacity is
now stretched to it's maximum, with 3-
4 students sharing each bedroom.
Some of the students are already in
their third year, while some have just
started their studies.

In the evening we had a dinner with
the students, and some of them told us
their life stories and how they came to
the Father Csaba foundation. §7'hen
the restaurant closed, we went home to
them, postponing saying goodbye for
as long as possible...

Saturday was the orphanage day. §[e
first visited an orphanage in Torockó
with 25 children, from 5 to 15 years
old. §7e had brought some toys and
played with the children before eating
a delicious traditional Hungarin lunch,
which they must have used hours to
prepare...

-The second orphanage was in Deva,
housing about 300 children. §üe got to
see how they lived, which was quite
relieving. The orphanage is split into
families with one or two parents for
about 12 children. The children
seemed very satisfied.

The day ended with dinner at the
orphanage, while Father Csaba told us
about his life and the importance of the
foundation, §íe had breakfast at the
orphanage before turning home to
Budapest Sunday morning.

Meeting the children
At the first orphanage we visited was in
a small idyllic village surounded by
high, maioric mountains. §íhen we
came, the children seemed a bit
reserved and shy, and it was difficult to
communicate with them, mainly
because our Hngarian-skills were quite
poor.

But after handeling out toys the
contact became much better and the
children became more secure.

Four of the children we met were
siblings and came from a home were
the mother had been unable to take
care of them. They had grown up
under terrible conditions and when
they were found they couldn't walk or
talk, and because of too little stimuli
during childhood, three of them
showed signs ofretardness. But thanks
to good help from the orphanage they
show great signs of improvement.

Visiting the second orphanage in Deva,
was quite different experince. §íhen we
arrived, they came running toward us
and were much more contact seeking.
some of them had even learned some
phrases in English, which they proudly
used.

About a dozen children were separated
into pure boy or girl families, lived
together in small appartments with at
least one parent, Sometimes the
parents were actually the real parent
for some of the kids, sometimes just a
volunteer.

Even though the space were limited it
was well organized and cozy, and the
children seemed satisfied with with
their living situation. They showed a
strong need of affection, and wanted to
give away hugs, to play and to see them
selves on picture and basically get
attention in every way possible.

Before meeting the children, I was
afraid we would see the children living
under bad conditions, but after have
been there I'm convinced that the work
of the foundation really works and it
seems like the children are happy and
are taken well care of.

How to help
The foundation have a homepage
where you can read in English,
Hungarian and German.
http ://www.devaigyerekek.hu/ .

The Norwegian student association
also have a webpage that is only in
Norwegian.

htto ://www.studenthielo.com/ .

vidar Nedrebe



56th Annual I.V.S.A Summer Congress 2007
16th July - 27thJuly 2007

56th International Veterinary student's association. Allow
me to start with few words explaining what is this associa-
tion about.
Is a chance to explore global veterinary education culture

and friendships. More that 20 nationalities joining togeth-
er despite ofborders, religion and politics. A great chance to
create contacts that will benefit you in both your private and
professional caleer for years to come.
Main goal of IVSA is establishing better veterinary educa-
tion where we frve or study but also for our colleagues in dis-
advantaged countries. Hopefully one day all veterinary stu-
dents will have equal opportunities to be present on events
like this one.
This Summer IVSA took place in beautiful Spain (Madrid,
Leon, Lugo, Barcelona) and high credit must be given to the
very hard but successful work of l5 wonderful persons from
the four faculties in Spain. It was well organized event.
It was the first time I participated in such a congress and I
really en|oyed it. It was a great experience for me. §7hen I
first received the email saying about this congress I was
thrilled to see something that has to do with vets all over the
world so I wanted to learn more.
I am from Cyprus and although I am a foreign student in
the Hungarian Faculry I was happy to participate as IVSA
Hungary.
Unfortunately at some of the meetings they pointed out to
us that IVSA Hungary has not participated for a long time
and we felt a bit uneasy ---- however we justified the fact
that it is a really voluntary participation. Hopefully in the
future the exchange and participation will not be on a ONE
wAYBASIS.
Spain members arranged lectures, visits to farms, pet facto-
ries, lours in each and every city.
Main subjects of the lectures followed were:
- small animal Rehabilitation
- Vex go wild

- Ethical implications in handling fighting bulls
- How does a pet food manufactoty work
§7e also had some practical workshops :

- Small animal Tiaumatologl Dr. F de Frutos Pachon
- practical obstetrics in cows
- Standing Committee for modern technologies in Education
workshops.
In all cities, (Madrid, Leon, Lugo and Barcelona) they have
arranged for the whole group a reception by the local
authorities such as the Mayor of the city. §7e had a warm
welcome with drinks and snacks.
Also fun was not out of our programme we had culture
evening where each country had the opportunity to taste the
delicacies from the various countries participating. We had
a talent night show. Actually every night was a party time
but day time was an educational experience.
Along with lectures was also general assemblies exchanging
ideas for making veterinary education more accessible and
encouraging exchange of students between various coun-
tries faculties.
We had a fund raising events collecting money for under-
privileged faculties. This year was for faculty in India
requiring internet/electricity connection, The PRINCIPLE
of this event made an impression on me. Even an empty tin
of soft drink could raise a certain amount of monev. It was
for a good purpose. Congradulations!

