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Sziasztok!
TÚI az első szemeszter csodálatos hetein, és a téli vizsgaidőszak hihetetlenül izgal-
mas programokkal telezsúfolt napjain, szeretettel köszöntöm minden kedves hall-
gatótársamaí ezen a csodálatos reggelen, előadáson vagy délutánon, ki amikor olvas-
sa az újságot.
Mivel idén még nem jelent meg kiVETítés, és újra rengeteg elsőéves kezdett el tan-
ulni az egyetemen, itt az ideje Nektek is bemutatni a Eukanubát, az úiság legnagy-
obb szponzorát, és a Gólyatábor egyik támogatóját.
A cég l946,ban alakult IAMS néven, Paul Iams vezetésével. Mára a világ vezető pre-
mium táp gyártő cégek egyike, rengeteg, az áIlat életkorának, testnagyságának,
valamint még az igénybevételének is megfelelő tápot fejlesztettek ki. Ennek
megfelelően va,irnak tápiaik az idős és kölyökkutyáI< számára. vannak kistestű, és
nagytestű kutyáknak, de ugyanígy vannak például nagy energiatartalmú tápjaik a
munkakutyáknak, és csökkentett energiatartalmúak az elhizott kutyák számára,.A
cég profil|a azonban nem csak normál tápok, nagy súlyt fektetnek úi és ú| diétás,
teráPiás tápok kifejlesztésére. A kóros elhízás mellett a vesebetegségek, hasmenés és
más betegségek kiegészítő kezelésére való állatorvosi diétás tápok találhatók a cég Paul Iams
kínálatában. Ezeket a diétás tá.pokat a világon rengeteg állatotvos alkalmazza nagy sikerrel. A Eukanuba magyarországi
fő forgalmazőja az Alpha-Vet ÁIlatgyó gyászati Kft., melynek az egyetemi campusón lévő patikájában megtaláljatok a
Eukanuba összes tápját
A Eukanuba mint láttátok a Gólyatábor egyik Ő támogatója volt idén is, segített biztosítani számotokra a szórakozási
lehetőséget. Azok, akik a GÓlyatáborban nem voltak ott, és valami oknál fogva a szeptemberi Gólyaavatást is kihagyták,
esetleg pótolhatták ezt a súlyos mulasztást a Gólyabálon!
Az idei GÓlYatábor, mint tudjátok augusztus végén volt Bükkszéken. Nagyon sok golya, és szintén sok felsőbbéves
hasznáIta ki ezt a lehetőséget, hogy ismerkedjen, megismer|e új évfolyamtársait, vagy éppen kedves egyetemünk legújabb
hallhatóit.
Lezailott a GÓlyaavatás is a kollégiumban, a másodévesek egy sok izgalmas feladatból álló, színvonalas vetélkedőt
készítettek, melyet természetesen idén is a felsős c§apat nyert, bárhogy fogadkoztak is a gólyákl
A kÖvetkező Programok a Gólyabál, és a Marek-napok voltak, mindkettőre sokan fognaliemlékezni, bár azthiszem nem
ugyanazokból az okokból.
TÜdnotok kell, hogy nem sokkal az 6iság megjelenése után, megrendezésre kerül az egyik legnagyobb egyetemi ren-
dezvénY, az Equus-naPok. A Eukanuba ennek a rendezvénynek is lelkes támogatója, remélem sokakkal fogunk találkozni
majd a csütörtökön megrendezendő Eukanuba-reggelin!
A végén szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ott volt a tavalyi a Equus-napok alatt a Eukanuba_reggelin!
NagYon jól sikerült, nagyon sokan voltatok ott, és állítólag a legtöbben jóI éreztékmagukat, én biztosan! Még egyszer
köszönöm mindenkinek a részvételt, kösz, hogy végigolvastátok, szép napot mindenkinek!

Iatasi péter

EUKAI{UBA- összekötő

Utóiratként álljon itt Berkényi Thmás pár sora:

A Eukanuba nevében nagyon köszönöm a kitartó és magas színvonalú munkát, elkötelezettséget Kiss Dominikának és
Szabó Rékának, a kiVetítés eddigi szerkesztőinek!

lffi,§uha

szent lstván Eqvetern
Állatorvos-tudomanyiRonyvta1 Berkényi Thmas

Levéltár és ír,4úz*tIm' EUKANUBA állatoruosa
1078 Budapest, lstván u. 2,
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:; Hogaaa kerültél a. tanszékre? Mióta

dolgozol itt? ,:1, -

1995. november végén kaptam meg a

diplomámat, és december elején már
gyakornokként dolgoztam a

Sebészeten. \tragyon tetszett a munka
és ió volt a hahgulat. Igazi etalont kap-
tunk. A gyakornoki év végén jött a

katonai behívó, de én inkább a polgári
szolgálatot választottam. A Sebészetre
Fenyves Béla segítségével kerültem
vissza. Az akkori tanszékvezető, Tóth
professzor, egy évre kiment
Németországba dolgozni, és engem
erte az időre az ő helyére vettek fel. O
végül nem jött vissza és én maradtam.

Milyen fontosabb emlékek fílznek az
egyetemi évekhez?

szívesen emlékszem vissza a közös
bulikra és kirándulásokra. A Legizgal-
masabbak talán a több hetes külföldi
cseregyakorlatok hétvégi programjai
voltak. Azt hiszem, erről néhány kollé-
gám is tudna mesélni. De a vizsgák
előtti feszült hangulatot sem felejtet-
tem el, az egyitt készülést, ami még
inkább összekovácsolta a csapatot. A
társaság a végzés után eléggé szétszó-
ródott, de a mai napig több emberrel
tartom a kapcsolatot.

Hány évesen költöztél el otthonról?

Bemu tatkozik a sebészet

Interjú Dr. Dunay Miklós
volna, ha nem kell elköltöznöm az

egyetem miaíí, azí nem tudom, de a

mai fejemmel azt tartom iőnak, ha az

ember a fészekből a megfelelő időben
kirepül, hogy a saját szabályai szerint
él|en tovább.

A tanszék honlapján láttunk rólad egy
képet, ahol ery tigrist altatsz. Mi a kép
keletkezésének a története?

Az a kép már régen készült. Egy cirku-
szi tigrist hoztak be az idomárok,
három pórázát háromfelé húzták, és be

kellett altatni egy RTG felvételhez.
Fantasztikus élmény volt megérinteni.
Ha iól emlékszem, később Diószegi
doktor mútötte a térdét. A mútő körül
komoly tömeg alakult ki.

Ha választanod kéne az aneszteziolő,
gia és a fogászat között, melyiket
választanád, és miért?

F,z a kérdés nem ennyire egyszerű.
Mindkettőben van olyan, amit szere-

tek, és van olyan, amit kevésbé.
Gondolok itt például az elhanyagolt
fogú kutyákra, amikor a kezelés köz-
ben én is majdnem lefordulok a

székről a szag és a mikrobiális terhelés
miatt. Rá kellett jönnöm, hogy nem
kérhető számon a házi kedvencek rossz
száihigiénés állapota a tulajdonoso-
kon, amíg az az ő esetükben is hasonló.
Azt hiszem, mé8 várni kell néhány
évet.

Félsz a fogorvosnál?

Gyerekkoromban féltem a fogorvosnál,
meíí az iskolafogászat várőjában régi
fogászati készülékek voltak kiállítva,
amelyek leginkább középkori kinző-
eszközökre hasonlítottak. Vajon kinek
lehetett ilyen ötlete? Ma már más a

helyzet. Nem úgy értem, hogy a fogor-
vos fél tőlem, hanem tudom, hogy
mikor mi történik, hogyan és miért,

is szeretném, ha otthon folyamatosan
szakmai dolgokról lenne szó. Hogy
hogyan ismerkedtünk meg? Hát az
óvodában ő volt a párom. Komolyan.
De a kapcsolatunk csak a gimnázium
végénkezdődött. Azóta két nagyon ele-
ven kisfiunk van. A nagyobb már
választott is feleséget magának az ővo-

dában.

Melyik a kedvenc országod? Miért?

Az alpesi országok, a hegyek miatt.
Családommal és barátaimmal nagyon
sokat kirándulunk. A hosszú túrák
alatt a természet részének érzem
magam, és megtalálom a választ a nagy
kérdésekre.

Van-e olyan munka, amit valaha elvál-
laltál, de ma már így érzed, nem kel-
lett volna?

Nem lehet tudni, hogy mi lett volna,
ha... A pozitiv és a negatív tapasztala-
toknak is megvan a szerepe. Osszessé-
gében véve azí hiszem, minden épít-
őtég|ára szükség volt ahhoz, hogy most
ott legyek, ahol vagyok.

Melyik a kedvenc fagyid?

Tálán a csoki, de nem lételemem.

Mikor van a szülinapod?

November 25-én születtem, Nyilas
vagyok.

Ha nem titols kinek szoktad az adőd
lo/o-át adn1?

Nem titok. Egyházi gyermek- és idős-
étkeztetésre, illetve az óvodánknak
sporteszközök vásárlására. Tudom,
hogy az lo/o igy célba ér és hasznossá
válik.

kiss Dominika

Szabó Réka

ffi

ffi

ffi

ffi

R

A gi m n áz i um vé gé i g a s z ü l e i m n e l l a k- t.:"li:i',:Í *':, l3yái:l'.'o.r.+i""'
tam Jászberényben, aztán az egyelem
miatt jött a Mogyoródi úti kollégium, A feleségem nem állatorvos.
és azóta is Pesten élek. Hogy mi lett Szakfordító és tolmács. Bevallom, nem



In memoriam Dr. Fehér György (1928-2009)
szövettani tanszék vezetőjének
irányítása alatt. 1955-ben szerzett kan-
didátusi fokozatot Adatok a ló elülső

Fehér György Keszthelyen született
1928-ban. Elemi és középfokú tanul-
mányai végén a helyi Premontrei
Rendi I(atolikus Gimnáziumban
érettségizett. Hét éven át a városi Yacht
Club minősített vitorlaversenyzője.
Előbb helyben, majd l948-tól
Budapesten a Magyar Agrártudományi
Egyetem hallgatója, harmadévesen az
állattani tanszék demonstrátora. t95l-
ben kapott mezőgazdasági mérnöki
oklevelet. Első munkah elye az egyetem
állatélettani és bonctani tanszéke
(tanársegéd). l953-tól az MTA aspirán-
sa Kovács Gyula profes szor) az Állator-
vostudományi FŐiskola anatómiai és

Állatorvosi Kar Aulájában. A szervezők nem kis meglepetéúre, ám annál
nagyobb örömére ebben az évben minden eddiginél többen kívántak részt
venni e jeles eseményen. olyannyira, hogy idén először - és reméljük, hogy
nem utoljára - két szekcióban folyt a konferencia: egy az állatorvosok és
zoológusok, egy pedig a biológia BSc-sek közreműködésével. Mivel azonban
a két részleg más-más helyszínen, de egy időben tartotta előadásait, sajnos
az utóbbiak munkáiáról nem tudok beszámolni. Annál nagyobb örömömre
szolgáIt, hogy - TDK titkárként - végighallgathattam az állatorvos- és zooló-
gushallgatók beszámolóit. Es ezt nem csak elfogultságból írom. Bevallom,

sokkal unalmasabb előadásokra számítottam, és az is nyugtalanított, hogy netán úgy keli majd a hallgatóknak szól_
ni, hogY tÚlléPték aZ egY elŐadásra kijelölt tíz perces korlátot. De nem igy to.te"t, s őt| Igazán lebilinlselő, érdekes
eredménYekről hallhattunk összefoglalókat, sokszor azon vettem észre magam, hogy hosszú percek óta, minden más-
ról megfeledkezve hallgatom diáktársaimat, hiszen amellett, hogy felkeltette éűeklődésemet egy-egy téma, nem
elhanyagolható szempont, hogy érthetően beszéltek a résztvevők, szá-o*rn
másodévesként is tökéIetesen követhető volt a gondolatmenetük. A
szervezők munkája mellett sem lehet szó nélkül elmenni, hiszen zökkenő-
mentesen, csúszások nélkül zajlott a Diákköri konferencia, valamint a
támogatók bőkezűségét dícséri, hogy minden résztvevő kapott valamilyen
díjat munkája elismeréseként, végül, de nem utolsósorban a konferencia
utáni fogadás előkészíteséért ezúton szeretnék köszönetet mondani
Türcsányi Katalinnak és Vágó Eszternek!

Wodala Mdria, I I. éofoly am
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végtagjának funkcionális
anatómiáj ához és mozgás tanához cimű
disszertációjával. Az Állatorvostu-
dományi FŐiskolán kapott oktatói stá-
tuszt, ma jd l960-ban állatorvosi
diplomát is. 797\-re tanszékvezető
egyetemi tanár lett az anatómiai és
szövettani tanszéken, amelynek húsz
évig állt az éIén. Sokoldalú oktató,
kutató és szeruező tevéknységet
végzett. Az anaíőmia funkcionális jel-
lege, a klinikum és az állattenyésztés
igénye mindig érvényesült a tananyag
oktatásában, igy A háziállatok
funkcionális anatómiája című
tankönyvben is (l980, 2000). Az
általános feilődéstan tananyagát
feIlődésgenetikával és keltetésbiológiá-
val bővítette. A tanszéki épület rekon-
strukció ját felhasználva komplex
audiovizuális rendszert épített ki az
anatómiai bonclerem, a szÖvettani
gyakorló és az előadóterem között.
kutatásaiba n az alkalmazott
(funkcionális) morfológia fejlesztése és
az áI7aííenyésztés morfológiai prob-
lémái voltak a főbb témakörök. Fontos
témáia volt a kísérletes fejlődéstan.

