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Sziasztok!

Gondolom mindenki kipihente már magát a dékáni szünetben, és most sok, és újult erőve1 tud nekivágni a szorgalmi időből visszalevő
pár hétnek. Viszont süt a nap, és én már ígazán vártam ezt, hogy szünetekben kint tudjak ülni a parkban, és ott tanulhassak a

gyakorlatoka.
Es milyen jó a társasági élet a szünetekben odakint...
napsütést mert már hiányzott.

Meg kell mondjam én tényleg nagyon é7vezem, de íőleg a

Ezze1 mondjuk már a szünetben is azt hiszem szerencsénk volt, de nekem biztosan, egész héten sütött a nap, kint
voltam, és nagyon jó1 esett az Equus-napok utáni igen fárasztó hetet kipihennem. Vagy az Equus-napokat volt nehéz
kipihenni? Na mindegy, ezt mindenki döntse el magában, fiiggően attól, mi mindent tett március 18-tóI 22,-ig. Az
én kedves ismerőseim között vannak páran, akiknek igen sok mindent kellett a szuper Equus-napos rendezvények
után tisztáznia, néha bizony mások hathatós segítségével. De sebaj, a lényeg mégis a jövőre veletek, ugyanekkor,
ugyanitt!
Az Equus-napok alatt Pudingozhattatok, csocsózhattatok szerdán, aztán csütörtökön a már egészen megszokott új
Equus-klubban mulattunk reggelig, pénteken és szombaton pedig a koliban forogtak a\emezek, koncertek, meg a

lányok, amikor a srácok pörgették őket a nagvteremben. A vasárnap pedig a már megszokott|evezető programokkal
telt csendesen.
Szinte minden nap volt valami sporteseménr. is az egyetemen, kosárlabda,víz7labda, röpi, foci; itt, a tanár-diák sok
szép eredmény született. A kosarasoknál idén is a diákcsapat nyert, de avízllabdások is dícséretet érdemelnek, mert
nagyon jó meccs volt. Bár ezt azthiszem mindegyik nérkőzésről el lehet mondanil Hajrá, jövőre is!!!
A szombati felvonulás után a Bos Major választást a Dallas és az alkoholista primadonnák tették teljessé, én szívbőI
gratulálok minden bátor szereplőnek, nagyon jók voltatokl Úgy nézki az elsősök még csak tapaszíalatot gyűjtöttek,
mert idén a harmadév jelöitje vitte el a megtisztelő címet, így most egy egész él.re Spitzner 1ett a legnagyobb...
Gratuláljunk hát neki mégegyszer!
Tisztem szerint most a Eukanuba reggeliről kéne írnom, de az azigazság,hogy hála az E,quus-nap okszeryezőinek és a Büfének, nagyon
jól alakult az egész.
Pillanatok alatt elkapkodtátok mind a száz tesztet, megettétek a reggeliket, szóva7 szerintem minden nagyon jól sikerült. Szerintem
sejtettétek, hogy nem volt senki aki rosszul töltötte volna ki a lapot, nagyon könnyú kérdések voltak. Hogy minél kevesebben maradjanak
le, és ne a legnagyobb tumultusban kelljen szombaton a felvonulás után kiosztani a nyereményeket, következő héten szetdán szinte
mindenki átvette a kedvencének választott tápot.
Szeretném megköszönni a Eukanuba nevében mindenkinek a segítséget, íóleg Attilának, Katának és Anitának, aáka szervezésben és a
ki osztásban segítettek.

Eukanuba53,
kutasi péter
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Mivel foglalkozott mielőtt a kollégium
igazgatőja lettl Hogyan és miért vállalta
el ezt a munkát?

Hivatásos katona voltam több, mint 26
évig. T6bb helyőrségben szolgáltam. A
honvédség áIlományának csökkentése
miatt létszám leépítések voltak abban
az időben. Jobbnak láttam, hogy pályát
módosítsak. Iskolai végzettségeim alapján
úgy gondoltam, hogy el tudok helyezkedni
a polgári életben is. Lehetőségem volt
szoLgálat nl,ugdíjba menni 1,999-ben.
A katonai iskolák mellett elvégeztem a
Külkereskedelmi Főiskolát és a Közgázt.

Egy rövid újság hirdetés alapján
jelentkeztem a kollégium igazgatólának,
kétfordulós pályázat volt, engem
vá7asztottak a jelentkezők közü1, így
lettem 1999. június elsejétőI az íntézmény
vezetője. Nem ismertem az egyetemet, azt
sem tudtam, hol van helyileg a kollégium,
és hogy milyen állapotban van. Hát elég
lepusztult volt akkoriban.

Mindig emberekkel íoglalkoztam és ezt
a munkát akartam folytatni (nevelőtanári
végzettségem is van). Legszebb munka
szerintem az emberekkel való foglalkozás.
Sok nehézsége van, de sok örömet is okoz.
Fiatalon is tanár akartam lenni, de abban az
időben is nehézvolt kollégiumba bekerülni,
nem is kaptam, és a családunk anyagi
hely zete miatt ne m tudtam tanulmányaim at
megkezdeni. Igy váJasztottam a katonai
pályát. Ott is emberekkel foglalkoztam, a
kiskatonákkal, közvedenül 11 éüg.

magukat itt. Minden hallgatói rendezvényt
támogatok, ami a kulturális és egyéb
területen pozitívan hat a nevelésükre.
Elég sok fajta tevékenységet folytatnak
a koliban: fotó-szakkör, íjász klub, biblia
kör, versenltánc, néptánc, fiim klub. A
koli hallgatói voltak az egyetemi koncert
megszetvezésének kezdeményezői is. A
zongorát is koli-keretből vásároltuk. Ja és

persze a bulik, a disznóvágás, valamint a

Marek-, és Equus-napok.

A külföldi hallgatókkal (FAO-s) sincs
különösebb bajom. Nehezen illeszkedtek
be a koli életébe, ami természetes, más
kulturából érkeztek hozzánk. Nehezen
tudom őket rászoktatni a rendre, de nincs
veszve semmi, megszokják, hogy ebben
a koliban ez a szokás. Az idegen nyelvű
hall8atók különbözó diál<endezvényeken
is résztvesznek a koliban.Jól érzik magukat
ezeken a rendezvényeken. Örülök, hogy
egyre többen jönnek. Itt vannak még az
Erasmus hallgatók, ők is beilleszkedtek
a koli életébe, szeretnek itt lakni. Már
nem csak barátságok szövődtek, hanem
szerelmek is.

Mi a véleménye a kollégiumb an rendezeű
bulikról?

Hát néha kiakadok, a kosz láttán. De az
utóbbi időben a Diák Bizottság odafigyel a

bulik rendezésére. Ebben az évben minden
oké volt.

rendelése. Tervez-e a
valamilyen más újítást, és ha
lehet erról tudni?

Ki lesznek cserélve a radiátorok. A télen

hétvégén, karácsonykor, újév előtt. Nagyon
sok gondom l,olt a fiitéssel a télen. Ha kell,
még veszünk ágvakat, az av7ába szeretnék
még az idén szekeket és asztalokat venni.

Jővőre az ablakok felulitását kezdenénk el,
mert nagyon rosszak Ezek a fetlijítások az
Onök által befrzetett felujítási alapból és a
koli saj át bevételéből keriilnekvégrehajtásra.
Nem kapunk az egyetemtő1 támogatást,
mert ott is kevés a pénz.Es persze azért
lehet ennyi mindent megcsinálni, mert
Onök vigyánnak a koli berendezéseire.