Once again it was a great experience for me I loved and
enjoyed every minute of it and I do recommend it to every-
body you will not regret it. Sharing ideas, ways of learning
and support as well. Knowing that its not only you that
have problems in your way to become a vet and most impor-
tant making connections in your advantage for finding a job
afterwards' 
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Foodapest, International Food,Drink
and Hospitality Exhibition

20-22 November
Location: Budapest, Hungexpo Fair

and Tiade center
www.foodapest.hu
wwwhungexpo,hu

C+D 2007
8th Central Europen Deíence

Equipment and Aviation Exhibition
28th November- l stDecember

Location: Budapest, Hungexpo Fair
and Tiade center
www.cplusd.hu

www.hungexpo.hu

Exhibition and programme guide for Autumn and §7inter

Hungaromed Medical Exhibition
08-1l November

Location: Budapest, Hungexpo F'air
and Tiade center

www.hungaromed.hu
www.hungexpo.hu

List compos ed by : J ózsef Török



ces to go to: 8ef, getsza
Eger is a city in northern Hungary,
perhaps best known for its wine. Like
many of Hungary's cities, it has a long
and dramatic history, dating back to
the Stone Age and that has left the city
with various architectural reminders
of the events that have shaped it.
It was during the prosperous l4th to
l6th centuries that winegrowing
became an important practice in Eger.
Today it is known as a destination for
those interested in tasting local wines.
Interestingly,\he region is able to pro-
duce both quality red and white wines.
The most famous of the region, howev-
€f, is the Bull's Blood (Bikavér).
Hungary's most famous red wine, it is
made of a blend of grapes that can vary
depending on the producer.

§7hen visiting Eger, it is a must to walk
over to the Szépasszonyvölgy, or the
Valley of the Beautiful lü/oman, to
experience the wine cellars. Here you
will find a green valley covered in
grapevines with wine cellars built into
the hillside one after the next. visitors
can freely enter the cellars and taste
the various producers' wines, enjoy a
bite to eat and speak directly with the
makers. Be prepared to spend some
time there, as you will want to try the
wines from numerous cellars.
The city itself has a beautiful, colorful
center that is overlooked by a large cas-
tle. The main plaza has shops and
restaurants all around it where you can
easily spend a day wandering about.
On some of the side streets, the build-
ings have been well preserved, each
embodying charming characteristics.

The center of town is where you can
find numerous museums telling the
story ofthe region according to various
themes. Among the many altractions
you can find the Lyceum where the
Eye of Eger, a camera obscura, proiects
images of the town from the top of the
tower) the Palots Museum of Popular
Arts, the National §íine Museum and
the Museum of the Fire Guard.

Castle of Eger
Sitting on a hill overlooking the entire
city, there is much to explore in the
castle. From canons perched along the
stone walls, to church remains and a
garden, visitors can get a feel for what
it was once like.
There is also a great museum, the
István Dobó Castle Museum, where
you can find a number of permanent

and temporary exhibitions. From wax-
works of famous characters to baroque
paintings to tombs and castle history
there is something for everyone.
There is a small fee to enter the castle
grounds and additional fees for the
exhibitions.
Open Tüesday to Sunday (with limited
exhibitions available on Mondays)
from 8a.m. to 6 p.m.

Minaret
Eger was an important point during
the Türkish invasion and functioned as
a northern defense bastion as well as
an administration center. The first
attempt on the city by the Türkish
invaders is a famous historical battle,

nnaVE ]FuRrI-E, . SrprpMgrR.Ocrongn 2007.

known by all Hungarians. In the 1552
Siege of Eger, fewer than 2,000 defend-
ers successfully fought back 80,000
invading soldiers. In 1596 however, the
second invasion succeeded and Eger
fell under Türkish rule for 91 years.
The Minaret built during this period is
the northernmost monument built by
the Türks. It stands 40 meters high and
can be climbed by a narrow staircase.

Open from April through the end of
October, Tüesday to Sunday from 10
a.m. to 6 p.m.
Address: l Knézich Street, Eger

Basilica of Eger
After reclaiming the area from the
Türks, religion played an important
role for Eger. A slow rebuilding was
hampered several times by major fires
and then in l804, the city became the
archiepiscopal seat. While the town
struggled for freedom from the
church's rule, the archbishop main-
tained his old on the city.
one out come of this influence is the
enormous basilica built in l836. Built
in the neo-classical style, it is the sec-
ond largest in Hungary, after St.
Istvan's Basilica in Budapest. It is a
beautiful yellow building with a

remarkable dome.