Amelyeket a házimadarak keltetésbi-
ológiájáról szóló tanulmányában
foglalt össze. Az Állatorvos-anatómu-
sok Európai és Világszövetségének
alelnökekéní részí vállalt a nemzetközi
kapcsolatok fejlesztésében.
Mint a nemzetközi anatómiai nómen-
klatúra bizottságok tagIa, albizottsá-
gok elnöke, aktív részese volt a
nemzetközileg elfogadott anatómiai
szakszavak
szerkesztésének.

kialakításának,

A képzőműv észethez való vonzódásá-
nak gyümölcse lett a Szunyoghy
András grafikusművésszel együtt
készített, kilenc nyelven megjelen-
tetett Kis rajziskola ; MŰvészeti össze-
hasonlító anatómia, a négy nyelven
kiadott Az ember művészeti anatómiá-
ia, a három nyelven kiadott A 1ó
művészeti anatómiája, valamint A
madarak művészeti anatómiáia című
könlv,.

A teljes cikket elolvashatjátok a
konyvtar. univet.hu,/Biographia,/fgy.htm
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Equus-napok 2009
Hagyományainkhoz híven idén (2009. március l8.-22.) is megrendezésre kerül az Equus-napok, az a rendezvénysorozat,
ahol mindenki találhat kedvére való programot. Lehetőség nyílik többek között a külföldi diákokkal való kapcsolat-
teremtésre, a tanárokkal való megismerkedésre kötetlen hangulatú beszélgetések, vetélkedők és sportesemények kereté-
ben.
Gyertek el minél többen, vegyetek részí a programokon, állítsatok Bos Major jelöltet!
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Március 18. szerda:

15:00 - 16:30 Tánár - Diák röplabda
mérkőzés a tornateremben
l6:30 - 17:00 A Minorex sporte-
gyesület táncbemutató ja, hastánc-
bemutató
l7:00 - l8:30 Tanár - Diák kosárlabda
mérkőzés a tornateremben
(UnderDogs)
20:00 Puding az Egyetem Aulájában
Dr. Vincze Zoltánnal, Dr. Maróti-
Agóts Akossal és Dr. Farkas Róberttel

Március 21. szombat:

11:00 Felvonulás az EgyetemrŐl a Kollégiumba
13:00 - 14:00 Külföldi-Magyar fiú foci
14:00 - 16:00 Ebéd a Kollégium udvarán

Segítő kutyás bemutató
16:00 - l8:00 Bos Ma|or választás
18:00 - 20:00 Táncház a Butykos Néptánc-
együttes közreműködésével
20:00-2l:00 Koncert (Shapes of Distortion)
21:00 Karaokee (DJ Mason)
Este Buli a Kollégiumban (DJ Mason)

Az elsősök kedvéért:

Március 19. csütörtök:

10:00 - l2:00 Eukanuba-reggeli a

Büféné1
l2:00 International Day a parkban
yagy az Equus-klubban az
időjárástól függően
18:00 - 20:00 Puding az Egyetem
Aulájában a külföldi diákoknak
2I:30 - 23:30 Tanár - Diák viz|rab-
da mérkőzés azÚjhegyt Uszodában
Este Buli az Equus-klubban

Március 20. péntek (minden program
a Kollégiumban)

14:00 - 14:30 Tanár - Diák lány foci
14:30 - 15:30 Tanár - Diák fiú foci
16:00 - 17:00 Mentőkutyák
Magyaroszágon és külföldön, elmélet
és gyakorlat
17:00 - 20:00 Tánár - Diák vetélkedő
21:00 Koncert
Este Buli (DJ Kada)

Március 22. vasátlap:

l4:00 Színlelde Színtársulat előadása
Stand-up comedy
Filmklub
Ping-pong, csocsó, szkander,
ijászat, sakk, póker
Láthatatlan szinház

A Bos Major-ielöltek maguk szervezik meg kortes-hadjáratukat, melybe diáktársaik mellett nyugodtan bevonhat|ák
valamely számukra szimpatikus tanszék dolgozóit is. A Bos Major-választáson az egy hetes kampányt követően rövid
műsorral (ének, zene, tánc, színdarab) győzhetik meg a jelöltek a zsürit arról, hogy Ők a leagalkalmasabbak a ,,legnagy-
obb marha" cím elnyerésére.

A Eukanuba-reggelin az első 100 érkező ingyen reggelit kap, majd ha helyesen tölt ki egy tesztet, akkor egy zsák kutya-,
vagy macskatápot vihet haza kedvencének az IAMS Eukanuba jóvoltából.

A nagy szombati Felvonulás rendőri díszkísérettel, és dékáni felvezető hintóval zajlik az Egyetemtől a Kollégiumig és

igazán akkor jó, ha sokan vagyunk, jelmezt viselünk, és minél többen elhozzák az állatukat is.

Az International Day keretében a külföldi és magyar diákok megismerkedhetnek egymás nemzeti ételeivel-ital aiva| (ez

utóbbi általában íaríalmaz több-kevesebb alkoholt is...), valamint szurkolhatnak a rollerverseny két állandó
résztvevőjének, Dr. Gerics Balázsnak és Dr. Bartha Tibornak, akik minden évben ú| kihívókra várnak.

A Puding pedig nem más, mint egy kötetlen esti beszélgetés Egyetemünk oktatóival, ahol megtudhatjuk, milyenek voltak
gyerekként, majd egyetemistaként, mit csinálnak szabadidejükben, stb.



Csak az ÁSn
Lassan öt év telt el, mióta megalakult
karunk kosárlabdacsapat\ az elŐször
még utánpótlásként műtoaő ÁSB
Underdogs a legmagasabb egyetemi
ligában is állandóan élmezőnyben
szereplő ÁSP Pitbutts mögött. Annak
ellenére, hogy élveztük az első csapat
támogatását és tele voltunk tehetséges
játékosokkal, ambícióval, nehezen jöt-
tel< a sikgrek. a garda első
győzelmének' megszerzeséhez hér
lejátszott mérkőzésre volt még szük-
ség.,. A magyar és külföldi hallgatókat
egyaránt felvonultató keret (eddig
összesen hét ország delegált már hall-
gatót a csapatbal) állandó váIíozása,
kommunikációs és személyes prob-
lémák, az összeszokatlanság, tapaszta-
latlanság miatt, a csapatban reIlő
potenciál sajnos nem tudott megmu-
tatkozni. Első éveink mindezek miatt
leginkább a harmadik és negyedik
egyetemi ligák közti le- és feljutással
teltek.
Idővel azonban úgy 1átszott megoldód-
nak a problémák. A csapatot a Pitbulls
egykori irányítója, Dr. Hegedűs Péter
vette szárnyai aIá, az Ő edzősködése
alaíí az egyre jobban összeszokó csapat
jó középcsapattá nőtte ki magát az
egyetemi harmadik ligában, több
izgalmas, szoros meccset is játszva
tehetséges, nehéz ellenfelek ellen is. A
harmadik ligán való túljutáshoz azon-
ban még sainos kevés volt ez a csapat,
erre egészen a tavalyi évig kellett várni
és egy edzőváItásra, illetve új
|átékosokra is szükség volthozzá.

2008 tavaszán az amerikai középisko-
lai kosaras múlttal rendelkező Bolyki
Attila vette át a csapat edzését, ú|
játékstílussal, edzésmódszerrel felfris-
sítve a gárdát. Veterán játékosainkhoz,
a csapat alapítása óta szenzációs for-
mában játszó Fekete Zolihoz és az
irányítóposztba amerikai fineszt csem-
pésző Satbir Gillhez csatlakozott Axel
Kárason, aki izlandi első osztályban
játszott/játszik és felnőtt válogatott
tapasztalattal is rendelkezik. A center-
posztot együtt uralják Simon Dulzzal,
aki pedig Németország címeres mezét
hordta még ifi korában. Fiatal tehet-
ségként Botond Áaam és Solymár
,,Danika", biztosítja a csapat iövőiét,
de már mo§t is mindketten
egyértelműen az Underdogs húzóem-
bereinek tekinthetők, A padról
hasznos kiegészítő embereink teszik
hozzá a mérkőzésekhez a kellő pluszt,
mint a vén róka Deák Pisti, aki már a
Pitbulls idejében is a páIyánkon pat-
togtatott, yagy az atlétákat is megszé-
gyenítően gyors kis német, Thies
Weber, illetve Lehocki Márk, aki bár
nem az Allatorvosira jár, de rendkívül
nagy szíwel játszik csapatunkban.
Végül jómagam a csapat
kapitányaként és irányítójaként
ügyelek arra, hogy a dolgok mind a
pályán, mind a pályán kívül megfelelő
irányba haladjanak.
Ezzel a megerősödött, összeszokottabb
kerettel és rengeteg munkával, edzés-
se1, tanulással vágtunk neki szeptem-
berben a harmadik ligának, ahol az

csupán 2 mérkőzésünk volt 9-bőt, amit
20 pont alatti különbséggel nyertünk.
A tavaszi félévnek így már a második
ligában kezdtünk neki, ahol már
komolyabb csapatok ellen játszhatunk
csütörtök esténként, többek közt
április 2-án a SOTE ellen is, egy hatal-
ma§ preszíizsmérkőzésen.
Természetesen sehol sem 1ennénk
kiváló szurkolótáborunk nélkül, akik a

legrosszabb időszakokban is mellet-
tünk áIltak és buzdítottak minket.
Büszkén mondhatjuk, hogy az elmúlt
időkben folyamatosan bővült körük
(és reméljük a félév során tovább is fog
még bővülni), és szép lassan rettegett
hellyé vált ellenfeleink számára a fer-
geteges hangulatú, dobszótól, tapstól,
kiabálásoktól hangos Állatorvosi
Pálya, ,,A Kutyaház".
Mi pedig természetesen mindent
elkövetünk, hogy mind büszkék
legyetek ránk, és az elmúlt idők
meneteléseit, a csapatban rejlő erőt,
győztti akarást figyelembe véve, akár
messzebbre is el juthat még csap-
atunk..,

Aliczhi Manó

Túl vagyunk egy úiabb vizsgaidősza-
kon! Most már a gőlyák is teljes jogú,
beavatott hallgatóvá váltak...vagyis
talán mégsem. Bizonyára Nektek is
feltűnt, hogy idén még nem jelent meg
egyetemi lapunk, vagyis az elsőévesek
nem is tudják, mi az a kiVETítés!
Ennek mindössze egy, igen egyszerű
oka van; a lap hajdani szerkesztői, Kiss
Dominika és szabó Réka már
végezíek, utóduk pedig nem akadt...
Mint tudjátok, ez egy nagy egyetem
pici kara. Tálán nincs olyan pezsgő
egyetemi életünk, és nem is lesz soha,
mint a több ezer diákot befogadó mon-

Felhívás
strumoknak, de vannak hagy-
ományaink, melyeket kár lenne veszni
hagyni. Ilyen például a Gólyatábor, a

Marek-napok, a Gólyabál vagy az
Equus-napok, de ilyen a kiVETítés is,
ami rólunk és nekünk szól.
Ahhoz azotban, hogy a lap rendszere-
sen megielenhessen, szükségúnk van a

segítségetekre. Kérünk Titeket, hogy
vegyetek részí a szerkesztésben, a

cikkek írásában, Biztosan van
köztetek, aki tud raizo7ni, foíózni,
profi sportoló vagy éppen verseket ír! A
kiVETítés pedig azért van, hogy az
egyetemi élet fontosabb eseményeinek

ismertetése mellett a tehetséges hall-
gatóknak is lehetőséget adjon a bemu-
tatkozásra. Mert mindig van, akire
büszkék lehetünk. Gondoljatok csak
Kemény Dénesre vagy Fodor Kingára!
Egyúttal szeretnénk köszönetet mon-
dani I(iss Dominikának és szabó
Rékának, hogy most utoljára még
kihúztak minket a pácból, valamint
mindazoknak, akik raizzal, cikkel vagy
fényképekkel hozzái árultak a lap létre-
iöttéhez,

Lapcsák Kata és Papp Melinda
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avaw néhány élő példa arra, hogy az eweíemistaként nem feltétlenül kell remeteként élni...

veres zsazsa
X3 Szia Z§azsa| Ha a nevedet hallom,
az első szó, ami eszembe iu' az az
agility, ugyanis te voltál az, aki egy
nyugis éjszakai ügyelet alkalmával
e|magyarázta nekem, mi is tulaj-
donképpen ez a sportág. Megteszed,
hogy a többi hallgatótársad részére pár
mondatban összefoglalod az agílity
1ényegét?
V:Az agility egy olyan kutyás sport,
ami leginkább a díjugratáshoz hason-
lítható. A cél a (mindig különböző vo-
nalvezetésŰ) pálya teljesítése hibát-
1anul, és a lehető leggyorsabban.
Számomra ez a tökéletes összhangról
szól kutya és gazda között, hiszen e

nélkül lehetetlen pusztán hang- és test-

Ielekkel irányítani egy száglldoző
kutyát. :)
K: Mióta foglalkozol agility-vel?
V: Egy kiállításon tartott bemutatón
láttam elŐször életemben agllity-ző
ebeket és rögtön tudtam, hogy ezt
szeretném csinálni én is. Akkor a

gödöllői kutyaiskolában még nem
voltak akadályok, de amint'97-ben el-
kezdődtek az edzések, rögtön csatla-
koztam én is. Később Budapesten
edzettem 5 évig, majd visszatértem
Gödöllőre, ahol elkezdtem edzéseket is
tartani. Altalában heti két edzést tar-
tok azóía is, valamint nagyon sokat
versenyzek hétvégenkéní. Ez aIaíí az