Lesz-e internet hozzáférhetőség a
szobákban?

Sajnos a közeljövóben nem. Az egyetem az
EU-spályázaton nem nyert.Ezt a költséget
saját keretből nem tudjuk kigazdálkodni.
Nagyon szerettem volna megoldani, de
nem tudom, nagyon sajnálom.

Tiirelmes, békés embernek ismerjük, de
biztos volt olyan eset, amikor kihoztrik a
sodrából a üákok. Mesélne erről?

Igen volt. Hát a rendetlenség, és ha törnek-
zuznak. Igaz a rongálást meg kell fizetni.
Volt is rá példa. Például amikor egy diák
felgyújtotta a faliújságot, mert így akarta
felhívni magára a figyelmet a lánynál, akibe
szerelmes volt.

Volt-e emlékezetes pozitiv csalódása a
hallgatókkaí kapcsolatban? Mi történt
ekkor?

Többször is volt. Szeretem, ha ősztrfték
és csínytevésüket saját maguk mondják
el. P1.: Betörte egy hallgató az erkélyajtó
üvegét, mert átment a izsgán, és örömét
így vezette le. Bejött hozzám és elmondta.
Meglepődtem, de becsültem benne a

bátorságát. Mindenkit aría kérek, ha
bármi rosszat cselekszik, mondja el nekem.
Egyébként soha nem szerettem, ha a diákok
egymásra árulkodnak, nem hallgatom meg
az 1lletőket. Ha többen panaszkodnak
pl. elviselhetetlen a zenehallgatás, va1y
az énekes madár hangoskodása, akkor
közbelépek.

Sokan kíváncsiak, hogyan dől el, ki knp

"Legszebb munka szetilnternr' uzemberekkel való foglalko zás"
Szereti, amit csinál?

Igen szeretem, nem cserélném
el semmi pénzért. Számomta
sokat jelentenek a hallgatók.
Nem is veszem munkának,
mert örömet okoz minden nap.
Mindennap más kihívásokkal
kell szembenézní. Kicsi
dolgok, de meg kell oldani és a

megoldás másoknak könnlti
meg az életét.

Hogyan viszonyrrl a
diákokhoz? Mily". a
kapcsolata a lrlragyaí és
kütföldi hallgatókkal?

Viszonyom a diákokkal
pozitiv, mindenkiben a

jót látom, és azt hiszem
mindenki, aki koliban lakik,
így van ezzel. Ez kölcsönös,
gondoskodásunkkal akariuk
mi dolgozók elősegíteni azt,
hogy a hallgatók jól érezzék

Nemrég volt a tnozgásérzékelős
felszerelése a folyosókon és az űj á

Igen. Az idén a fiítéskorszerúsítés les

hetente ment tönkre .gy. E. tudja mikor:

igen



felvételt a kollégiumba. Miként zajlik le
a döntéshozatal?

Ez még egyszeí| mert mindenkinek jut

heiy, aki kér. A szigorló hallgatók felvételét

pedig elsősorban a lakhely távolsága dönti
el. Ha van üres hely, mindenki felvételre

kerül. További információk a tálékoztatő
fiizetben olvashatóak.

Milyen leveleket kap évközben a

kolilakóktól? Mi volt a legfurcsább
kérés?

Átalában kutya itt lakhatását kérik, vagy

ha a kolidíjat csak később tudja az il7ető

befizetni. Máskor különböző érdeklődés

pl. : Internet h,ozzáférés, szobacsere, illetve

a nyári szünetben való itt tartózkodás miatt
írnak. Néha megkérdezik, hogy érzem

magam.

Nem emlékszem, hogy lett volna furcsa

kérés: Vagy nekem nem volt furcsa?

Nem me5erhelő az egyetem gazdaságs
ügyeit és a kollégiumot is vezetni?

Nem, szeretem mindkettőt csinálni,

Örömömet lelem benne, Mindkettő
más, de a kolit jobban szeretem. Miért?
kérdezhetné: mert az if úságga1

foglalkozom, talán kapnak tőlünk,

dolgozóktól olyan pluszt, amire szívesen

emlékeznek majd később. Ki emlékezlkarta,
hogy milyen vo7t az egyetem költségvetése

öt élvel eze|őtt. szerintem nehezebb a

koliban a dolgom, mint gazdasági ügyekkel
foglalkozni. Itt közvetlennl 296 emberért

feleiek, hogy..jól érezzék magukat. Igaz

nagykorúak Ónök, de a családjuk tartja

el Önöket, emiatt felelősséggel taítoz,om

szüleiknek is. Néha azértvan onök között
néhány hallgató, aki balhét csinál.

Hogyan tudj aősszeegyeztetni a munkát a

magánéletével? Meséljen a családjáról!

Egyszerő, mint katona soha nem volt
munkaidőm, mindig készenlétben kellett

lennem. M_egszoktam, hogy még este 9-kor

is hívnak Onök, vagy szüleik, vagy a portás,

vagyvendég. N ekemez a munka nem teher,

szeretem csinálni, ezért vállaltam.

Nős vagyok 7977-óta, feleségem hivatásos

katona, pénzúgyi területen dolgozik. trgy

fiam van nős,jogász. Van egy két és féiéves

fiú unokám.

Van(nak)-e állata(i), és ha igen
milyen(ek)?

Volt egy macskám, a Mirci de

elveszett. Az egyetemre vittem oltásra, de

kinyílt a kosár ajtala, és elsza7adt. Mindez
télen történt, nincs meg azóta-Feketeszíníí
kandúr volt.

Szabadidejében mit csinál? Milyen
hobbyja van? Emellett aktiv tésztvevője a

kulturális rendezvényeknek, mint például
a gőlyabál is. Hol tanult meg ilyen jól
táncolni?

Fiatalon én is sok mindenben részt

vettem: zenéItem 11 évig (klarinét, citera),

néptáncoltam, rádió amatőrködtem,

fotóztam.

Régi rádiókat gyűjtök és örülök, ha meg

tudom szólaltatni őket.

Mik a tervei a jövővel kapcsolatban?

Sokáig Önök között maradni. A kollégium

felqítását folyatni.

Nagyon köszönöm az tdejét, türelmét és a

válaszokat!

karancsi zita

HÖK-o S HÍREK LászIó Noémitől
Ke dve s Hallgatőtárs aim !

Néhány közérdekíi információt
szeretnék megosztani veletek (remélem

kevesek számára 1esznek újak...)

Arendszeres s zocialis ősztöndíj igénylésének

feltételeiben vá|tozás állt be, bár ez már

a mostani tavaszi féIévre is vonatkozott,

azért nem árt a fejekben rendet tenni.

Részlet következik a Kari SzMSz 17.§-bó1:

,Az ÁOtr-" a rendszeres szociális

ösztöndíj a feltételek megléte

esetén sem já, alanyi jogon.