Located on the southern edge of the
old town, onEszterházy tér,

Getting there:
Tiains leave every half hour from
Keleti Tiain station in Budapest. By
car, take the M3 east towards Eger.



Egerszalók
is a small village just six kilometers
west of the city of Eger. It is situated in
a valley between the Bükk and Mátra
hills, making it a picturesque place to
visit. Like Eger, wines are produced
here and cellars abound.
The village is characterized by a rich
collection of natural attractions and
makes a great place for enjoying out-
door activities. visitors can walk in the
hills and forests, visit the natural
species of the large pond or take
advantage of táe thermal waters. A set-
tlement for centuries, at the southern
edge of the village you can find cave
dwellings carved into the riolite tuff.
There are also unique conical rock for-
mations known as the "beehive stone§."
These make an interesting sight worth
visiting.
A rich culture of tradition compli-
ments these natural asset§, making for
a relaxing experience. Visitors can
enjoy programs organized by the vil-
lage, including numerous folkdance
presentations.

But the real gem of the village is the
thermal bath complex, Here the hot
waters from two ancient thermal
springs have been flowing out of the
side of a hill for ages, leaving behind
beautiful mineral formations that cas-

cade down the hill like a frozen water-
fall. Bathers have enjoyed the benefits
of the mineral-rich waters for ages.

An important factor in shaping this
village and its bathing culture has been
the Türkish occupation in the area.

They brought wirh them a Strong
bathing culture as well as wine tradi-
tions, making these central aspects for
the settlement. The natural formation
Seems to oblige this influence as well,
as it can be considered the Hungarian
version of the famous Türkish
Pamukkale.
Most recently, a huge wellness and spa
complex was built and opened at the
site of the thermal baths. one of
Hungary's youngest bathing complex-
es, it covers an expansive area with
numerous baths, both indoors and out,
and top facilities for therapeutic treat-
ments. Bathers can soak in the hot
waters below the beautiful mineral for-
mations, enjoying the natural setting.
A far-east center, sauna world, beauty
and fitness centers provide guests with
a broad range ofpossibilities for enjoy-
ing their stay and truly relaxing.

Getting there:
By car, take the M3 east towards Eger.
Tiains leave every half hour from
Budapest's Keleti train station to Eger.
From Eger, the village is 6km by bus.

Ottoman Türks to Germans and finally
back to Hungarians. Many of the wine
cellars from these ages are still in use
today.
The ecological conditions provide for
the production of excellent base wines
for sparkling wine production with an
early harvest. Törley champagnes have
been producted in this area since the
end of the l9th century. Late harvest
grapes also provide raw material for
premium wines. Grape and wine vari-
eties also include Chardonnay, Italian
Riesling, Rhine Riesling, Pinot Blanc,
and Sauvignon Blanc, in short, elegant,
dry, definitely acidic, light wines with
a fine fragrance.
Etyek is also worth visiting for the

round cellars and pretty German hous-
es of the previous century in which
old, precious winery tools can be found
among the barrels. After a walk in the
hills and wineyards, visitors can visit
several other workshops open to the
public, such as wood carving artistry
and ceramic arts.
As the wine region intends to further

its development by utilizing the prox-
imity of the capital, a trip to etyek
would not be complete without a visit
to one of the town's many wine cellars,
where visitors can relax, taste lokal
wine, and get informations about wine
making methods typical to the region.
Thking home a few bottles is also high-
ly encouraged!

Getting
there: By
caí2 take
the Ml to
the
Ország út
exit, go
left at the roundabout and follow it
along and then under the highway to
Biatorbágy, where it will eventually
become Szabadság utca. Take a left at
the ending roundabout onto Nágy
utca, bear right around the lake, and
follow Kossuth Lajos utca to Etyek.
Buses leave Etele tér and other hubs
several times daily, and take about 45
minutes.

Etyek: the Vineyard of Budapest
Just 25 km from budapest, Etyek is one
of the country's long-time vine -grow-
ing regions in the etyek- Budai area.
Spread out over 2000 hectares, it is a

windy but mostly sunny village that
gets little precipitation. A visit here
will be a relatively laid-back and relax-
ing escape from the city, perfect for
walking and plenty of wine sampling.

This par-
ticular
region
attained
the rank
of wine
region

after the systemic changes in l990, but
has had a tradition of wine growing
since antiquity. The region extending
from Szentendre to Tétény along the
Danube River has been inhabited
since prehistoric times, and grape pro-
duction flourished during the regin of
the Kings of the main source of income
for the ihabitants of thethe area, who
shifted over the centuries from