Elien a sokoldalúság

idő alatt az eredmények sem maradtak
el, hiszen voltam Országos Bajnok,
Junior Európa Bajnok, Magyar Köztár-
saság Bajnoka, a világbajnokságra
ltaző magyar válogatott tagja (kétszer
is), valamint (amire talán a legbüsz-
kébb vagyok) Európa Bajnokságon
egyéni negyedik helyezést értem el.
K: Hogy tudod az edzéseket,
versenyeket összeegyeztetni egyetemi
hallgatói mivoltoddal?
V: Röviden válaszolva: nehezen, hiszen
rengeteg időt tr;ltOk a kutyáimmal,
nem csak az edzések alkalmával, ha-
nem a mindennapokban is. Az elmúlt
ll év alatt elég sokfelé iártam a

versenyzésnek köszönhetően (Szlová-
kia, Csehország, Ausztria, Szlovénia,

Németország, Svájc, Franciaország,
Luxemburg), ami fantasztikus dolog
(hiszen rengeteg barátot is szereztem
az agllity kapcsán), de nagyon sok időt
és energiát igényel. A mottóm viszont
az, hogy amií az ember igazát szeret-
ne, arra szakít időt valahogyan...
K: Mik a terveid a közeljövőre nézve?
V: Pontosan még nem tudom, de az
biztos, hogy agility-zni továbbra is
szeretnék. Ami az állatorvoslást illeti,
az bizíos, hogy kisállatokkal szeretnék
foglalkozni, és szeretnék többet meg-
tudni a kutyák rehabilitációjáról,
fizikoterápiájáről. Ezért tervezem)
hogy diploma után külföldre megyek
még tanulni.
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§é,.,,.,§ü.túdolit;l'l,.l,hó§]ll.billéntyűzöl egy
zenekarban. megpedig elég regóta es
nem is akárhogy! Mióta loglalkozol
zenélessel?
v: sziasztol<l zenélessel először har-
madikos általános iskolas koromban
kezdtem el foglall<ozni, amikor szüle-
im jat,asoltak, hogy játszanom kéne
egy hangszeren. En a zongorát válasz-
tottam. és szerencsére meg epp befér-
lem egy cso|ortba. Aztán hatevnyi
|ioínólúenélé§1,.üián;, l.,el§Ős gi mna zi st a
l<oromban lelvetődott eg.v egyűttes
alaprtásának örlete, Akl<or cseréltem le
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l,.piá.nínómát,,,§iiniétizátorra, és kezd-

lem el a könnyűzenevel foglalkozni.
K: Meseli egy kicsit a bandáróll Milyen
;tíl usú zenét játszotok?
n,'ljet;;té§i.,,.,ie,nekarom, a Shapes of
Distortion 2005-ben alakult. Tóth
{1.o, basszusgitárossal a iörzshe-
yünl<ön találruk ki. hogy folytatni kel-
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családommal, barátaimmal és persze szemléIve látható: van egy kutya, el van
saját kutyáimmal vagyok, illetve pén- hozva, ki van fényesítve, majd
tekenként rendelésre járok. 2005-ben gazdához kerül, és mindenki tapsikol
egy maroknyi csapattal retriever fajta- örömében. Elő kell teremteni a helyet,
mentésbe kezdtünk, ezzeI azóía az anyagi hátteret, meg kell találni a
foglalkozom. Célunk a rossz sorsú, faj- megfelelő gazdát, majd nyomon követ-
tatiszta golden és labrador retrieverek ni a kutya sorsát. A tanulás? ]Hááááí,
segítése, ideiglenes befogadása, majd néha lehetnék szorgalmasabb,
testi és lelki rehabititáció után új ósszpontosíthatnék jobban a vizsgákra,
gazdához való juttatása. Természetesen zH-kra, de a jelenlegi helyzetben nem
oltva, parazitamentesítve, chipezve és vonhatom ki magam a munka és
ivartalanítva. A kutyák ideiglenes szervezés alól, elérhetőnek kell marad-
befogadóknál, családban élnek, amíg a nom vizsgaidőszakban is. szerencsére
számukra ideális gazda rájuk nem nagyszerű csapatban dolgozunk, így
akad. minden sokkal könnyebb.
K: Hogyan kerültél kapcsolatba a K: Mit tervezel a diplomaosztót kóvető
Retriever Rescue-val? időkre?
V: Ott voltam a Retriever Rescue V: Szeretnék kisállatokkal foglalkozni,
szúletésekor, annak aktív résztvevő- lehetőleg a lakhelyemhez közel.
jeként, jelenleg pedig én vezetem a Természetesen végzés után sem hagyok
cSapat tevékenységét. fel a retrieverek mentésével. Ebből
K:Ez biztosan rengeteg idődet fele- nehéz kiszállni. Mindez nem bai,
mészti. Azért Iut időd a tanulásra is? csupán arra kell figyelni, hogy
v: A logisztika és az észmunka valóban egészséges hobbi maradjon, amelynek
sok energiát fetőröl. Nem csak anny- céIja szép és jó, és ne boruljon át
iból áll az egész, mint ami kívúlrŐI sötétzöld állatvédelembe.

( Szia Fruzsi! Ha iól tudom, vidéki
,agy. Milyen gyakran jársz haza, és
nivel töltöd otthon az időd?
I: Nyergesújfalun lakom és kollégista
,agyok. Ha tehetem, minden hétrrégén,
Léha hét közben is hazajárok. Otthon a

Bagi Fruzsina
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nyárfák törzsére, melyek közt a túlpart
csak az ég üvegébe hasított sötétség,

telehintve apró csillagokkal, Ablak-

szemek szikráznak, fehér házfalak,

előttük szabdalt hátú aszfaltkígyó tek-

ereg sötéten. Hztál felröppenő foltok
soúsága szakad ki egy bakterház őrilt
iramban tovarohanó sövényébŐl, A
pőznái csak barna maszatok már,

Fárad a szem és fárad az eIme,

Lüktetőn, komótosabban hatol be a táj

Iátványa és képzete.

Zsongó némaság...

Három síkra szakadt a világ.

Odakint ordító színek kavalkád|ából

szőtt harsány valóság, idebenn, a fülke
nyugalmában csak foltok a plafonon,

megtört aranyló fénytócsák és",

mélységes csönd. A levegő nehéz,

fülledt, de legalább háborítatlan,Es ez

a hömpöIygő némaság rátelepszik a

tudatra, ,*groltuu az éberseg tovatűnő
jozanságát. Es mi mélán. me8re-

szegedve rábizzuk magunkat az ablak-

üvegre, mely iótékony szűrőként re-

kesiti odaát a kint zavaráí, csak

valamely halvány képet enged láttatni

belőle. Azrán már azt sem.., A tudat-

alatti győzött, a fény kintreked, A
szem-héj mögé sző már képet a
képzelet.,.
...egy pillanatra minden megáll,

A test zsibbadtsága elenyészik,
körülöleli és feloldja a fáradság szülte

nyugalom. Ez a könnyed lebegés és az

újra beférkőzŐ, tompa zakatolás
létezik csak. De ez rcm zavaró, ez

altató. ÁlombOlcsőt ringató.

Majd valahonnan mélyről, egészen

távolról egy éles, és alattomosan

erősödő zaj furakodik be.

l!ll!ll!ll!ll!!ll!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!

Egy röpke pillanat műve, s amit a

meleg, a fény és a képzelet felépített,

dédelgetett; oltalmazó buborék; szét-

pattan. Megszűnt minden védelem, a

itil"tó. rikácsol. Rezes hangját kint
széthordja a szé| és a szemekbe

elsőként újra betoluló képek a
menekülés képei. A nyugalom hártyája

felszakadt. Mezőkön robog át a rop-

pant szerelvény, s kürtje madarakat,

Őze\<et ijeszt, nyulat ugraszt meg,

sarkall vad rohanásra, és ébreszt min-

denben egy ösztönt: minél messzebb,

minél távolabb!

Minden teremtett lélek elhagyja a

bömbölŐ szörnyeteg közelét...

De mi, emberek, riadtan, akik idebent

vagyunk, kérdem én:

MI MERRE F,USSUNK?
eI?xn
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Vonaton
Csuda dolog a vasút!

Kellemes, nyárutót idéző nap volt,

mikor vonatra szálltam. Még érezni

lehetett az elmúlt évszak tovatűnő illa-

tát. Langyos volt a levegŐ, meleget á-

rasztott Áeg u föld, és a tülekedő szí-

nek sokasága. Utam a Balaton érintésé-

vel vezetett keresztúl a fél országon,

KeveserSvoltunk a kabinban, csende-

sen tűrtük egymás ielenlétét. Szólni
nem szólt senki, így a könyv után

egyetlen szórakozáskéní az ablakon

keresztül elénk táruló látványban
merültünk el.

Elindultunk, gyorsultunk. .Egv megál-

|ő. lrztán még egy. Három. Es még vagy

féltucatnyi. Es képek sokasága.

Szlkrázőn tündökölt a nap. Sugarai

kérlelhetetlenül hatottak át mindent,

bántóan szórva a szemekbe a valóság

szilánkjait.
Kék és ző]'d v|rlódzás. Elmosódott tü-

nemények: a táj és a sebesség játéka; a

mezŐI< végtelenbe tetsző síkja, az ég

tengere, a tó tiszta fényből szőtt hullá-
mai.
Es a fény versenyre kész.

Vaktában váltakozva szülik a látványt,

Ő és a gondolat. Az ütem gyorsul, a

hang megszűnik, nem érhet nyomuk-

ba. A fejeket már egészen kitölti az

illúziók kavargása.

Apró, szélbe n rezgő kristályok mir-

iádia villództk, felfűzve nagy barna
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Az Equus Club űi arca
Mi motivált benneteket arra, hogy
pályázzatok az Equus-klub vezetésére?
Gimnáziumi és eddigi egyetemi tanul-
mányaink során is érdekeltek bennün-
ket a közösségépítő programok, diák-
körök által szervezett rendezvények.
Fontosnak tartjuk ezek szerepét a hall-
gatók mindennapjaiban.Az első három
évünkben mindhárman sokat látogat-
tuk a Club gendezvényeit, és nagyon
megfogott a,hely hangulata, a lehetŐ-
ség, hogy a magyar és külföldi hall-
gatók együtt ereszthetik ki a gőzt a heti
megpróbáltatások után, Úgy éreztük,
hozzánk nőtt annyira a hely, hogy meg
kell páIyáznunk a működtetését, és hit-
tük, hogy színvonalasan tudjuk folytat-
ni elődeink munkáját.
Nehéz volt az indulás? Kaptatok bár-
milyen segítséget a régiektől?
A nyáron zajló munkálatok (felújítá-
sok, átalakítások, tervezések) után már
alig vártuk a szeptember 4-éí, az első
buli dátumát, yalamint a második heti
kávézó-nyitást. Itt ütköztünk a leg-
nagyobb problémába. Az első másfél
hónapban ugyanis váratlan betörések-
kel és rablásokkal találtuk magunkat
szembe, ahogy ezt a Kar több épülete is
,,tapasztalha íía", s ezzel meghiúsította
terveink egy részéí, hisz nem tudtunk
minden napra megfelelŐ védelmet biz-
tosítani itt tárolt értékeinknek) s nem
vállalhattuk a mindennapos elszál-

időtok szórakozásra is, mindenképp
látogassatok el az Equus Club-ba.
Végsősoron szeretnénk megköszönni
Fodor László dékán úr, Kiss László
gazdasági igazgató úr, Baluka Csaba
műszaki osztályvezet Ő tlr,
Veresegyházy Tamás dékánhelyettes
úr, Farkas Gábor, Virág Zsolt és
Magyar Károly, és a szeptember óta
1elkesen dolgozó szeméIyzet segítsógét.

lítást. Nagy segítséget kaptunk a Kar
vezetésétől, külön szeretnénk megkö-
szönni a védelemben nyújtott segít-
séget Baluka Csaba műszaki osztá-
Iyvezető úrnak és Kiss László gazd,asá-
gi igazgató úrnak. Az első hetekben,
nagyobb tapasztalat híján, nagyban
szorítkozhattunk az előző működte-
tők, Virág Zsolt és Magyar Károly
tanácsaira, meglátásaira, melyeket

ezúton is köszönünk.
Sikerült megvalósítani a pályázatban
leírt elképzeléseiteket?
Nagyrészt sikerült, hiszen egy új arcu-
latot varázsoltunk a Clubnak, a kiszol-
gáló helyiségekben minőségi váItoz-
tatást eszközöltünk, azonban az első
félév még számunkra is inkább a

,,betanulás" időszaka voIt,
Hogy fogadták a hallgatók a v áltoztatá-
sokat?
Sok pozltiv visszajelzést kaptunk,
mind a látogatóktól, mind a fellépő
művészektŐl. Ezúton is kérjük láto-
gatóinkat, bátran tegyék meg észrevé-
teleiket, javaslataikat a válíoztaíá-
sokra, hisz a Club céIja az Ő szórakoz-
tatásuk. Erre a célra jött létre a
www.equus-club.hu weboldal, melynek
fórumán várjuk hozzászólásaitokat és
véleményeiteket rendezvényeinkkel
kapcsolatban.
Elégedettek vagytok a klub látoga-
tottságával?
Sajnos a magyal hallgatók nagyon kis
számban képviseltetik magukat.
Ebben minden bizonnyal közrejátszik,
hogy manapság már nem 18 vagy 20
órakor kezdődnek az esték, hanem ez
kitolódik 23 őrfua. Így hiába várjuk
látogatóinkat akciókkal a kora esti
órákban, csak kevesen élnek ezen
lehetőséggel. A Club áItalunk felépí-
tett profiljában nemcsak az éjszakai
szőrakozíaíás szerepel, ennek szelle-
mében a beszélgetni és lazítani vágyók-
nak tervezett hangulatos termünk, új
pulttal már 20 órától várja vendégeit!
Mennyi időbe telik egy átlagos
csütörtök esti buli megszervezése?
Mivel hárman vagyunk, és a felada-
tokat megfelelŐen elosztjuk egymás
között, mára hatékonyan össze tudjuk
hangolni a mindennapjainkkal. Ter-
mészetesen a szervezési sikerekkel
együtt az időráfordítást is vállaltuk az
üzemeltetéssel. A plakáttervezés mun-
kálatai például már a bulit megelŐző
héten elkezdődnek, a programok pedig
általában már a félév elején, de min-
denképpen hetekkel a buli előtt kör-
vonalazódnak, mely során támaszkod-
hatunk a személyzet rugalmasságára és
készségességére.
Mik a terveitek a közeljövőrc nézve?

grammal szolgálni a félév során állan-
dó vendégeinknek, különböző egyéb
rendezvényeket tartunk születésna-
posok, évíolyam-tal álkozót szery ezők
számára. Amennyiben a sokrétű felté-
telek teljesülnek, szeretnénk megnyit-
ni hétköznap déIutánonkéní, az elŐa-
dások után izemelő Equus Kávézót.
Mit üzentek a hallgatóknak?
Figyel jétek a programokat és
akciókat, és ha a tanulás mellett
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Dr. I{ard,ezlan Andor tollából

A malabsorptios syndroma oktana és

kórfeilődése
/ rcbb éwizedes tapa szta|at alapiátt/

A betegség első megállapítása régi
időkre nyúlik vissza. Ellentétben a
csirkékkel, a külfoldi irodalmi adatok
szerínt,az egyetemi hallgatókban már
akkor €lismerésre került, amikor az

első egyetemek megalakultak.
Intézményünkben 1787-től ismerjük.
A betegség a kezdettől fogva nap-
jainkig sűrűn szedi az á|dozatait.