Az ÁOTK-n nem jár rendszeres szociális

ösztöndíj annak a hallgatónak, akinaÉ

- családjában az egy főre eső

nettó havi jövedelme a mindenkori
minimálbér 90o/o-ná1 magasabb, de

ezefl összeg alatti k&elmezők közü1

sem kaphat mindenki támogatást,

- akinek élewitele nem

támasztja aIá a rászorultságot,

- aki kollégiumi elhelyezést

kaphatna, de nem éIt ezzel a 1ehetőséggei,
, azofl hallgatók, akik

már a képesítési követelményekben

meghatározott képzési időn tul vannak,

megfelelően
aki kérelmét nem

töltötte ki és a megfelelő

További információ a beadandó

pályánat\ adatlapon olvasható. Kérünk
tenneteket, hogy csak indokolt
esetben adjatok be kérelmet, mert a

rendelkezésre áJló összeg igen csekély

és nincs sok értelme a támogatásnak,

ha mindenki csak pár ezer forintot kap,

A 2009, szeptemberében induló új

félévtőI teljesen új Egyetemi és Kari
Szabá|yzat iép majd életbe a Tessedik

Sámuel Főiskola integrációja miatt,

ennek kidolgozása folyamatban

van. Erdemes \esz szeptemberben

mindenkinek egyszeí átböngészni a

későbbi félreértések elkerülése érdekében.

örvendetes váItozások történnek

a fakultációkkal kapcsolatban is. A
teljes szaba7yozást szeptemberben

olvashatjátok (még egy Kari Tanácson

kereszül kell menjen a javaslat), addig

csak néhány újdonságról írok e helyen,

Lehetőségünk nyílik más intézményben

fakultációt felvenni. A lehetőség eddig is

adott volt, azonban a biológus hallgatókon

kívül kevesen é|tek ezze|- Egyrészt azért,

mert nem tudfunk róla, mástészt pedig

azért, mert a szándék és akarat folyománya

rettentő sok papírmunka és a bürokrácia

úwesztőjének megismerése volt. Ezen

v á\to zt^t az i1 szab áty o zás. B ár magunknak

kell utánaj árni, hogy mely más egyetemeken

és hol-milyen tárgy férbele az időnkbe, be

kell szerezzikaz adott tárgy tematikáját és

az Oktatási Bizottsághozbenyújtani (szept.

15-ig), de a Bi zottságszeptember 30-ig dönt

arról, hogy elfogadják e és hány kreditért

az adott tárgyat. Ezek után október elején

megnyitják majd újból a Neptun csodálatos

rendszerét és hivatalosan is felvehetjük

a tárgyat. Ha netán mégsem találrják

Karunkhoz méltónak a kiszemelt faktot,

akkor még mindig 7esz rá 1ehetőségünk,

hogy ,,házott belül válasszuni?', A tavaszi

félévben is értelemszerűen múködik ez

a dolog március 15-i ill. 30-i határidőve1.

Mindezt az akkreditálási procedúrát

tárgyanként csak 3 évente kell majd

eljátszarti, tehát csak az első alkalommal

macerás kicsit, utána már mehet minden

a magi- útján. Természetesen 1 év késéssel

a fakultációkról szóló kiadványban is

meg fog jelenni a külsős tárgy. Mive1

magunknak kell kikaparní a gesztenyét

megkérnék minden jóérzésíi és rosszérzésíi

hallgatótársat, ha netán nyáron fiilébe jut

valami (a fiilbemászón kír,,til) egy jőtárgyróI,

ne habozzon megkeresni, hogy közkinccsé

igazolásokkal nem támasztotta azt aIá."
tudjuk tenni. :fa.!yt4w}.q:l,!|ildakn



közben megnyrrgvással vettük
tudomásul a híradóból hogy
Overdose készen á11 a vasárnapi
versen}.re (aminek ugyebár
azóta liderilt a vé geredmé nye) .

Egy óra múlva, miután újra
ígéretesen megszaporodott
a tömeg a buszmegállóban,
már sikerült íö7szállni a

blszra, és egy felejthetetlen
féIórás ltazás vette kezdetét...
kapaszkodni igazából nem
kellett, a kanyarokban elég volt
nekidőlni a szomszédnak, úgyis
megtartott; a bepárásodott
ablakoi<ra virágokat ralzoltak a

kisiskolások... Zseniális volt.

Április közepén, péntek délután kezdődőtt.
Szerencsésen elértük a vonatot (sőt, új
pályarekord született: koli - Nlrrgati 30
perc), aztán meg sem álltunk Szobig, ahol
szembesültünk azzal,, hogy mennyire jó
ötlet volt a legutóbbi MATT-ra bérelt
busszal menni... Ugyanis körülbelül ötven
túrazsákos versenyző és egy komplett
általános iskolai csapat szeretett volna
ÍőIszá,Jlni aíía a nem túl tágas, sárga
helyköú járatra, ami Nagybörzsönybe,
a szál7ásra vitt volna minket. Sebaj,
megoldottuk a dolgot két-három csapat
élből elment a restibe, a többiek valahogy
fe7passzirozták magukat, a réseket
betömködte a tanítóbácsi a fé7 osztíilyal,
aztán ucctl neki. Mi, al<k az állomáson
maradtunk, megvártuk a kővetkező brl,szt,

Tfrlélés a Börzsönyben
ügyességi feladatokkal vagy fejtörőkkel
(ezek természetesen sokkal több pontot
érnek). A tvlélőtira célja minél több pont
begyűjtése, illetve, hogy a menetlevelet a

20 órás sintidőn belül leadják a csapatok a

célban (ami megegyezett a starttai).

Miután mindenki beazonosította a
térképen az érintendő pontokat, a csapatok
elindultak az éjszakába (a túra este 10-
kor kezdődött). Az élszaka meglepően jól
telt, hála a rengeteg pulcsinak és annak a 3
deci kávénak, amit előrcIátóan magunkkal
hoztunk az űtra (hogy a hazi almapílinkát
ne is említsük). Hihetetlen módon még
csak el se tévedtr-ink (pedig ez a múltkor
még fényes nappal is sikerült), és csak néha
kellett sokáig vacakolni egy-egy állomáson,
például amikor hajnali kettő körül félőráig
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taga, egy ötödéves matematikrts
a szót). Kiderült, hogy a mi tá1
(amit,,szögmérőként" használtunk) el
a megszokottól: csak 60 beosztás
ralta 360 helyett. Jó, lemérttik a
beírtuk az eredményt, aztán iíány tov
Negyedóra múlva megint összefuto
a matekossal, aki ragyogó arccal
velünk, hogy i dáig azon gondolkodott,
az eredményűnket hogy lehetne átvá.l

fokba, és rájött(!):

-Előszőr meg kell szorozni 360-na1,
elosztani 60-na1!

- Szóval megszotzod hattal?

-Ja, tényleg, erre nem is gondoltam...

Szóval vidáman telt a túra, csak m
megérkezttink a második
pontra, mindenki annyira e

hogy úgy döntötttink, in
hazaindulunk. persze amikor
mindenki teljesen elcsi
vánszorgott az llton, azérí
befigyelt egy meredek
utána meg egy véget nem érő lej
a völgybe... Ott üszont már
zuharty és a vacsora várt bennün
majd a bulizósabbakat a kocsma,
többieket pedig a há,Józsák.

Másnap reggeii után (tea

zsíroskenyér kombó) megtartott
az eredrnényhirdetést: Az A.U.
2.; a Féreghajtók 77 .; az Erdőben

v adnyom 46.; az Ebifish 47 .; a Másnapos
Simánl 53.; aF{ái lécci! ó1.; az S. G.77.;
ZőIdíkék pedlg 7 9 . helyezést ért e7.

A hazaítra még tartogatott számlJ
egy meglepetést a Jóisten: mikor kiértti
a buszmegállóba, láttuk, hogy nem csak
pénteki iskoláscsapat szeretne
a járattal ltazni, de még a cserkészek
is megielentek a színen... De - és ez a

döbbenetes - mindenki fölfért a blszra...
Kenyeret lényegében körbebástyáztuk
túrazsákokkal, és hárman kellett, hogy
nyomják minden kanyarban az alkotmártyt,
hogy 1e ne dőljön... De megúsztuk. A
vonatút már erósen paraszimpatikus
túlsúlyban telt, nem is nagyon kellett
minket ringatni, mlkor hazaértünk.. .