A malabsorptios syndroma tünetei a

hallgatókban jól felismerhetőek, de
egészen mások, mint a csirkékben.
Talán ezért is ad e betegség oktana oly
sok okot szakmai vitára.

A hallgatókban a malabsorptios syn-
droma legfőbb tünete az
aluszékonyság /somnolentia/ és a
figyeleni fluctuatiója az órákon.
Egyeseknél ez oly fokot érhet el, hogy
az i|lető teljesen tartózkodik az őrák
látogatásától is lalibrial. Vagyis
kialakul a betegben a hallgatói jogál-

lással való teljes visszaélés /abusus/,
vagy még találóbb szakmai kifejezéssel
élve a tudástól való iríőzat/phobia sci-
entiae/.

A fenti tünetek természetszerű
következménye az ismeretanyag
megzayaít és hiányos felszívása /mal-
absorptio scientiae/, míg a hallgató,
paradox módon, ugyanakkor más dol-
gokat mohón és túlzott mértékben szív
fel magába (bort, sört stb...)

A betegség a lefolyása szerint
gyakran rohamokban jelentkezik

/paroxysmusos/, máskor rövidebb-
hosszabb szakaszokban mutatkozik
/periodicusÁ de lehet folyamatos /con-
tinuialis/ is. Ellentétben a csirkékkel a
betegség külsőleg (a habituson) alig
észrevehető.

Az érintett egyén normálisan fejlett,
tápláltsági állapota közepes (de az oly
sok fekvéstŐ| az átlagosnál jobb is
lehet). To|lazata (bocsánat a szőrzete)
nem feltétlenül csapzott és hiányos.

Ünnepnapok körüli időben /perifes-
tum/ a betegség iárványszerű terjedést

mutat. Ebből gondolják egyesek, hogy
a csirkéknél ís fertőző ágensek szere-
pelnek a betegség oktanában.

A betegség oktana szerint pluricasu-
alis /polyfactorialis/ betegségről van
szó. A lényeges kórok /causa essen-

tialis/ maga a hallgató, hiszen ha ő
nem lenne, a betegség nem alakulhat-
na ki. Mint segítő kórok /casua auxil-
iaris/ számos mikroklimatikus tényező
szerepelhet (pl. ködös-hideg reggel,
verőfényes napsütéses reggel stb.). Az
alkalmi kórokok /casua occasionalis/
tárháza is kimeríthetetlen (új, jó íilm a
moziban, a Zorbához hasonló
vendéglátóipari létesítmény megny-
itása stb.).

A betegség chronikus esetei válnak a

legsúlyosabbá, amikor a tartós malab-
sorptio, a hiányos tápanyagellátás, a

szürke agykéreg elsorvadásának
/atrophia corticalis cerebri/ nyilván-
való tüneteibe torkollik. A betegség

manifestatioja ezért a vizsgaidőszak-
ban különösen szembeötlŐ. A beteg
menthetetlenné válik és a folyamat
bukásba /exitus examinis lethalis-ba/
megy át.

A bukás kimenetele háromféle lehet:
1. Repetitio examinis lkétszerl, ami
rendszerint szintén letalis kimenetelű.
2. Repetitio studii, amely többnyire
szintén végzetes.

3. Abscessus, vagyis e|távozás (az

egyetemrŐl), amire a csirkéhez hason-
lóan használatos kifejezés, hogy heli-
copter disease.



Eppen telefonáltam az irodámban,
amikor valaki lábbal berúgta az aitót,
megállt az aszíalom elŐtt és sürgető
pillantásokkal bámulni kezdett.
Miután befejeztem a beszéIgetést és
letettem a telefont, ránézíem: Mi az,
hogy nekem a gyakorlatomon van egy
hiányzásom, amikor az összesen jelen
voltam?- Szerintem kezdjúk elölről.
Legyen szíves kifáradni, és kopog-
ni.Hallgató kimegy, kopog és bejön.
En:- Nem ió, elŐbb várja meg, hogy
,,szabad".- Tísztára beszarás - feleli és
kimegy.Kopogás.- Tessékl- Azt
szeretném megkérdezni, hogy miért
van nekem híányzás beírva, amikor
minden gyakorlaton jelen voltam?-
Onnek is jó napot. Lehet, hogy elírás
történt, mindjárt utánanézek.
Megmondaná a nevét?- X. Y- Erdekes,
nincs is rajía a neve az én listámon.
Melyik gyakorlatra van beírva a
hiányzás?- A kutya- és macskafa-
jtákra.- Akkor Ön rossz helyen iár, én
csak takarmányozástanbó1 tartok
gyakorlatokat, az pedig tenyésztési
gyakorlat.- .\{.ér' nem lgyanaz a tan-
szék?- De, ugyanaz az Iníézeí,...-
Akkor meg nem mindegy?-..,de más
Osztály, és más tantárgy. Legyen szíves
átfáradni a folyosó másik részére, és a
titkárságon utánanéznek a problémá-
jának,- Basszuskulcs - feleli, köszönés
nélkül kiviharzik a szobámból.
Múlt hét: két volt szakdolgozatosom
bekukkant, és elŐvesznek egy hatalmas
desszertet, a kedvencemet. MelIette
egy fénykép hármunkról, a hátoldalon
egy szöveg: "egy kis emlék rólunk,
mivel tudjuk, hogy Te külónösen
szereted a fényképeket Kitartás és
türelem továbbra is, tudjuk, hogy hoz-
zánk kellett. Köszönjük, és maradj
továbbra is a jó fei kisebbség".
Ma, kora reggel. Az ajtóm kilincsére
akasztva egy kis dísz-zacskó, benne
egy szalmamikulás, egy pezsgő és egy
doboz csoki (ugyancsak a kedvencem -

honnan tudják ennyien?). Mellette egy
I<áttya,. Boldog, Békés Karácsonyt, és
Uj Evet. Az aláirás helyén egy mondat:
még nem vizsgáztunk le takarmány-
bóI, ezért nem mondjuk meg, hogy kik
vagyunk.
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rosszindulat ú vizenyőre

Vélemények az l.,.Jma Mater oktató iről, az
oktatásról és a diákokról - Dr. Fodor Kinga

Szerda délután, negyed kettŐ. JO 10
perc késéssel érkezik meg a hallgató a
gyakorlatra. Hangosan köszön - a cso-
port röhög - és becuccol ja magát
(hátizsák be, anorák és pulóver le) a

tegelső padba. Még kb. 5 percig csórög
és zörög, majd nekilát az evésnek: kis
ételhordóból csalamádé kerül elŐ, jobb
kezében rántott májas zsömi. Hangos
csámcsogás, zacskócsörgés hallatszik,
szisszen a nyíló kólás palack. A csip-
szes zacskó kinyitásakor megállok egy
pillanatra a mondandómban, és
ránézek.- Elnézést, ugye nem gond? -

kérdezi tele száj|al - csak nem volt
időm ebédelni.- Nem, nem, folytassa
csak nyugodtan - felelem, miközben
hangosan megkordul a gyomrom, mert
nekem még reggelizni sem volt időm.
Nyár, egy péntek július közepén. A
gyerekeimmel vizi-vidámparkban
csúszdáztunk egész nap, így a mobilo-
maí az öltözőszekrényben hagytam. A
nap végén látom, hogy van 23 (l) nem
fogadott hívásom, ebből 2l ugyanaz a
szám. Nagyon megijedtem (kirabolták
a házat? íŰz van valahol? stb.), ezért
gyorsan visszahÍvtam az ismeretlen
számot:- laj tanárnŐ, egész nap nem
tudtam elérni, X. Y hallgató vagyok, és
ma van a nyári gyakorlatunk utolsó
napja, és óriási gondban vagyok.-
Baleset érte? Baj van?- Igen otthon
maradt a tanszék által kiadott lista
arról, hogy milyen szempontok szerint
kell összeállítani a nyári naplót, így
most nem tudom, hogy miket
kérdezzek a telepvezetőtő1, Ledik-
tálná, most ha megkérném?
Eppen Horvátorszagban süttelem a

hasamat a napon, amikor csörög a

mobilom. Felveszem, de bele sem
tudok szólni, mert ómlik a duma:- X.
Y. hallgató vagyok, éppen a nyári
gyakorlatomat töltöm, és azt sze-ret-
ném megkérdezni, hogy bla bla bla.,.
Próbálom megszakítani a szóáradatot,
de lehetetlen. Így kb. másíé1 perc
múlva, amikor levegőt vesz, gyorsan
beleszólok:- Elnézést, de éppen
szabadságon vagyok, i<ülföldön.- Hol?
Külföldön?- Igen!- Jézusom, és akkor
ezt most én fizettem? Miért tetszett
akkor felvenni?
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!átszős oldal unalmas etőadásokra

1. A járatsűrűség 3 p.erc. Az Ön előtti szerelvény 8:00-kor

indul, hánykor kell Onnek indulnia?
a. Maida kávé után.
b. 8:23-kor
c. Hamá nagyon dörömbölnek az utasok.

2. Ön a4-es szerelvényt vezeti. Észreveszi, hogy a pályán

azemzavar miatt egy 6-os szerelvény vesztegel. Mit tesz?

a. Félrerántom a kormányt azt'kikerülöm.
b. Ipszilon fordulatot veszek, majd a kocsiszínbe hajtok,

c. Fél órát váro\<zárí ajtókkal, közben a mikrofonba
káromkodom.

3.Íjszreveszi, hogy a megbeszéltek ellenére a 6-os járat

vezetője (a köcsög Béla) időben indult. Hogy reagál?

a. Bedobom a páIeszt amií az öltözőszekrényében rejteget

b. ÜtdozőUe veszem a 4-essel, s a Margithídon elŐzésbe

kezdek
c. Defektet színlelek és elengedek még három 6-ost.

4. Menőnek akar tűnni Klárika előtt és kilőni a zöldnél,
Mit tesz, mikor vált a lámpa?
a. Hirtelen balra tekerem a kart
b. Hirtelen jobbra tekerem a kart
c. Össze-vissza kapcsolgatok mindent, mint egy Lengyel

sci-fiben.
d. Rájövök, hogy még nem engedte m fel az áramszedőt, így

köhécselve megteszem.

A kutya tényleg az ember legjobb barátja. Ha nem hiszed el,

próbáld ki a következőt Zárd be a kutyádat és a feleségedet

a kocsid csomagtartójába. Egy óra múlva nyisd ki Ki örüI

neked jobban, amikor meglát?

A csiga és a teknősbéka karamboloznak az erdőben. Egyetlen

szemianú van csak, a|alhár, aki éppen a helyszín közelében

himbálózott a fán. A redőrörsön faggatják a lajhárt, mit
látott e szörnyű balesetbŐl. A lajhár a következőt vallja:-

Nem emlékszem, minden olyan gyorsan történt!

5. Ha már tagja lenne a drímtímne§ mivel növelné a

csapatszellemet?
a. Elmennék Bélával hainalban felsővezetéket lopni
b. Kettőnkön szemléltetném Klárikának a szerelvények
egymásba csatolását
c_ Minden civilt awal hitegetnék, hogy Igenis nagy munka

azokon a keskeny kis síneken végigegyensúlyozni egy ilyen

hatalmas járművel.

6. ESSZE. Í4a le, hogyan képzeli el egy átlagnapjának

csúcspontját! Ötletadás:
a. Szarrá ijesztettem 6 gyalogost amikor az utolsó pillanat-

ban csengettem rájuk a megállóban..,
b. Klárikával minden találkozásunkkor egymásra index-

elünk a kreszt figyelmen kívül haglva...
c. Egy út során sikerült lefényképeznem a visszapillantóm-
ban 8 kilógó lábat,2 gyerekfejet, 12 hosszúkabát csücsköt,

4 aktatáskát...
d. Megin beszóltam a hácsó kocsiban a cigányoknak
e. 12 perc késéssel indultam, mer pisálni voltam, majd a

megállóknál az arcommal közlekedési dugót színleltem",

A skótot éjjel a sötét utcán megállítja egy rabló:

- Százfoní,vagy az életed!



Gyors teszt

Végre egy teszt, amit érdemes végigcsinálni.
Nagyon pontos eredmények, nagyon rövid

időn belüll

1. Szép vagy?
igen - 1 pont
nem - 0 pont

2. Okos vagy?
igen - 1 pont
nem - 0 pont

nnrBXnrBS,
2 pont: Szép vagy és okos.

1 pont: Vagy szép vagy, vagy okos.
0 pont: egy randa kretén vagy.

§ 7 B
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Lesérültél, és már baromira unod, hogy mindenki
megkérdezi, mi történt veled? F,zze\ a menő kar-
felkötővel nem kell újra és újra elismételned, hogy
elaludtál anatómián.

Büntet ő teszt
Ha kapásból megfejted, akkor elborult az elméd,

Mi ez?

éééb ééb é éééééééé éb é éééé

Nélkülözhetet-
len tárgyak a

minden-
napokhoz

A Cápa filmeken felnött
ifjúság biztosan nagy

örömmel fogadja majd ezt
a dizájnos teaszűrőt: öt

órai horror, minden nap.

Túrázók nagy hasznát vehetik
ennek a remek hálózsáknak,
különösen akkor, ha a

környezetbe olvadva szeretnék
tanulmányozni a természet szép-
ségeit, vagy békésen vad-
kempingező családok kisgyer-
mekeit ijesztgetnék hajnalban.



Kir,il.!.-|'íTÉs . Za09, MÁnctus16

Csak kevesen tudják, milyen szép hosszú mirltra tekint
vissza az Equus-napok. Az elsőt l973-ban rendezték
meg az akkori hallgatók. Célia akkor is az volt, mint ma:
a hallgatók közötti, valamint a tanár-díák kapcsolatok

építése színes programok, spoft-
események és bulik révén.

Equus-napok
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Kult Úr bemutatia: feleithetetlen állatoskönlruek

Gerald Durell: Aranydenevérek, rózsaszín galambok

Gerald Durell anyagi helyzete fellendítése céljából, bátyia tanácsára kezdett könyveket Írni. KÖnlvei sik-

erének nyomán valósíthaita meg gyermekkori álmát, egy saját állatkertet. E művében Mauritius szigetére

kalauzol el bennünket, ahol .rr"gis-..kedhetünk a szi§etvilág páratlan, azonban kihalófélben lévő

élővilágával. A könlv i<eletkezéie a Jersey Vadvédelmi Társaság azon munkálkodása kapcsán jÖtt létre,

hogv mesters§gesen próbáliák meg tenyészteni a veszélyeztetett fajok egyedeit. Durell ezen egYedek

beiogasának álortenetét meséli el, a rá je]r|emző humorral és sokszínűséggel, alaPossággal.

Megismerkedhetünk a rózsaszin galambokkal, szkinkekkel, gekkókkal, boákkal, denevérekkel, és Persze a

kenyérfagyümölccsel. A könyv roppant szőrakozíaíó, de ugyanakkor az

olvasó akaratlanul is elgondolkozik, hogy az ittleirt fajok közül melyik
követi a Jersey Vadvédelmi Társaság szimbólumát, a szintén

MauritiusróI származó dodót. Zoológusoknak kötelezŐ!

, Amikor ezíirom, odakinn szúrke
az ég, és finom hó szitál, de csak be

l<ell csuknom a szemem, s máris
feltűnnek előttem a záíony ragyogó
fényei, és melengetnek, dédelgetnek."

Ciceró könyukiado, l590 Ft

Joy Adamson: Oroszlánhűség

Joy Adamson férje vadászati főfelügyelő Kenya egyik tartományában.

Égy .rupon önvédelemből lelőni kényszerül egy rátámadó anyaoroszlánt.

A) a\ig néhány napos kölyköket nincs szíve magára hagyni, ezérí a

család magáhozveszi Őket. Három oroszlánkölyök egy háztartásban

azonban még egy sokatlátott családban sem maradhaí, ezérí két kölyköt

néhány hónapnyi nevelés után állatkertbe küldenek. Egyikük azonban

maradhat, így esik a választás E|zára, személyzetük buzdítására, mert

szerintük ha már oroszlánnak kell maradnia aháznáI,|egyen az alehető
legkisebbl E|zát a család mindenhová magával viszi, még a nyaralásukra is,

Ahogy az oroszlán cseperedik, azon-

ban elhatározzák, hogy bár Őt is
állatkertbe szánták, megpróbálkoznak
egy addig lehetetlennek gondolt terv-

vel,,,visszavadítani" pártfogoltjukat.
Elragadó beszámolója ez akönyv az

ember és vadállat közti barátság telje-

sen ú j szerű péIdájána|<. Elza
történetében az olvasó megismerheti
az orosz\án magasrendŰ, furmányos
gondolkodásmódját, és hűségét is.

Lebilincselő olvasmány, melynek sik-
eréről elég annyi, hogy az első

kiadását követően hét hónap alatt nyolc kiadást élt meg,

I{önyafahasztó I{iadó, 3 000 Ft



James Alfred Wight 1916,-ban született, a skóciai Glasgow-ban. A
James Herriot írói álnév. Állatorvosi diptomáját 1939-ben szeíezíe.
19^40 ól állatorvosi gyakorlatot folytatott Yorkshire-ben, J. Donald
Sinclair - a regényekben Siegfried Farnon - társaként. t-g4t-ben

James Herriot: Ó is ist.r, állatkája

E műve a
született
külföldi
gondos

hat.
második világháború utáni évtizedekben, a hatvanas években
és Herriot yorkshire-i praxisának humoros történetein kívül
kiküldetéseiről is számot ad, ahol is mint állatszállítmányok
kísérőjeként szerzetí élményeit osztja meg az olvasóval, így
készítve fel minket az állathigiénia tudományára is.

feleségül vette Joan Danburyt. 194l-ben bevonult és a RAF - Royal
Air Force - tagjaként harcolt l943-ig.l966-ban kezdett irni.1972-ben

jeient meg első regénye, Amerikában.
állatorvosnak tanui egYszerűen nem hagyhatja ki, hogy kezébe vegyen egy Herriot könlruet. Az iró

mulatságos történeteiből elsajátítható a szakma minden püktikája.
KÜlÖn érdekessége a könl,vnek, hogy az ember egyetemi pályafutása elején még jókat nevetve és fejc-sóválva olvassa az anekdotákat, hogy szép-szép, de ez már ré! nem így megy. Aztánahogy elérkezik a

r 
Stephen King: Cujo

KÖnYvajánlónk rendhagYÓ darabja a nívós horror-regények szerzőjének ez a műve, amely nyilván csak kevésselmaradt le arról, hogY a Legszebb kutyatörténetek c. -?ttar, .,épszerú válogatás r."i.iu. bekerüljön.King főhőse Cujo, a szeretnivaló bernathegyi. A kedves ,ző.mák boldogan el gazdáivalCastle Rockban, mígnem egyverőfénYes naPon, mikÖzben egY nYulat kerget a mezőn,egy barlangba zuhanva denevér harapja meg szegény párát.SzegénY Cujo nem menekülhet a járványtan törvényszerűségei etőlles .rr.upi" á 1,.rr.rrreg.,.A Trenton családnak Cujo nélkÜl is megvannak a maguk |roblémái: n npá munkálával gondok vannak, ráadásulnemrég fedezte fel, hogY felesége, Donna megcsalja. Ezt csak teíézi,hogy Áunkaügyben el kell 11taznia.Mikor a családi autó rendetlenkedni kezd, Donna kisfiával, Tad-del Cu1o gazdájáű indu1, akik azonban már ninc_senek otthon", Csak a már nem is annYira kedves kutyuska, aki addigra már lehentelte a fél szomszédságot. Es ekkora kocsi végleg megadja magát...
Horror-regénYhez méltó módon a feszültség nagy, és happy endet is csak a legoptimistábbak várhatnak.
Ajánljuk a kÖnlvet azoknak, akik belefáradtak a világ legcukibb kutyáibu, kiu,il.ől tudják Herriot összes kalandjátés a Fekete széPséget is túl sokszor látták már. Egy Úalmas, klinikán ügyelettel töltött éjszakátis remekül fel tuddobni!

Európa lQadó,2900 Ft

nagyállatos berkekbe, ráébred, hogy szép-szép, és minden valóra is vál-

Ciceró l{önyzlkiadó, 2490 Ft
John Grogan: Marley és mi

Adott egy lriss házaspár. tip-top lakás. szerelem. béke, harmonia. Mi más is
hianyzik a tö]<életes boldogságuI<hoz. mint egy szupercuki l<is Iabraá".k;- 

"

lyök?

John és Jenny szert tesznel< hat MarIeyra. al<i első latásra tökeletesnek
ígérkezik: egészen a második percig. Addigra ugyanis romba dönti a lakást,
összenyálazza a vendégeket, és mindent megzabál, beleértve a csaladi éksz-
ert is. A gazdik lelkesen igyekznel< megnevelni. de Marley olyan nagyon
huncut kutyuska, hogy még a kutyaiskolábol is eltanácsoilák,
Aggódni azért nem kell, szegény Marley nem kerül rövid úton
a sintértelepre. sem a gazdái az idegszanatóriumba, Az ídő
múlásával, és számos kalanddal később kutya és gazdái össze-
r áződnak, és igazi, hami sítatlan boldog családor ;ll<ot;; k: 

-'

Könyofakaszto Kiado, 2999 Ft



Kult Úr kihelyezeíí tudósítója jelenti

Horror és muzsika 110 percben - rémvarieté L4 és Vz évenfeltilieknek
Vasárnap estefelé. Hat óra három perc. Képeskönlv azoknak szól, akik meg is kinek a korbácsolás, a kutYának meg el

Közel5 percnyi hezitáIásután döntök. érdemlik) azaz a jó gyerekekne1<, azaz nem Ítélhető módon a haraPás, VégÜl

Átoltözés, kontaktlencse,pénz,..kabáí, nekünk (kezeket a Iaplan fölél), Igaz pedig:egykarácsonyiVacsoraalkalmá_

földalatti, és fél hétkor mát az Orkény ugyan, hogv ő még |ó gyerekkel soha val a család közösen lemészárolja a

Szírtházban vagyok. Megváltom a nem ,utattlóro,,, a. attOi még minden hiperaktív FÜlÖPkét az ÜnnePi eszcá|g-

lehető legolcsóbb jegyet, majd fel- bizonnyal léteznek. Majd feltárul elŐt- gal,

1élegzek. i.rn..rtől egye.,esben vagyok. túnk a meghitt családi otthon, ahol Tehát iól szórakoztam. Tálán a Szünet

KicJit figyelern u tóiiitottem zsongva Anyusunk (Széles LászIó) és APusunk nélküli l10 perc egy kicsit hosszú volt,

áramló népét, aztán fel az erkélyre, (Csuia István) gyermekáldásra várva és a harmonikán, szintetizátoron,
utolsó sor kozép, de nem ba j, Egy dara- üldögél a pamlagon (,nincs home bőgőn és dobon felcsendülŐ zene

big reménykedem, hátha le tudok sweet-ebb, mint a home/ nincsen lehetett volna fantáziadúsabb, és az én

szivárogni 
" 
uz ,Ir8 sorba egy úres szebb, mint a zott-hón"). Es a GÓlYa, fülemnek kellemesebb. A zenei

helyre, de lassan megtelik a nézőtér. aki egyenesen személYesen__ teszi aláfestésbŐl mondjuk megjegyeztem

nr.ytre türelmetlenségemet azzal üíöm tiszteletét, nem is kíméli őket e Máthé Zsolt időnként abszurdan

el, hogy a mellettem úlő idős hölgyek téren... Persze csakis,,rossz" gyermek magas regiszterelÓen időző hangját.

család"i" tárgyú diskurzusát hallgatom jön össze, és a rosszaságnak mi az ára? Nem tudom, hogy az eredeti angol

ki. Hát igén, a közönségben sokféle Ezúttal halál. Dr, Roboz ésjegedje leg- nyelvű darab milyen is lehetett, de

réteg és korosztály képviselteti magát. nagyobb (ál-) sajnálatára. Es hullának, szerintem Parti Nagy Lajos bravúros

A Jógyerekek Képeskönlve egy afféle mlnt a legyek. Zenei kísérettel, táncol- átköltései nélkül az egész nem állta

musical, hivatalosan ,,rémiarieté,,. r,a és énekelve, a kÖzÖnség legnagyobb volna meg a helyét ennyire. Az elŐadás

1845_ben Dr. Heinrich Hoffmann mulatságára, Hiába minden, az összes másik nagy erőssége a színesés ötletes

kisfiánakkarácsonyra..,,ahugyólátványvolt,nemo.:':ÍI::.::|
meséskön1veta|ándéko'ái"-.'oh"gu,'mi1yenqo1q:1:|::_tl
történeteive1töltött-.g,-agr'á;-je1mezeket,maszkokatii1.,1'i:
üresfüzetet,u,o.ffi.".,",,-tudtákanemism'indigegys'erű

gyerekekről" szólóakkal , ezzel ur ,,. .,,,,,:],'.j§_ -'iryf.g.,,,_ , ,.';.'1y] I\uuuz 4ll4. uL,

német l<ultúra .rnur.ruiir.", rig-P | ! .,*-']'1 f |tcatrri , Lászlo).. es, Til, a

mű) Slruwwelpetert ,...*,u.ffi*§ f :n' ,i ffinarodiáia, 
Széles László telszetl,

meg. Később az algo| Tiger Lilimeg. Kesőbb azángolTiger LiliesJ '- é ,." -le, nogy mi volt számom.ra aZ este

,.n-.l.u, lekete humo.u ,.n., szín-! ,. lmondanivalóia?' A t'elnőtteli kéP-

darabot írt a mesekönyvből. Mindez 1 / 1 ,/,_:1_._ ,_:: mutató és értelmetlen szabályokkal

;ÖÖ;:;;;;' ; 
..-Ó.lé"| 

szinházban porontyra a vég vár, 
"ou' ':::.1":::,_1l teletűzdelt világának komikumát

Ascher Tamás rendezésében szoPó,.akár,magáYi nem biró szeken- mutatta meg. Egy szeretetet csak

elevenedett meg, Parti Nagy Lajos billegÓ az illeto"B,S almodoza',ul :l:j hazudó családban a gyermeknevelés

zseniális "magyarításában", 
Nagy megrontója, ez abŰn 

"'l|l:li ::1O g.ot.rrk paródiáját rémlátomásig

Annamária látomásos ieimezt o1- bÜntetését, Esetleg egY "nemaka,lom: iokozva. Nem az első eset, hogy korunk

teményeiről elhíresült látvanyter- megennialevest" lurkÓ, 
1:,_]:, l::::] effele problémakörére világítanak rá a