Yégezettll egy közérdekő közlemény:
az ősit MATT-ot az Allatorvosi Kar
szerveit, szívesen várjuk tehát azokak,
akik szeretnének segíteni a rendezvély
lebonyolításában!

A szálláson tiszteletúnket tettrik a
szervezőknél, közölnik a kisebb-nagyobb
vá7tozásokat a csapatokat illetően (amelyek
2-5 főből álltak). Az állatorvosiról példásan
sok csapat flevezett (és ez még csak nem
is az eredeti, bővitett veritó): a Zöldlkék;
a Másnaposan? Simán!; a Híi lécci|; az S.
G.; az A. U. V.; a Féreghajtók; azErdőben
a vadnyom és végül az Ebifish, aminek én
is a tagia voltam. Minden induló kapott
egy Átűzőt (idén zöld tölgylevélen fehér
hiúzlábnyom, nagyon jól sikerült), illetve
egy bádogbögrét, aminek a vasátlap reggeli
teázáskor láttuk nagy hasznát. De ne
szaladjunk ennyire előre.

A nevezés után kisvártatva megtartották
az eligazítást, majd megkaptuk a

menetleveleket, melyek tulajdonképpen
kis frizetek, amik tartalmazzák azokat az
állomásokat, amelyeket érinteni kell a túra
során, valamint minden helynél szerepel
egy kérdés, melyre a válasz 8-42 pontot
ér. Vannak ezen kívül un. őrzött pontok is,
ahol egy-két szervező várja a csapatokat

kerestünk a vaksötétben egy összedőlt
vadászlest valami posvány kellős közepén,
ami mellett egy fán egy számot kellett volna
megtalálni, ami végül persze nem sikerült.

A hajnal Márianosztrán ért bennünket,
ahol a reggeli kávénkat a munkába igyekvő
börtönőrök társaságában fogyasztottuk
el, majd északnak vetttik utunkat, ahol
már vártak minket az e|ső őrzött ponton.
Itt az volt a fe7adat, hogy egy íszonyűan
spéci csúzlival kellett eltalálni egy céltáblát
(nekünk 10-bő1 1 sikerült, kész tehetségek
vaprrnk). Ezután egy oVan szakasz
következett, aho1 folyamatosan föl-le
vitt az ösvény, de nem unatkoztunk, mert
voltak vicces pillanatok is. Például amikor
tizenkét óra tllrázás után fcilkaptattunk a

huszonhatodik hegy legtetejére is, és ott
szembesülnink azzal, hogy nem értjük
a menetlevélen szereplő kérdést: milyen
szőget zár be a csúcsot jelző kő egy másik, a

közelb en elhely ezke dő szlHáv aJ,. Kisv ár tatv a
azonban megérkezett a,,felmentőse reg" egy
másik csapat képében, akik elmagyarázták,
hogy mi az ábra (fóleg a csapat egyik



Hog,}a],fui

semmi extra,,,tlzenkettő egy tucat"kutyának
számított, Norvégiában viszont, ahol nem
nagyon ismerik a magyaí pásztorkutyákat,
Frida roppant egzotikusnak számított.
Szinte rögtön sikerült nel< gazdát ta7áIni

egy olyan hölgynél, akinek volt már egy
pulija is. Frida négy hónap elteltéve1

tttazhatott Norvégiáb a,,új cs aládj ához".

Lz átlmeneti gazdi pto gr am

Ahhoz, hogy egy kutyát külföldre
lehessen vinni, útlevél kell, ehhez pedig
a legutolsó veszettség oltástól számított
1,20 nap elteltével vizsgálni kell a vérben

az e77enanyag tttert,
hogy megfelelő-e a

védettsége. Emiatt
a Budadogs-
osoknak átmeneti
gazdlk segítségére
van szüksége,
akik 4-5 hónapig,
az oltástól az
utazásig vigs,áz,mk
a kutyákra. Ez
alatt az idő alatt
jobban megismerik
az ál7at habitusát,
így jobban e1 lehet
dönteni, hogy

milyen környezetbe, családbavaló leginkább.
Kutyaharapás tekintetében például a norvég
szabályok nagyon szigorúak ha egy kutya
megharap egy embert, eljárást indítanak, és

gyakran a kutyát e1 kell altatni. Eppen ezért
íontos, hogy a kikerüló kutya ne legyen
agresszív, mert ha az (mindegy, hogy azért
mert fél, vagy védeni próbál valakit), nem
tudnak neki otthont keresni. A magyar
fajták elég temperamentumosak, úgyhogy
nagyon fontos a szocializáció, és, hogy
sokféle helyzetben megfigyelhessék a kutya
viselkedését.

Amíg az ál7at az átmeneti gazdináI van,
az egészségi áIlapotáró7 is igyekeznek
minél jobb képet kapni. Minden kutyától
vesznek vért, vizsgáIják őket babesiosisra
és borreliosisra is. Ezek közül a borreliosist
elég nehéz d\agnosztízá7ni, mert az eddigi
kutyák közül elég soknak lett pozítív a
tesztje, de eddig összesen egy,Tara mutatott
klinikai tüneteket. Ot persze kezelték,
és teljesen meg is gyóryrilt, most már
Tiondheimban lakik, azíj csa7ádlánál. Sok
esetben a kutyáknak más bajuk van. Két
kuryának ortopédmútétre volt szüksége,

néhánynak pedig valamilyen bórbetegsége
volt. Bármi legyen is a bajuk, nagyon fontos,

hogy ez ,még az átmeneti otthonukban
kiderüljön, és itt meg is gyógytrljanak.

A külföldi hallgatóknak is jó lehetőség az
átmeneti gazdiság, mert így tarthatnak
állatot anélkül, hogy a költségek (állatorvos,

etetés) miatt aggódniuk kellene- Azoknak
is praktikus, akik gondolko dnak azon,hogy
legyen-e saját kutyájuk, mert így ki tudják
próbálni, milyen is az.

Jelen pillanatban a Budadogs szervezésében
37 kutya van átmenetileg norvég, ír,ízlandi,
francia és amerikai hallgatóknál. 30 állatot
már e7he7y eztek, tize nh at v ár az utazásr a, 1 5

pedig még a vé gleges gazdájára. A Budadogs
folyamatosan keresi azokat az embereket,
akik átmenetileg otthont nyrrjtanának
ezeknek az áIlatoáak Minden kutyának,
al<t tlj gazdához segítenek, gyakorlatíIag az
életét mentik meg!

Ha szeretné7 többet megtudni errő|
a szeívezetíőI, nézd meg a Budadogs
honlaoiát: www.bricksite.com/budadoEs
keresd a ,,budadogs" facebook csopoftot,
vagy írj nekik a budafogs@gmail.com
címre!

A Budadogs nevű szervezet három norvég
hallgató, Anouska Andenaes, Caroline
Holtet és Eve Thoresen ötletéből született.
A program lényege, hogy gazdátlan
budapesti kuryáknak keresnek új otthont,
lőként Norvégiában, de más országokban
is.

_\ kutyák fóként az lllatos úti telepről
(rrrwv.illatosut.hu) kerülnek hozzqtlk, de

hallgatók áItaI talált állatok, valaminí az
egyetemi klinikán ,,ottfelejtett" állatok is
találtak már az ő segítségükke7 gazdát.
Az lllatos út mellett más menhelyekkel is
kapcsolatban állnak.