;.',T§;j3l'í,o;'iT;#xlr;ll;: :,1*i; ::::"11iT:T,',",f;Il' 
szolva: huszaáik-huszonegyedik században

lottam már róla, így felvettem az,,ajál_ Néhány személyes .ro.roo". 
^z 

egyik ru;;, Tí,:r'Tffj*j'1*: Tlilj;
lottan megnézendők" feliratú fiktív kiskrapek vízbe fúL, a halak vidám rémálmokat taimáia az a jógyerek, aki
listára. kórusának énekével kísér-ve, \i" ,.u, olvan rossz volt, hogy járványtan_tan_

Aztán elkezdődik a show.. set tanulsága; ,,Hát igen, minden elet uiá, n.ty"tt a-szíiházban töltötte a

Elsőként Dr Roboz i|u1". Lás,zIó) ]ii'á"i"',l1lXi;;á YH:T #:: vasárnap estéjét

L?Ti;,fi?,3uiX'í',1,illT,TTJTi i,:;i,,.x;,íl l;}tl T''i:il,-1T,iH várnay zsuzsi

Jekyll/Mr. Hyd9 melto utodlanak falon). Hennike játszik a gyufával, és
tűnik. Rémisztő ,":i::^1í::r._r^r:_1 ,ru ,,-.rroórolja szüleinek a ham-
ecseteli, hogy ő a gyermekek nagY uirrta, i.oitségét,,. Es mindenkinek
ismerője és tudója, illetve, hogy ez , _"g kell, hogy legyen a maga hobbi|a,

rrVETírÉs - 2009. MÁnctus



Nemzetközi Foci Bainokság
z0o8, Őszi szemeszterében, nem teljesen hirtelen ötlettől vezérelve szerveztük meg az 1. NF,B-I, remélhetőleg hagy_ományteremtő szándékkal
Régóta gondolkoztunk már azon, hogy hogyan lehetne olyan programot szervezni, ami sok embert érdekel nemzetiségtőlfÜegetlentil, TÖbbnYire a nehezen összeegyeztettrető Orarena, ill.,u. az eltérő életforma miatt nehéz összehozni azembereket, mivel a magYarok a hétr,égén hazautaznak a külföldiek pedig általában itt maradnak. Ismeretleneket össze_hozni egY kÖzÖs Programra amúgy is nehéz vállalkozás, főleg, hogy már mindenkinek megvan a baráti köre.Természetesen a hetente tartott röplabda és kosáredzér.r. aiiriaűakezt a problémát, de olyan program kellett, ami egytágabb körnek nyújt szórakozást,
Equus napi programok kÖzÖtt szokott szerepelni a magyar-külföldi focimeccs, így kicsit ötletrablóként, de rájöttünk, ez alegjobb Program, Eszrevételeink szerint ugyanis a két csoportban három dolog közös, aminek a középpont jában afiúk áll_nak: a sÖr, a fóci, na meg hogY Összemérhessék ,,erejúket"; a lányok pedig iöhétnek szurkolni, vagy beállhatnak játszani.Az első meccsre 8 csaPat nevezett, nagy meglepetésúnkre és órómünkre, 4 német, 2 angol és 2 magyar csapat. A nevezésidíi egY doboz sÖr volt feienként, és a győztes csapat vitt mindent. (Ami nyilván touábt mátiválta a résztvevőket) Mivel ilyenszép számban neveztek, úgy gondoltuk, mégis inkább az I-3. helyezetter díjaznk.A Tesi tanszék támogatásával, így vehet-tÜnk még három tortát is, amit ezúton is kÖszönünk. A nyertesek Iátszólagnagyon örültek neki a 2 órás rohangálás után.Az első helYezett a harmadéves német csapat lett, második az ötödéves magyar csapat) és harmadik az elsőéves ié-", ..up_at, Az eseménY SPortszerűségét túkrözi, hogy a nyertes német csapat az ottmaradt játékosokkal megosztotta a nyereményét.Természetesen akadtak szervezésbeli problémáini<, de remélh.tői.g ezeket sikerül kikúszöbölni a legközelebbi alkalomra,ami az Equus naPok alatt lesz a szombati felvonulás után, a kollégium udvarán. Nagyon reméljük, hogy ez alkalommal isszéP számban neveznek majd csaPatok, és jönnek lelkes szurkolóik is, hogy eltöltsünk közösen egy kellemes délutánt a koli_udvaron,

.',.. űllhCt1 ettek,ll

,,l,,:.1,,,,.,.,,Jáh:, M,áihüi,:],,,]], ]

, ]]..,:l':,l'\t}lkéi:.iÁéid:}],,.],i

l:§jéphén.,Dáá:riiéi:,
,. ...,lfi á!íe.&n§in§..ll.
§hii§]t,op,h,Wáh,nei
: l:ltriédeii§Pfié§f ei:l],

Második helyezettek:

Kapp Péter
Illés Németh Zsolt

Molnár Andor
Pásztory Csongor

Gál Bence
Rácz Péter

PALYAZAT - hallgatói Lifelong Learning Program,/Erasmus ösztöndíjra

hogY karunk PálYázatot hirdet a műkodési elve, rrogv u küldő és u hetyen tanulni, valamint szakirányá-2009/2010'es tanévre ERASMUS fogadó intézményne"k egy olyan köl- nak megfelelően tartal mazza a ter-graduális ill doktori hallgatói csönösen megfetető tanulmányi ter- vezett külföldi út szakmai programjá_ÖsztÖndíjra, vben (Learnin-g Agreement) kelimege- val kapcsolatos elképzeléseit, terveit.Pályázati feltételek:
-tegalább két elvégzett szemeszter) iJ,',',T?,;i"IJr.lu":;],:il"i"l3i ;TJ,""',ffi:?',r1';:}'.'#JJ #ii;,-'ix,í:-fennálló hallgatói jogviszonY jesített valamennyi .unÚ, (előadások tum (pl. középiskolai bizonyítvány(beiratkozott hallgatÓ, diPlomáját ill. hallgatása, gyakoilatokon való részvé- másolata, nyelviskolai igazolás stb.).doktori fo\<ozatátsem ahallgatóicserét tel stb,) 75%-os azonosság esetén el -Zoológusoi<nál intézetv ezetői aján_megelőzően, Sem aZ alatt még nem tudja ismerni. A tanulmányi tervek lólevé],
Szerezte meg), ÖsszeállÍtása a sikeres pályázókkal Beadási határidő: 2009. április 3-megfelelő és magas szintű nYelvtudás történő egyeztetés alapján történik. Kari Titkárság (H.ép. 2.em.20l.szoba)(minimum kÖzéPfokÚ, C tíPusÚ) Jelentkeái lap a KariTitkárságon (H. Mivel az egyetem várhatóan májusban-magYar államPolgárság VagY éPület, 2.emelet, 20t. -szoba) 

kap értesítést a felhasznáthatóMagyarországon érvényes letelepedési, szerezhető be vagy letölthető a hon- osztondíjkeret nagyságáról, melybőlilletve tartózkodási engedély vagy lapról: kiszámítható, hogy pontosan hánymenekült-státusz, .univet.hu,/units/nko/erasmus.htm hallgató vtazhat, a páIyázateredmény-
Az ÖsztÖndÍ| időtartama minimálisan 3 Kötelezően csatolandó dokumen- hird"etése ezen időpont előtt nemhónap, maximum egy tanév, ezeket a tumok: várható.
PartnerintéZménYekkel megkötótt -Max. 1 oldalas motivációs levél-N Dr, Ruszlai Miklósszerződések szabáIyozzák mely a hallgató cétjait és elképzeléseit egletemi tanár, déhánhe|lettes

l
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Zoolőgus oldalak

8. Á[ atbatátNyílt N"p
avagy hogy lesz szőrös az egyetemi pulóver

Beléptem a kampuszra, reggei volt, a nap nem látszott ki a szürke felhők mögül, és álmos
is voltam. Mint minden ilyen szomorkás délelŐttön. De volt két dolog, ami ezt a

belépést különlegessé tette: szombat volt - nem órára jöttem, és mellettem baktatott,
(rohant, ugrált - mikor hogy) a kutyám is.

Standok klikkerrel, könyvekkel, ezernyi színes játékkal, Kutyatáp-illat, minifánk és

kürtöskalács,:1ninden, mi szem-szájnak ingere. Allatorvosi tanácsadás, megválaszolásra

váró kérdések a pecsétgyűjtő füzetben, akkora nyúl, amekkorát még az életben nem láttam, és amerre csak néztem kutyák, fajtiszták

és keverékek, családban elŐk es gazdira várók, kolykok és öregurak, kicsik és nagyok, de mindegy milyenek, a lényeg nem ez. A
lényeg az, hogy mind itt voltak, és mind jól érezték magukat. Mint ahogy a gyerekek is. És a szúlŐk, és a nagymamák.

Ott voltam az első Nyílt Napon. Emlékszem, akkor még semmi közöm nem volt ezekhez a falakhoz, izgalmas volt várni, hogy egy

igazi elŐadóban a sebészetrŐl beszéljenek nekünk, izgalmas volt pecséteket gyűjteni, és az ajándékért sorban állni, izgalmas volt a
jutalomfalat, amit nyertúnk, habár kutyánk nem volt még, izgalmas volt egyáltalán itt lenni is. Most már más volt az érdekes, de

értettem, miért szaladgálnak kiabálva a gyerekek sátorról sátorta, miért rángatják anyuka-apuka kezét folyamatosan.

Most viszont ismerős volt a bemutatókat szerverők arca, ismerősek a szembejóvő csoporttársak, ismerős a Kémia elŐadó, a park,

az épületek. Élet koltozott az egyetemre, másmilyen, mint a hétköznapokon jellemzŐ, más, de ugyanolyan pezsgő és vidám.

Azt hiszem, ezért találták ki ezt a rendezvényt, és azt hiszem, ezért volt ez már a sokadik. Jó látni, hogy az embereket érdeklik az

állatok, érdekli a felelŐs állattartás, érdeklik a kutyabemutatók és u, Állutnruori Kar is.

És mondhatnárn, hogy a rendezvény már feszegeti a kereteket, kinőtte a kampuszt. De nem mondom, mert az Állatbarátoknak ige-

nis itt a helyük náiunk, A Hutyra és a Marek utca közötti kis zöldben a jövőben is. Jovőre is!

Magyar Agrárfelsőoktatási Túl aő Túra
-Minden évben kétszer, tavasszal és

Ősszel, az agráregyetemek hallgatói
árkon-bokron át küzdenek a

"túlélésért", hogy egy 20 órás meg-
mérettetésen diadalmaskodva megsz-
erezzék a Magyar Agrárfelsőoktatási
TúlélŐ Túra (MATT) vándorkupáját!

'\,|Átr

W§í"C
§
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§

A XXII. Börzsöny MATT-ot 2009.
április 17-19-én rendezik, a ,bázis"
Nagybörzsönyben lesz. De mi is a

MATT való|ában?
Egy túraverseny, ahol 2-5 fős csapatok
gyorsaságukat, ügyességüket,
logikájukat, tájékozódó képességüket

használva, 20 órás szintidő alatt tel-
jesítenek 20-70 kilométert, miközben
megtapasztalják teljesítőképességük
határait...
A titkos pályán ki|elölt ellenőrzőpon-
tokat valamilyen,,trükkös" feladvány-
ban íaríalmazó menetlevelet
közvetlenül a péntek esti rajt elŐtt
kapják meg a csapatok. Innentől
kezdve 20 óra á11 rendelkezésre az
ellenőrzőpontok,,megfogására" és a
bázísra való visszaérkezésre. A pont-
érintés ellenőrzése a kijelölt pontra
vonatkozó kérdés megválaszolásával
történik. A kérdések helyes megválas-
zolásfua a menetlevélen feltüntetett
pontszámot kapja a csapat. Az útvon-
alon néhány ,,Őtzőíí pont" is
kiIelölésre kerül, itt valamilyen
1ogikai/ügyességi feladatot kell tel-
jesíteni, sokszor az,,agrár-íudás" sem
nélkülözhetŐ! A legtöbb pontszámot
begyűitő csapat a verseny nyertese, az
időeredmény csak pontegyenlőség
esetén számít!
A verseny során kijelölt turistautakon
haladunk. Ennek ellenére, mivel a túra

éiIel kezdődik, a legtöbb csapat megta-
pasztalja a sötét erdőben való eltévedés
étzéséí, amit csak a hosszabb-rövidebb
bolyongás utáni "jó útra találás" öröme
feledtet... Az erdőben eltoltött éjszaka
során páratlan élményekre tehetünk
szert, a vadállatok hallható közelsége
izgalmas perceket szerezheí minden-
kinek! A hűvös éiiel után, a hajnalban
nedves növényzettŐI átázott cipőkben,
a felkelő Nap első sugarai Őszinte
mosolyt varázsolnak a íurázóL< arcáta.
Nappal az erdő szépségében
gyönyörködhetünk, a szeren-
csésebbekre este újból rásötétedik...
A szombat kora esti célba érkezéskor a
szervezők teli bográcsokkal várják a

mezőnyt. A közös vacsora után tol-
nateremben, hálózsákban töltjük az
éiszakát! A menetlevelek kiértékelését
követően vasárnap reggel kerüI sor az
eredményhirdetésre, mindenki
megkap|a az oklevelet, és az emléktár-
gyakat. A verseny győztese átveszi a

vándorkupát, melyet a következő
MATT:ig tudhat magáénakl
A trófeát csak a háromszoros győztesek
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kapják meg véglegesen. Az állatorvos
csapatok sikerességét a könyvtárban
kiállított kupák bizonyítják! Az
,,A.U.V" csapat most is címvédőként
készül duplázásra!
Ha kedvet kaptál ehhez a könnyű
kiránduláshoz, iri a fereghaj-
tok@freemail.hu -ra április 3-ig! A
Testnevelési tanszék létszámtól füg-
gően támogatja részvételünket! A

legtöbb csapatot mi szoktuk nevezni,
alsóbb évfolyamosok jelentkezésére is
számítunk!
Terveink szerint Karunk hallgatói ren-
dezlk az őszi Bükk MATT:ot, segítőkre
lesz szükségünkl Addig már csak ez az
egy alkalom van, hogy ellessük a forté-
lyokat, gyertek sokanl
Hivatalos weboldal; www.tulelotura.hu

Az Interneten talál

érkeznek célba...
szakasz futói a csapattagok

íztatása közepette szakítják át
'skolci egyetemi sportpályán
ített célszalagot. A mezőny célba

érkezése után hagyományosan íészía-
partin regenerálódunk. Este, ünnepé-
lyes eredményhirdetés következik,

id meglepetésműsor közben derül
i, hogy kik érdemlik a ,Bükk-fennsík
egfürgébb Szarvasűzői" címet. A

ól lemaradt csapatoknak sincs
okuk búslakodni, a leggyorsabbaknak
járó trófea mellett a ,Csak a rajtban
láttuk Bonifácot" díi, és több értékes

Tavaly 
"Bonifác gyógyitői" lettünk ) avaw

i

felhívás szarvasűzésre!
A Bonifác nevű szarvas idén is elsz- PalotaszáIló mellett elfutva érkezünk
abadul... A íayaszi szünet előtti Miskolcra.
hétvégén, április 4-én immár 19. alka- Minden futót buszok szállítanak saját
lommal kerül megrendezésre az ország szakasza rajtjához, a táv teljesítése
legnagyobb egyetemista-főiskolás utánugyanezekkelabuszokkaljutunk
sportrendezvénye, a Srarvasűzők! élba. A szakaszt teljesíteni
A Bükk-fennsík tájain évrŐl- nem t futók a záróaltőval, vagy
évre lelkes egyetemi$f]< százaikísérlik me
meg Bonifác csa
vadászaí fegyvere
versenyünk főszere
gunkkal szo;.ítiuk sarokb-á'!
orsabbak elnyerik a ,,Bükk-
legfürgébb szarvasűző
valamint a Bécs - Pozsony
Szupermaratonon való ind
A programot péntek dél
vonatozással kezdjük, a k
ban érkezünk Egerbe. Az
megismerkedünk ellen
Egerbe érkezésünk után elfo
szálláshelyünket, a versen
dulópontjául szolgátó tornateremben különdíi is kiosztásra kerül. A hosszú
elhelyezzük hálózsákjainkat. Az est to- évek kitartó részvételének elis-
vábbi részét a másnapi versenyre való meréséül a tavaly nagykorúvá érett
ráhangolódással töltjük, de egri bikák Bonifác hivatalosan is gyógyítóiává
vérénekvizsgá7atáraislehetőségvan. fogadta Féreghajtók csapatunkat! Az
szombat reggel az ismert futó-meteo- eredményhirdetést követően az
rológus, Németh La|os segítségével önfeledt szórakozásé a főszerep, a
bemelegítünk, izgaíoíían várluk a szarvasűzők népes mezőnye hajnalig
startpisztoly eldörrenését. A verseny íaríő ,,záróbanketten'' kezdi meg a
útvonala a Búkki Nemzeti parkon át felkészülést a következő évi versenyre|
yezeí. Az Eger-Miskolc közötti, 12 sza- Karunk hallgatói számára a
kaszra osztott 75 kilométeres távot 4 Testnevelési tanszék támogatásával a
lányból, és 8 fiúból álló csapatok tel- nevezés ingyenes. Rendszerint a
|esítik, isy mindenki találhat középmezőnyben végzünk, senkitől
felkészültségének megfelelő szakaszt. nem várunk világcsúcsot! Szarvasűzés
szenvedéseinkért a gyönyörű utáni héten most biztosan nincs zH!
környezet kárpótol, az Eger Ha képes vagy néhány kilométert
belvárosából induló első szakaszt erdei valamilyen módon teljesíteni, jelen-
utakon haladó továbbiak követik... íkezz minél hamarabb a fereghaj-
Szarvaskő, Szilvásvárad, a Kalapati tok@freemail.hu e-mail címen!
kilátó, Nagymező, Jávorkút érintésév- A Szarvasűzők hivatalos weboldala:
el, a Hámori-tó és a lillafüredi www.dsk.uni-miskolc.hu

azás alatt

Azoknak ajánljuk ezt az alkalmazásí,
akiknek minden vágya, hogy bejus-

nak a sebészet tanszékre asszisztálni,
Ez a iáték segít felkészülni a bonyolult
műtétek feszült hangulatára.

n aki vizsgaidőszak utáni depresszió-
val küzd, van, aki azelőttivel. Itt min-
den földi problémádra megoldást talál-
sz. Örökre.

Hosszú volt a vizsgaidőszak és úgy
érzed lemara dtál az aktuális film-
premierekről? A barátnőd rajong a
romantikus filmekért, de te csaka Star

rs-t Iáttad?

F'ilmes gyorstalpaló 30 másodpercben.
.l 

I
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Kalando fesztiválo at 2008
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Nincsenek korlátok, nincsenek szabá-
lyok, lazaság van és színes pro-

gramkavalkád, külföldi sztárokka1 a
határnélküliség jegyében. A Sziget esetében már

megszokhattuk mindezt, s talán csak az fájna, ha nem
így volna, s nem bulizhatnánk olyan külföldön is imert

és elismert zenéte, miní az R.E.M., vagy Alanis
Morissette,

De idén Balaton Sound olyan nemzetközi sztárokkal
készül, mint a Fatboy Slim, a Massive Attack, Armin Van

Buuren. A Balaton Sound idén nagyot alkotott. Igazi
rekordot. Legalábbis jómagam -évek óta edzett fesz-

tiválozóként- rekordra értékelem a tényt, hogy a

rendezvényre minden jegy elkelt. Mi több,
sokak hoppon maradva bánták a kerítés

mögüI, hogy nem élvezhetik az elek-
tronikus zene nagy ágyuit.

, , Fész,tiválozni jó. Reméleni, ez az eddigielóől ii naerútt. Dé á: jot teherfokózni, ,65,, ,,,: .

,l:,,,n€m'csak az önfeledt szabadság jegyében. Hanem olyan manapság méltán divatos'fogalmi6,.',,,,,
mint a hagyományőrzés, kultúramentés segitségével.

ll,i,',..i.008,';.nagydmányőrz!s;s a_z értékóvás |egyében telt és telik. Erre volt példa a Sziget mínu§Zlég$9dik,,,,l:ll,,
]''náPjá;'.melÍ,á MagYar Daloknak ad majd otthont. Hogy azonban ne csak a dallamokn"ak, h,áne]iilá]mózdút*,:.

l,,' ,.,'...ll,toknák megőrzése is teret nye_rjen, látogassunk el a XXIII. Nemzetközi Néptáncfeszíiualra,8,,Szegedi,l..,'l]]la:,..,.,
Szabadtéri Játékokon, mely júliusban van.

A|&;gyáiliÜltúra felvonultatása.mellett a fesztivál a Puccini évforduló jegyében is telt, s a Turánd.o_tltá1iRáiik|:]
§zilviává'l,,,a:címszerepben. De Ősbemutatókkal és felújításokkal is készültek idén u rirrrriők,,.1;ra.lál.ió§,llll

nag}Óbb, SZetzáció A Társulat István, a király előadása volt, aminek szereplőválogatását és alákülá:§át1,1l:,,,:,,,
hetről hétre nyomon követhertük szombat esténkenl a Magyar TelevízÜban. Ó. u könnyedebb
'műfai ke,dvelŐinek sem kellett másik városba menekülniuk, mivel ismét nvomo 

lk-vethefték, 
l]]]

az ismételten színpadra allitott Marica grófnőr. Igazi kuriozum és egyben világpremier, is Szegeden Szentivánéji álom worldmusical Szakcsi Lakatos Héla *r.r.ii": . ., ci,g,ányz:enév€l, neves nrusicálszínésiekkel a gZerepe]lóen; §iabn lR,,'

S.zilveszier,,,,Jánrá,Ka,tá,,,§lothái, Atiilá,; Válamint
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RéV ,::],:ll,

After the first semester, and a wonderfirl exam season, I'd like to greet everybody at the univenity. Since a new semester has star-
ted so a plenty of fint year studens are here to leam I think it s time to introduce Eukanuba - biggest sporsor of braVETirrtle and
a supporter of the summer camp - to them. The business was established in 1946 it's rrame was IAMS led by Paul Iams. By now
it is one of üe world's leading, premium pet food producing companies ttlat developed several pet foods adequate to the animal's
age, size and even it's strain Accordingly they have pet foods for old dogs and puppies, for small breeds and giant ones and they
even have high energy foods for work-dogs and low energy foods for obese dogs. Nevertheless the company not only produces
normal pet foods, it also has an emphasis on developing therapic veterirrary foods. In it's offer there are veterirrary foods for comp-
lementary treatrn€nt of pathologic obesity, renal failrrre, diarrhoea and for other diseases. These veterinary foods are used widely
by a lot of vets with huge success. In Hungary the biggest dealer of Eukanuba is the Alpha-Vet Áilatgyó gyászatlCorporation which
has a chemisds in the campus where you can find each Eukanuba pet food. Eukanuba had been one of the main sporsors of üe
summer camp again this year as you could see, ersuling amusement. This year's stunmer camp has taken place in Biikkszék at the
end of August. A lot of fresmen and older students made the best of this to attrin new friends, get in touch with classmates or with
new sfudents of our campus. The freshmeris grauation is over the sophomores have prepared an up to par quiz containing a vast
of exciting challenges, t}r,at naturally was won again by the senios class in spite of the fresmen's promises. After that braVETirrtle,
will stage the Equus-days. The Eukanuba is one of the biggest sponsores of the prograrr\ promise to meet youat theese days. Thanks
for reading this, have a nice day!

kutasi péter

Eukanuba-messenger

As PS. rnay stand here some words of Berkényi Tamás:

In the name of Eukanuba I would like to ttrank Kiss Dominika and Szabó Réka their mindset, persevering and high level work
being the editon of braVET|rrtle.

krkenyi Tamás
Eukanuba veterinarian

Hrx[m]r*§h§ffi*
New contacts of student organizations:

Foreign Students Association: fsa@aotk.szie.hu
IVSA Hungary: ivsa@aotk.szie.hu

Greetings!

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

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



The Vizsla
The Vizsla (Pronounced I vi51o], approximateIy YEEZH-luh), is a dog breed originating in Hungary. The Hungarian or
MagYar Vizsla rePresents one of the best in sporting dogs and loyal companions and ha; a strong claim to be one of the
smallest of the all-round pointer-retriever breeds. The vizsla's size is one of the breed's most attractive characteristics and
through the centuries he has held a unique position for a sporting dog -- that of household companion and family dog.
The Vizsla is a natural hunter endowed with a good nose and an above average trainability. Although they are lively, gen_
tle mannered, demonstrably affectionate and sensitive, they are also fearless and possessed of a well-deveioped protective
instinct.

The Vizsla is mentioned in the very early times in
Hungarian history, It is known that the ancestors of the pre-
sent Vizsla were the trusted and favorite hunting dogs of the
Magyar tribes who lived in the Carpathian basin in the
Eighth Century. Primitive stone etchings over a thousand
years old show the Magyar hunter with his falcon and his
Vizsla.

The first written reference to Vizsla dog breed has been
recorded in the Illustrated Vienna Chronicle prepared on
order of King Lajos the Great (Louis the Great) by the
Carmelite Friars in l357.

Companion dogs of the early warlords and barons, Vizsla
blood was preserved pure for centuries by the land-owning
aristocracy who guarded them jealously and continued to
develop the hunting ability of these "yellow-pointers''.
Records of letters and writings show the high esteem in
which the Vizsla was held.

The Vizsla survived the Türkish occupation (1526-1696), the
Hungarian Civil War (l848-49), World \ü/ar I, World §íar iI
and the Russian Occupation. However, Vizslas faced and
survived several near-extinctions in their history including
being overrun by English Pointers and German Shorthair
Pointers in the l800s (Boggs, 2000:l9) and again to near-
extinction after §íorld War II.[11] A careful search of
Hungary and a poll of Hungarian sportsmen revealed only
about a dozen Vizslas of the true type still alive in the coun-
try.

From that minimum stock, the breed rose to prominence
once again. The various "strains" of the Vizsla have become
somewhat distinctive as individuals bred stock that suited
their hunting style. The Austria-Hungary Empire extended
its influence over a 1arge area for many years, but with fre-
quent border changes Hungary was reduced to a mere shad-
ow of its former self. As a result, owners of vizslas suddenly
found themselves living in Czech Rep., Slovak Rep.,
Romania, the former Yugoslavia, Italy, Germany, Poland or
Russia.

The Vizsla started arriving in the United States at the close
of World §íar II. As interest in and devotion to the breed
began to increase, owners formed the Vizsla Club of
America in order to gain AKC recognition. As a result of
registering foundation stock with the AKC, Vizsla owners
were able to obtain official recognition on November 25,
1960, as the Vizsla became the l15th breed recognized by
the American kennel club.
The Vizsla was used in development of other breeds) most
notably the \ü/eimaraner, Wire-haired Vizsla and German
Shorthair Pointer breeds. There is much conjecture about
those same breeds, along with other pointer breeds, being
used to reestablish the vizsla breed at the end of 19th cen-
tury. In either case the striking resemblance among the
three breeds is indisputable,



Are you fed up with classes, tired of
coming to school every moming? §íell
don't be, 'cause Equus Days 2009 is just
around the corner. Yeah thaCs right!

fuuus Days 2009 are held benveen 18th
J2ndof march, so get ready for games,
parties and firn times. You'll get a chance
to meet new people, talk to teachers out-
side of class, show off your talent in
spor§ or maybe in a tought scooter race
with Dr. Gerió and Dr. Bart}ra. So dorr]t
just sit at home, get ready for the greatest
time of your life and prepare yourself for
Equus Days 2009.