A lányok
már itteni
tanulmányaik
1egelején

szembesültek
azza|,mennyi
gazdátlan
állat kóboroi a

pesti utcákon.
Norvégiában
ilyen nincs:
az utcán nem
látni kóbor
kutyát, és

menhelyek sincsenek. Olyan szervezetek
viszont vannak, amelyek azzal foglalkoznak,
hogy új gazdit keresnek az olyan kutyáknak,
akiket a gazdájuk bizonyos okokból nem
tud megtartani, de enné1 is gyakoribb,
hogy ezek az ál7atok apróhirdetésben, vagy
ismerősök útján találnak otthont.

A szervezet ötlete 2008 tavaszán született
meg bennük, és még abban az évben
májusban kerestek gazdát az e7ső kutyának,
Fridának, a pumi keveréknek, akit egy család
a budai hegyekben talált. Nálunk talán
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első teljes napon
nem terveztük feszítettre a programot.
A reggeli utáni ejtőzést beszélgetéssel
töltötttik - a gyermekotthon vezetőjét
faggattuk arróI, hogy s mint működnek a

dolgok Déván és az alapiwány háza títlán.
Majd felkerekedtrink, és Bethlen Gábor
szi7őházához zarándokoltunk, a közeli kis
faluba, Marosillyebe. A patinás épületet
az alapíwány vette gondozásába, mert a

helyi közigazgatási szervek a történelmi
háttértőI teljesen fiiggetlen célokat
dédelgettek vele kapcsolatb an. A hegyezett
fiilekkel hallgatott visszaemlékezés
áhítatát azonban néhány kósza hógolyo
zllzta szét. Elszabadult a jókedv, és még
két pálos rendi kísérónk is csatlakozott.
Délután a környék talán legszomorúbb
históriájú mementójához autóztunk
e1, a Dévátől mintegy 20 km-re lévő
Vajdahunyad városába. Már az odavezető
út is bővelkedett számtalan meghökkentő
és oda nem illő épületben és tájelemben,
de ezek hátterébe helyezve ahét évszázada
álló erődítményt, még plasztikusabbá vált
a környek, de talán egész Erdély szomorú
sorsa. Amerre csak a szem ellát, mindenütt
meredező, lepusztult gyárkémények

A bölény, a hógolyí és a gyermekottíro n - ava9yDévánj árt aBibliakör
Egy zelétőI hangos kocsit (C3-a0
körbeállva, énekelve, táncolva adtuk a

Marek koli és környéke tudtára, mennyire
jóI érezte magát a Bibliakör Déván.
Valahogy így btlcsívott el egymástól a

kirándulók kis csapata a

kollégium parkolójában,
március első vasárnapján.
Még hetekkel eze7őtt
merült fel az ötlet, hogy
a rendszeresen kisebb-
nagyobb tirákat felvállaló
bibliakörösök ezíttal
hosszabb útra induljanak.
Déva, mint célpont szinte
kínálta magát, több
szempontból is. Egyrészt,
mert Böjte Csaba testvér
neve és az áItala elsóként
itt, Déván életre hívott
gyermekmen tő alapíwány
szé7es körben ismert
Magyarországon és külföldön egyaránt.
Másrészt pedig Erdélyország ezen része is
bőven kínál látnivalót a nyitott szemmel
járóknak.
A csapat két lelke és motorja, Andor és

Bianka elkezdtek szervezkední. Levelet

majd felvetették az őtletet nekünk is, akik
persze rö5ön lecsaptunk rá. Erdély? Dévat
Gyerekek? Megyünk!
De ha már megpink, szívesen is látnak
minket, hát ne menjünk üres kézzel - s

meft egy egyháit- alapírványi múködtetésű
szervezetné| mindig elké1 a segítség -
elkezdődött a gyűjtés. Tartós élelmiszerek,
tisztálkodó- és tisztitószerek, ruhák,
játékok, egyéb használati tárgyak no és

p er sze készp énz. EzeI<keI az ado mály old<al

indult meg aztán az öt autóból álló
karaván még csütörtök késő délután,
hogy másnap, valamikor hajnali kettő
körül - a határon még egy órát is veszimre

- érkezz;ink meg. Az ídőjárás sem volt
kegyes hozzártk Lassan haladtunk, mert
egész €1jel havazott, viszont később ebben tömkelege, mint torz felkiáltójelek. áItalában 8-10 gyerkőc élegyháatartásban
leltük egyik legnagyobb szórakozásunk. Szétzűzott,összeomlott,szintebeláthatatlan egy nevelőnővel. A nevelőnők felvállalják,
Onfeledt hócsaták, egymás fiirdetése, funkciójú vasbeton szerkezetek. Es egy hogy beköltöznek az alapítvány által
bárhol bármikor - persze ahol hó is akadt. fistös, a völgyben kuporgó telepúlés. rendbe hozott emeletes házak lakásainak

A vár egyik gytloklárójáról a fenteb
Iáwályába beleborzongva jutott
Petófi néhány találó sora: ,,Idétlen
mogorva, pllszta váz,/ Falai közt senki
tanyáz,/ Csak a holt századhever

szemfödele a hosszú méla cse
A telj e s igazs á gho zho zzátar t
azonban az is, hogy a v
felnjígák, termeit rendbe t

s ha szigorúan ragaszkodnak i

zárás időpontjának betartás
de legalább látogatható.
továbbra már a kőrnyezeteí
az épőlet falait sem szennyeitk
valamikori gyárváros kémén
Hunyad jövője már bízt
szebb lesz,
Este mise, vacsora és

éneklés avendégház
szobájában. Felemelő
minden alkalom, mikor en
ember egymással, egymásnak i

énekel. Csakúgy mint másnap a gyere
közösen, azon kis műsor keretébe

amivel az ő meglepetésükre készűtti
A rövid szindarab és az interaktiv j
szereplői még az utolsó előtti p
is megragadták a lehetőséget a gyakorlás
valahol egy dugóban a Maros partj
vesztegelve. De megérte, mert sze
Láthatóan sokak tetszését megnyertük
közben mi is jól éreztik magunkat, er

tanúskodott a sok-sok csillogó sze

Csak a kronológiai húség szempontjá
íontos megemlítenem a közeli nemze
parkban lévő ből,énvrezervá

J

meglátogatását. Különleges csemege

állatorvostan-hallgatóknak. S mit tesz a

lelkiismeretes leendő állatorvos, ha látja a

bölények leromlott egészségi áIlapotát
a karámban szanaszét heverő hasmenését?
Átugrik a karámon, bélsármintát vesz,
és nejlonzacskóba bugyolálva eisüllyeszti
táskája mélyén, mintha csak uzsonnája
maradékát csomagolta volna vissza.

kirándulásba szeívezetí
kirándulás.
Ebédre ismét Déván voltunk,
eztkővetően látogattuk meg a

családokat.
A gyermekotthon múködési
elvét tekintve alapvetően
taJán az itthoni S.O.S.
Gyermekfaluhoz lehetne
hasonlítani, azzal a nagyon
fontos különbséggel, hogy itt

ekotthon helyivezetői



egyikébe. trgy ilyen háztartás alkot egy
családot. Tisztán fiús és lányos családok
vannak, s ha fiú-lány teswérpár kerül az
otthonba, óket is elválasztják, más családhoz
kerülnek, (Fontos azonban megj egveznem,
hogy ez a fajta szeparálás gvakorlatilag
csak az ajtó mögé korlátozódik, hiszen
egvébként az ór,odában, iskolában, közös
étkezések és programok alkalmával együtt
lehetnek\ _\ korosztály szerinti megoszlás
már nem illcn egyértelmú: abban a
csiládban, ahol harmadmagammal jártam,
-,olt-ak egészen kicsik és o1yan is, aki idén
érettségizik, egyetemre megy az ősszel.
Es ebben a momentumban ragadható meg
az alap í* ány talán e gyi k le gn agyobb érde m e.

Az (adott esetben) kora gyermekkoruktól
itt nevelkedett fiatalok olyan segítséget
kapnak, amit sok állami intézet nem
tud feltétlenül biztosítani: a rendezett
körülményektől kezdve az iskolák során át
a szoros közösség megtartó erejéig - egy
önálló élet elkezdéséhez nélkülözhetetlen
hozzávalókat. Az alapíwány múködésének
mintegy 12 éve alattpedig jó néhány sikeres

p ály akez dő látszlkb lzo ny ítani az elgo ndo 1 ás

- és végeredményben a megvalósult
program - helyességét, eredményességét.
Beszélgettünk a nevelőkkel, a gyerekekkel
és megnyr_rgtató volt mindkét oldalról
nagyjábóI ugyaíazt hallani. Problémák

persze még egy hagyományos családon
belül is vannak.
Az utolsó estén is énekeltünk, de ez már
búcsúzás volt. Búcsúztattuk Dévát és

az otthont. Felszabadult hangulatban
játszottunk, beszélgettünk, lélekben
készülve a másnapi visszaútra.
Reggel a mise után kerekedtünk fel.
Néhány óra autózás után érkeztünk

Aradra, ahol néhány focipálya rejt
megtaláltuk, amit keresünk: az aradi
tizenhármak emlékoszlopát. Ha a környezet
nem is tartoz7k a legfilemelőbbek toze,
azért az mindenképp figyelemre méltó,
mennyire jó állapotban őrizte meg az idő
az emlékművet. Szinte adta magát a két
himnusz - a magyar s a székely és az a

pár perc méla csend, ami egyezményesen,
de megegyezés nélkül lepett meg minket.
Legközelebb már csak Szegeden álltunk
meg, hogy kitérőt és egytrttal szert tegy,tink
némi jófele házi kosztra. Egyikünk
nagymamia egy tá7 forró húslevessel,
lángossal és pogácsával vendégelt meg
minket. Innen már az estében vezetett az
út, vissza Budapestre. Az adományoktól
megüresedett kocsikkal, de tele az elmíIt
három nap élményeivel érkeztünk meg.

,,Ez jó volt, ez jó aolt, ez fantasztikusan jó
,.lolt!"

Ez úton is köszönetet mondunk az
adományozóknak és mindazoknak, akik
tervünket és utunkat támogattákl

Álbert Erain ILéa

Megint meglógott előlünk Bonifác
(ami hagyományosan egy általános
iskola tornaterme) szerencsére

a város másik végén volt, így
ígünk nyílt a többi, enyhén

ittas csapattal észrevétlenül bliccelni a

l városon át egy buszon (alig voltunk
wanan). Illewe tőlünk voltak, akik

nem siettek annyira, és megálltak a
restiben kipihenni az út fáradalmait.

A száI|áson elintéztük 
^jelentkezést (idén két csapat nevezett

a Karról: a Féreghajtók Str, illetve a
T-61), megfestetttik a csapatzász7ót,
azután éifél körül megjelent a
társaság ráérősebb része is (Szabiék).

Másnap reggei mindenki csomagostul
fölszállt arra a buszta. ami a teljesítendő
szakasz rajtlához száf7ította. Ezek a buszok
vitték mindenkinek a csomagiát is, hiszen
a verseny Miskolcon végződött, Egerbe
már nem mentünk vissza. Ti:lajdonképpen
ezeken a járművökön töltöttük az egész
napunkat, mert egy-egy versenyző
maximum egy órán keresztül futott, viszont
az indulókat csak késő délután vitték
Miskolcra, szóva1, az ember - attól fiiggően,
hogy melyik szakaszt futotta - vagy arra
várt órák hosszat, hogy elrajtolhasson, vagy
arra, hogy futás után a busz elinduljon az
Egyetemvárosba. A rengeteg szabadidőt
mindenki vérmérsékletének megfelelően
tgyekezett hasznosan eltölteni (alvás,

napozás, ismerkedés, kocsma...). Este,
miután az utolsó futók is beérkeztek a
célba a Miskolci Egyetem sportpályáján,

a szervezők
mindenféle
tésZtaételekke1
vendégeltek
meg bennünket.
Vacsorautánegy
kritikán aluli
dílátadó gáIán
volt szerencsénk
részt venni,
ahol többek
között az is
kiderült, hogy az Áiatorvosi Kar nem
budapesti intézmény (minden pesti induló
kapott díjat - már eleve ezt sem értettem
miért - mi nem). Viszont
hihetetlen előkelő helyezést ért el
a féreghajtók huszonharmadikak
lettünk a több, mint 90 indulóból!
A díjátadó után kezdődött a buli, ami
elég laposan indult, de aztán megjelentek
Szabiék, akik csodával határos módon
szintén megérkeztek valahogy Miskolcra,
és a fergeteges ,,brék" bemutatójukkal
egyből mega7apozták a hangulatot. A buli
hajnalig tartott, aztán szép lassan mindenki
hazaindult - aludni.
Mindent egybevewe az idei Szarvasűzőkön
is remekül éreztem magam, és remélem
sokakban fölkeltettem az érdel<7ődést a
verseny iránt. Bízom benne, hogy jövőre
sok új taggal bővül majd az állatorvosis
csapat a 20. Szarvasőzőkön!

Mdri

Immár
19. alkalommal került

megrendezésre április 4- én a Szarvasiizők
elnevezésú futóverseny Eger és Miskolc
között. A váltóverseny összesen 72 km-
es, ezt 12, eltéró hosszúságú és nehézségű
szakaszra osztották íö1 a szervezők,
így minden induló ki tudja választani
a neki megfelelő távot. A rendezvény
elmaradhatatlan szereplői az állatorvosisok,
hiszen minden évben több (kevesebb)
csapattal indulunk, és csapatpólónkkaV
-mútós s apkánkka1/- maszkunkkal/
-zász7ónka7hamar kitűnünk a többi csapat
közü1 (nem beszélve arró7, ha még el is
énekeljük a méltán vllághírii nótáinkat...).
Tehat iden sem maradtunk otthon, hanem
péntek délután - a Keletiben ólálkodó
jegyellenórök ellenére - folszálltunk az egri
gyorsra. Az utazás vidáman telt, leginkább
a tanévnyitó Equus idején közlekedő 80-
as trolihoz tudnám hasonlítani, csak ez
az llt hosszabb volt. Egerben a szállásunk
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Cseréljünk szót!
- Nem is tudom, hányszot hallottam már azt a furcsa
mondatot, míg végre megértettem, mit jelent! Hányszot
mehettem el mellette!
trgy aluljáróban történt az egész, aho1 nap mint nap
megfordultam.Irtózom az tIyen helyektől, kavarognak az
emberek, valaki minduntalan neked megy, megszólít. A
látványpékség süteményeinek jellegzetes lllLatát a metró huzata
összekeveri a város nehéz szagával. Alighogy elfordulsz egy
szórólapostól, a másik a kezedbe nyom valamit, kidobnád, de a

kukában már matat valaki.Jön egy koldus, nyujtja akezét és

remegő hangon aprópénzt kér a gyerekeinek... Aváros ígazí
arca.Irtózom ettőI.