March 20. Friday (all programs at the
dorms)

l4.00 - 14.30 Teacher-Student girls
football
14.30 - l5.30 Teacher-Student boy
football
l6.00 - 17.00 $esentation about res-
cue dogs (in HÚngarian only)
17.00 - 20.00 Teacher-Student team
gameS
21.00 Concert (Mraktöcs)
Merwards Party (DJ Kada)

Equus Days 2009
Programs:

March 18. Vednesday

l5.00 - 16.00 Teacher-Student volley-
ball game in the gym
16.30 - 17.00 Dance show by
Minorex, belly-dance show
17.00 - l8.30 Teacher-Student basket-
ball game in the gym
20.00 - 22.00Hungarian pudding
with dr. Zoltán Vincze (Chemistry
dept.), dr. Ákos Maróti-Agóts
(Animal Breeding dept.) and prof. dr.
Róbert Farkas (Parasitology dept.)

March 21. §aturday

l1.00 March from the University to
the dorms
13.00 - l4.00 Foreign student-
Hungarian student boy football at the
dorms
14.00 - 16.00 Lunch at the dorms
yard, Assistant dog - show
16.00 Bos Maior election
l8.00 - 20.00 Dance with Butykos
Hungarian folk dance group
20.00 - 21.00 Concert (Shapes of
Distortion)
21.00 Karaokee (DJ Mason)
Afterwards Party (DJ Mason)

March 19. Thursday

l0.00 - l2.00 Eukanuba breakfast
12.00 - International day in the park
or Equus (depends on weather)
18.00 - 20.00 Pudding for foreign stu-
dents
2I.30 - 23.30 Teacher-Student water-
polo in the Újhegyi Pool
Aftenvards Party at the Equus club

March 22. Sunday

14.00 Theatre Performance by
Színlelde Theatre Group (in
Hungarian)

Stand-up comedy
Marek cinemas
Ping-pong, poker, chess, arm-

restle, table soccer) archery
Invisible Theatre with Bible

Group (in Hungarian)

Bos Major candidates (bullock means fool, idiot in Hungarian slang) organise their own one-week long campaign and
are free to ask for other students' and their teachers' help. During the Bos Major election they try to persuade the jury
with a short performance (singing, dancing, whatever...) that they are the most suitable ones for the Bos Major designa-
tion.

During Eukanuba breakfast the first l00 students get free breakfast at the university buffet and if she/he fills out a ques-
tionnaire correctly, receives a bag of dog/cat food provided by IAMS Eukanuba.

The Equus Days 2009 march will take place on Saturday. We're leaving from the university and heading to the dorms.
Join us, bring your animal, car, tractor, bike or anything else you got, because the bigger the march, the more people
attend, the better it will be.

During the International DaY Hungarian and foreign students have a great chance to meet) represent and introduce their
country to the others in forms of national specialities, food, drinks and traditional wear.

PudÜng is a quite favoured dessert by many and it's also the name of a talk-show with 3 well-known people from the
university. During Pudding the students get a chance to get to know the invited guests under the surface, ask them about
their childhood, family and personal life

Last but not least, students can sign up for the teacher-student games (volleyball, basketball, waterpolo and football) by
writing to the following e-mail address: bolykiattila@gmail.com.



Five years have passed by since we
have found our school's basketball
team the ÁSE Underdogs. It was at
first the junior team of the ÁSE
Pitbulls, which used to be one of the
top teams in the top university leagues
back then. Even though, the
Underdogs recieved great support, and
our team was full with great talents
and ambition, successes did not come
easily. It 1ogft /'igames to get the first
win in the team's history... The roster
(consisting Hungarian and foreign stu-
dents as well, there were players from 7
different countries since we have start-
ed playing togetherl) was changing all
the time, the team had communica-
tional and personal problems too.
Because of these and because of the
lack of experience while trying to get
used to play together aS a team, We

could not show the potential of our
team. The first years were about mov-
ing up and down between the 3rd and
4th university leagues. But as time
passing by, it seemed that our prob-
lems were passing as well. The team
was taken over by a coach, the former
point guard of the ASE Pitbulls, Dr.
Péter Hegedűs. Under his coaching,
our team was performing better and
better, and became a good mid-team in
the 3rd league. We had lots of exciting,
close games against talented, tough
teams. Unfortunately it was still not
enough to move up to the 2nd league,
we had to wait for that until last year.
After getting a new coach and adding

Only the ÁSB
a couple of new players to the roster
the long waited change has happened.
At spring of 2008 Attila Bolyki, a new
trainer with american high school bas-
ketball experience, started to coach our
team. His new playing style, new
coaching methods refreshed our team.
\X/e added new players to our old team
which consist of veterans like zoli
Fekete, who is playing amazingly since
we have founded the team or satbir
Gill who brings some american finesse
to the pointguard position. One of the
rookies is Axel Kárason, who is in the
roster of an Icelandic professional
team and has Icelandic national team
experience as well. He is dominating
in the center position with Simon Dulz
who also played on national level in
the junior German team. \ü/e have a

couple of young talents like Ádám
Botond and"Danika" Solymár whose
aíe the bases of the future team, and
already key players in the lJnderdogs.
§7e have a couple of useful subs as well
who can add some plus to the game off
the bench, like the veteran Pisti Deák,
who has been playing on our court
since the Pittbulls-era, or Thies Weber,
our small german who can easily
embaress even top athletes with his
speed, or Márk Lehoczki, who plays
with the biggest heart in our team.
however he is not from our university.
And at last as the captain and the
pointguard of the team I make sure
that things are going to the good direc-
tion on- and off-court.

§7e started the 3rd league in
September with this stronger roster
which is now can easily play together,
and with a lots of practice, work and
studying we managed to stay unbeaten
in the first semester. 

.§(/e only had 2

games out of 9 in which we had small-
er difference between the teams than
20 points... So we started the spring
semester in the 2nd league, where
finally we will play against much
tougher teams every thursday, like the
SOTE on 2nd of April, in an exciting
game. Of course we would not be here
without our fans, who have been sup-
porting us since the beginning even if
we had bad times on the court. §7e are
proud that our fan base is still growing
(and we hope it will keep growing this
semester) and the Vet Court, our noisy,
drum-sound filled ,,Doghouse"
became a fearful place for all of our
opponentS.
And of course we do our best to make
You proud, and looking at our big
series, the power and will of the team
to win, we are able to get further...

Manó Aliczki

http://salaswildthoughts.blogspot.com/2008/12lcambridge-students-2009-
calendar.html

Naked Cambridge Students 2009 Calendar
Cambridge University students goes
naked for the 2009 Calendar. The
Veterinarian students hopes to raise
money for the university's Queen's
Veterinary School Hospita1, which
needs f2 million for key equipment.

Animals were used to hide their pri-
vate parts in the set of l2 pictures
representing the months. According
to Fiona Jacobs, who organized the
calendar shoot, the Cambridge mod-
els braved chilly temperatures for
their daring naked poses.



Budadogs, run by Norwegian students
Anouska Andenres, Caroline Holtet
and Eve Thoresen, is a project which
aims to rehome unwanted and stray
dogs from Hungary to primarily
Norway but also other counlries.
Their dogs come mainly from Illatos
utca www.illatosut.hu.
Sometimes Budadogs are contacted
when students find dogs on the
street, in the ryrk etc. and they also
take dogs abandoned at the universi-
ty cinic, like 8 week old newcomers
Lars and Bill. On some occasions
Budadogs will also rehome dogs that
originate from other shelters in
Hungary,
Quite early in their studies in
Budapest the girls were made aware of
the large population of unwanted pets
in Hungary. In Norway there is no such
problem. Homeless animals do not
roam the streets and there are no shel-
ters to speak of. There exists a few
organizations which may rehome peo-
ples if they for any reason cannot keep
it, but generally a dog is rehomed
through advertisement and private
SourceS.
Budadogs was thought out during
spring 2008 and their first dog was
taken into fostering in May 2008. Her
name was Frida and she was a pumi
mix which had been íound by a family
in the woodlands outside Budapest.

Probably considered a scraggy "dime-
a-dousin" dog in Hungary; in Norway
she was exotic as thereis not a large

Budadogs
Hungarian sheepdog population.
Frida immediately found a new home

in the mountains with a woman who
already owned a Puli. After 4 months
she could fly to Norway and her new
home.
Budadogs fostering program
To travel to Norway an animal must
have a passport which also includes a
rabies titre test taken l20 days after the
last rabies inoculation. Because of this
Budadogs has set up a fostering pro-
gram where students foster a dog for 4-
5 months until the dog is ready to trav-
el. The fostering program is also very
important because it allows them to
get to know the dogs character, dispo-
sition and gain information regarding
what kind of home the dog is suitable
for. In Norway the laws on dog-bites is
very strict. If a dog bites a human there
may be a prosecution and the animal
will be required euthanized. There is a
very low tolerance for dog bites and
therefore Budadogs must ensure that
the dog is not aggressive (be it fear-
aggression, over-protection etc). If a
dog is persistently aggressive towards
humans it cannot be rehomed. some of
the Hungarian breeds are quite sharp
in their temperament so it is crucial to
socialize and get to know the animal in
most situations.
Once in fostering it is possible to build
up a good health picture of the dog.
The dogs are bloodtested, also for bor-
reliosis and babesia. Borreliosis is a
hard diagnosis and although many
dogs test positive only one dog out of
40 tested thus far has shown clinical

symptoms. This dog, Tara, was treated
and became perfectly healthy, now liv-

ing with her new family in
Tiondheim, Norway. In many cases
the dogs are sick in other ways. 2
dogs have needed orthopedic surgery
and some dogs have had skin dis-
eases. Then it is important with a
strict follow up in the fosterhome for
the dog to become healthy.
The fostering program is also a good
way for students to keep animals
without having to worry about
expenses (both feeding and veteri-
nary bills) and for a lot of students
who have considered getting a dog
but are not completely sure, it is a

good way to find out if they feel like
they have the time for a dog.
At the moment budadogs have 37 dogs
in fostering with students from

Norway, Ireland, Iceland, France and
USA. 30 dogs have alreadv travelled to
their new homes . 16 are arlaiting trav-
el and 15 are for adoption. Budadogs is
always looking for new fosterhomes.
For every dog that goes into fostering
thel,can rescue a new dog from Illatos
or other shelters, so in essence every
student that fosters is literally saving a
dogs life!
To get in touch with Budadogs please
visit their website:
www.bricksite.com,/budadogs, face-

book group "budadogs" or email:
budadogs@gmail.com
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ANINOUNCEMENT
LLP /ERASMUS SCHOLARSHIP 2009 /20 1 0

I would like to inform the students of
the faculty that we invite applications
to the academic year of 2009/201,0 for
Erasmus student scholarship, The aim
of ERASMUS program is to promote
students in gaining international expe-
rience, learning in a foreign country
and to experience the European
dimension. É

Conditions of student mobility:
-only full time active students are eli-
gible to become an ERASMUS stu-
dent, it means that ERASMUS stu-
dents have to register and pay the nor-
mal tuition fee to our faculty also dur-
ing the period spent abroad
-at least two completed semesters at
the sending institution
-Citizenship of any of the countries
participating in the LLP program (EU
member states + Norway,
Liechtenstein, Iceland, Turkey), or
being nationals ofother countries. sup-
posing that they are having either a

permanent resident Status or refugee
status in Hungary.
-appropriate language proficiency
(language of education)
-study plan, which is accepted by the
home and the host institution
being ready to take supplementary
examinations if necessary after return-
ing
students are ranked on the basis of
their grades, 1anguage competence and
other professiona1 activities.

status of students
ERASMUS-student: receives a scholar-
ship (around 350-400 Euro/month)
ERASMUS-label-student: has the
same rights and obligations like an
ERASMUS student but does not
receive scholarship (please indicate on
your application form if you are ready
to apply also for this status)

Application form is available at the
F'aculty Secretariat (Building H. 2nd

floor, room 201) or can be downloaded
from our website:
www. univet. hu,/units/nko/English/era
smus.htm

Compulsory attachment:
-Tianscript ofgrades
-Motivation 1etter

-Certificate about 1anguage compe-
tence (if available)

Application form,/Information:
International Relations Office
(Building H,2nd floor, R. 201.)

Deadline of the application: 3rd April,
2009
Results will be announced around
middle of May.

Dr. Miklós Rusvai
Dice dean

6th Februarr, 2009

XXVII. Magyar Sajtófotó
Kiállítás Hungarian Press Photo
Exhibition 2008
March 20-Apri1 26, Tüe.-Sun. 10

a.m.-6 p.m.
Hungarian National Museum,
l088 Budapest, Múzeum körút
l4-16.
www.mnm.hu

Exhibition Guide

In Praise of Women (the works
of the czech Master of Art

Nouveau, Alphonse Mucha)
March 20-June 7, Tüe.-Sun. 10

a.m.-6 p.m.
Museum of Fine Arts, l l46

Budapest, Dózsa Görgy út 4l.
Heroes'Square

www.szepmuveszeti.hu

Titanic International Film
Festiva1

March 25-Apri1 5

Uránia National Cinema Palace,
Toldi Cinema, Kino Cinema,

Örökmozgó Cinema
www. tit an i cfi 1mfe st. hu

Predators, interactive exhibition
March 18-November 23, Wed.-

Mon. l0 a.m.-6 p.m.
Hungarian Natural History

Museum, 1083 Budapest,
Ludovika tér 2-6.

www.mttm.hu