- Most mennem ke1l... - mondtam zavaítan, és már siettem
is el onnan.
- Jó éjszakát.. ..! - hallottam még a félénk hangot ahátam
mögül.
Szinte észre se vettem, hogy hazaértem, és ahogy ágyba
bújtam, még mindig a kisfiú járt a fejemben. Aki szót kért.
Akit Jamaikának hír,tak. Most éppen.
Nem értettem, és azt reméltem, másnapra kialszom a dolgot.
De másnap korábban indultam el otthonról.,,Három
drogcsempészt elfogtak a keleti határon"- olvastam a

szalagcímet egy új ságosbódénál.,,Drogcsempész. Miiyen
furcsa szó ez!"- gondoltam és meggyorsítottam a lépteimet.

ij]tótta a

e8y

1

1

]

*"j
-{h.-

Adjon, kérem, egy szót|
Megálltam, és megfordultam. - Mit mondtá1? - kérdeztem
kedvesen, igyekezve palástolni izgalmamat.
- Lenne esetieg egy szava?

- Egy szavam? Hogy érted ezt?
- Tudok adni másikat helyette! Hogy ne hiányozzon annyira...
- Tessék? Hogy ne hiárryozzon?
- Ha ad egyet, én adok másikat! Ha nagyon tetszik, akár többet
is!

- Adjak...adjak neked egy szőt? Milyen szót?
- Valami szépet, ha lehetne...
- Ki vagy te? Mi a neved?

-Jamaika....most. De ha ad egy szebb szót,akor az7esza
nevem!
- Tessék....adok egy szót: nyomdafesték.Jó lesz?
-Köszönöm szépen. . . - halvány mosoly jelent meg a szala széIén

a maszat a7att.

émberek é]

nyelt egy nagyot. - De most már tényleg mennem kell, ne
haragudjl - Ovatosan lehajoltam és megsimogattam a kócos
fejet.
- Mint a mesében... - haliottam a vékony hangot, amint
megfordultam. - Köszönöm szépen|. Fogadja el cserébe a
katakombát!
Hátta1 álltam neki már, nem láthatta a mosolyt, amít a szavai
az arcomía csaltak, nem hallhatta a meghatódott sóhajomat
sem.
- Katakomba|Yiszlát| Találkozunk! - néztemvissza és

integettem neki, amint felszaladtam a 1épcsőn.

Tirdtam, hogy már rég bent kéne lennem, az értekezlet már
elkezdődött nélkülem. De én csak mosolyogtam, és egy kicsit
próbáltam igyekezni. Két szót motyogtam még akkor is,

amikor zlháIva alépcsőzéstő1 benyitottam a tárgyalóba.

,,Katakomba és zongorahangoló.
- Maga meg hoi voit? - nézett fe7 a papírjaiból a íónököm

nj..lelli§n89íi..é§'].,...'l......':.'....'..;
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szigorúan. TÖbbtucat tekintet szeqezódött rilnr, ie en még
mindig mosolyogtam.
- Elnézést, de vad szór,á]tásba ker eredtem...
A ferfi idegesen bólintort. és en a helr-emre siettem. A
táskámban a dossziérn ':tál irr:tao-a is csali fekete bórű emberek meghallottam a kérését, a n^gybarna szempá., uűb.n

éreztem, hogy a titok odabent mélyen jólesően sóhajt egyet.
Az emberek beszélgetéseiből még mindig elértek a különleges
szavak, és nem is vehette el őket senki tőlem. Szép emlék lett,
az egyíklegszebb emlékem - a hálás tekintet, hogy

nieii;j_.:::.:: ,.-iúo] egl-szép szót, megiegyeztem,hogy legyen mosolyogtam.
:::: :.c::_-::l ;. íengeteg kedr-es szóért cserébe. Sose mentem üres
;-zz_=l ;z alrrl,iáróba, és sosem távoztamúgy, mintha kifosztottak
r,_ r;_ Kaptam cipőpasztát és felöitót, és rájöttem, miVen vicces
;zó a buldózer. Ha szomorú voltam, mindig volt egy szó, ami
ismét mosolyt varázso7t az aícomra és nyugalmat a szívembe. E,s
mindezt azért,mert volt egy jó szavam egy kisfiúhoz, mert

szaladgáltak a szeIT.eíT] e] lt- t-e n-esztr-e egt zongorahangolót
keresr-e. Az én dtk,::l ."-;]:_ _{ ni tidrun]i
Téltek l lrro; ],=.i:: btk.iszöntört a téI. Aháztetőkre fehér

megálltam, amikor meghallottam a
vékony hangot a tömegben. Csak ennyit
tettem, és megismertem egy
szómilliomost, ahogy magamban
emlegettem a fiút, aki még mindig a

Jamaika nevet viselte.
Aztán egy sötét és didergős szerda
reggelen ijedten álltam meg az ahiláró
egyik oszlopához dő7ve.Jamaika nem volt
ott. Kőrb enéztem, ide-oda szaladtam,
hogy megbizonyosodjak róla, hogy nem
csak figyelmetlenségből nem vettem észfe
a kisfiút. De nem láttam sehol.
Furcsa érzés fogott el. Találgattam, hol
lehet, féltem, hogy valami történt vele. Féltem, magányosnak
érzetem magam, és nagyon fáztam. Összehúztam a mellemen a

kabátomat, megtgazítottam a sapkát a fejemen, és mély
Lé7egzetet véve lassan elindultam folfelé a iépcsőn.
Nem tudtam, mit csináljak azzal a szóval, amit neki szántam
azon a napon Rakosgattam magamban, papírok sarkára
fi rkantottam, szór akozottan dallamot dúdoltam hozzá. . .

,,Karamellöntet".
Este is üres volt nélküle az allljáró, másnap is hiába kerestem a
tömegben. Lassan elhalvány,rrltak arcának von ásai, talán
elfelejtettem egy-két szót,amit tóle kaptam, de amint eljött a
nyár, mindig karamellöntettel kértem a fagylaltomat. Evek
múltak el, de ha ráismertem egy régi szóra, elmosolyodtam, és

kíváncsiság csillogott, és ami mohón várta az íj szerzeményt.
A filemben csengett a mindig csodálkozó hang: ,,Hát újra
eljött?"

Kevesen vo7tak az utcán a több napja tartó hófuvás miatt.
Szemem-szám tele lett hópelyhekkel , amítl<7éptem az
aluljáróból. Sajnos meg kellett venni a karácsonyi
ajándékokat. AIig érzetem azujjaimat, a fiilem vörös volt a
hidegtól. Behúzódtam egy kapualjba. Lesöpörtem a

kabátomról ahavat,megíáztam a hajam, és

vetettem egy pillantást a kirakatra, ami elŐtt
megálltam. Egy eldugott kis könyvesbolt
volt, a szokásos piros-arany díszekkel
dekorálva, 2)o/o-os engedményt l<tná7va a
betérőknek. Már indultam volna tovább,
amikor megakadt a szemem egy borítón.
E gy szó állt rqta vastag, fehér betúkkel:
Kardamom.
Bizsergető érzés fogott el. Mintha qra szót
kaptam volna... Lenyomtam a kilincset, és

beléptem a boltba. Az ajtócsengő hang|ára
egy köpcös embereke jelent meg a polcok
közőtt.

- Jó napot, hölgyem! Miben tudok...
- Az akőnyv érdekelne ott, a kirakatb an! - szaladtam hozzá
köszönés nélkül. - Az avörös borítós!
- Tirdja, nagyon furcsa könl,v az! - mormogta a féífr,
bólogatással adva nyomatékot szavainak. - Valami új divat
lehet. Ma már mindenki ezt csinálja...őrület!
- Mit? - kérdeztem izgatottan.
- Hát álnéven írogat| Azt hiszik, így nem buknak akkorát...
szép...ezt is valami Gomolygó Felleg írta...
- Adjon belőle egy példánytl - szakítottam félbe mosolyogva
az értetlen eladót, és avisszajárót meg se várva,kacagva
nyitottam ki a csilingelő ajtót.

Kerényi Ánna

Hör-ös HíRtrK2
Most már ÖrÖk témának számít a Tanárértékelési rendszer. Néhány vá|tozás lesz ebben is. Szeptemberben már megkapjuk az egyéni
kódot hozzá,és az éttékelő felület szeptembertől február elejéi g elárhető lesz. Remélhe tőleg így többen tudna t"noáaiáranl az'oka_
tás színvonalasabbá tételéhez. Bár első hallásra nehéz elhinni, de tényleg adnak a vélemén],ti"nkre. Ahhoz, hogy koÁly elmozdulás
történjen az oktatókÉszérőIis, szignifikánsan nőnie kell az értéketO áiaiot számának.Szával,HAJRÁ MINŐEN,K]I 

'

Végezettii kérnék minden.hallgatósorstársat, aki hajlandós ágot érez magában aközért dolgozni egy kicsit, ne fogia vissza magát és
jelentkezzen a Hallgatói Önkormányzatnál, mert fébruartOl1agyo., nugy emberhiány állha"t elő. tÜi i,, n HöruÖ az Egyetem és a
Kar szinte minden fórumán képviseljük a hallgatók érdekeit, U.t.tarunt u működésbá magasabb szinten és szeretnénk -inet ;ousun
hozzájárulní ahhoz,hogy fájdalom...,r., Irgi.n n az 5-6 evmindenkinek, amit itt tölt eT.

Ha bárkinek bármi gondja-baja-problém ájavaaaz Egyetemmel kapcsolatban nyugodtan keressen meg minket és szívesen segíttink
jogorvoslati lehetőségek felkutatásában is. A 1egcéIs".i,ltU az é,,{o\yimfelelősökön Lresznil vagy a kóvetk ező cimen:hok@aotlk.szie ,

hu.

Mindenkinek sikeres, rövid üzsgaidőszakot és nagyon jó pihenést kívánok a nyári szünetre!

Ldszló Noémi
HöK-etnak

1.noemi@enternet.hu
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Játszős oldal, ami feldobj a a vizsgaidőszakot

]

Ú; munkahelyet keresl Áh.irrt"4.it
készítenek onnel?
Nos, itt van kilenc kérdés, ami uapdót rejt. Ha
kiszámítja az elért pantszdmait, megtudja,
milyen eséllyel nyerné el a kíadnt óllóst.

1, Miért szeretné, ezt a munkát?

a, Nem szeretném, de muszáj ! 0 pont
b, Beleillik a házastársa távlati terveibe. 3

po9t
c, AJlati sokat fizetnek érte. 2 pont

2, Mekkora fizetést szeretne}

a, Nekem nem is kel1, hogy sokat fizes-
senek, majd összeszedem ami kell.2
b, Kétmillió. Nem éventell Hetente! 1

c, Szász Károlyeva1 az'onosat, és akár el is
verhetnek időnként.3

3, Mik a gyenge pontjai: /több válasz is
bejelölhető /

a, Nincs olyan. -1
b, Nem tud repülni -1
c,Szőke és nő -1
d, Azhogy nincsenek erős pontjai 1

e, Nós.-1
Í Tesztszerke sztés -7

4, Miért akat eljönni LiL előző
munkahelyéről?

a, Mert kevés a pénz, sok a munka. 1

b, Fejlődni szeretne, meít az árokásásban
most nincs távlat.3
c, Pártla megbukott a választáson, és

megszűnt az ejtőernyős állása2

5, A barátai milyennek tartják Önt? /több
válasz is bejelőlhető /

a, Feledékenynek ezért gyakran kérnek
kölcsön tőlem.3
b, Imádnak a humorom miatt, egész nap
vicceket mesélek -1
c, Nagyon szorgalmasnak, már az ötődlk
gyerekem született meg 1

d, Nincsenek barátatm, politikus voltam.
-1

6, Mit gondol, hol lesz öt év múlva?

a, A kér dez őbizto s he7y én. 2
b, A konkurens cégnél -1
c, Valamelyik Dél-Amer7kai országban,
amivel nincs kiadatási egyezmény. -3

7, Mivel dekorrilná a Lánchidat
karácsonykor?

a, Arany7áncca1,3
b, Csúcsforgalommal -1
c, Mikulássapkás oroszlánokkal 2

8, Melyik sikerére a legbüszkébb? /ttibb
válasz is bejelőlhető /

a, Még mindig szabadlábon van -1
b, A homokvárgyíijteményére 3
c, A ferje autóját, ötven méteren átvezetve
nem törte össze.2
d, Sikeresen levezetett egy
gyúlöletkamp ányt.4
e, A Való Világ selejtezőben elért 21 564.
helyére.2

f Sikerült helyreigazítási pert nyernie a

Magyar Nemzet ellen.0

9, Milyen könyvet olvas most?

a, Amost. Ezért rögtön le is fekszik.2
b, Takarékbetétkönl,vet. 3

c, Karl Marx: A démokritoszi és epikuroszi

természetfilozófi a különbsége
(Differens der demokritischen und epi-
kurischen Naturphilosophie) Doktori disz-
szertáció 3

Nos ha ezen túl ,Lan, akkor most olvassa el,

hogy miért rúgtdk ki azonnal minden dllds-
interjúról:

-15 és 0 pont között.
Ne keseredjen el! On mindössze csak rossz
helyen jelentkezett. Keresse fel a legkö-
ze7ebbi pszihiátriai intézetet, és jelent-
kezzen ott. Minden bizonnyal, lesz olyan
lehetóség, hogy ott elhelyez zék, mint vezető
pszlhiátert .. vagy vezetőápoltat. De legyen
bárhogy is, a politikai páIyán még mindig
megtalálhatja a számításáí, amenyiben is-
mer valakit, al<j az On családjából benn
ügyködik a pártvezetésben.

1 és 15 pont között
Onnek igen komoly esélye van bármely
állás megszerzésére, ha azokca senki más
nem jelentkezne. Tegyen kicsit többet a

mlnkaszerzés érdekében, pi.: a meghird-
etett állásra jelentkezőket visszalépésre ké-
nyszeríti azzal a trükkel, hogy megfenyege-
ti Oket egy fegyvernek 7átszó fegyverrel.
A legiobb ajánlat amit Ön kaphat, tíz év
jogerősen.

16 és26 pont között
Röviden: On az interjűkészitők áJma.
Hosszabban: a témáIma, mert majdhogy-
nem mindent tud, amit tudnia kell az á1-

lás betöltéséhez, és különben is leszóltak az
igazgatóságról, hogy t,flaga az, az lnoka-
testvér, alát azlgazgató Ur ajánlott.

A tücsök, ahangya és a kullancs izgatot-
tan állnak a szi7őszoba ajtaja elött, de nem
tudják eldönteni melyikük az apa. Hama-
rosan jön a szúlésznő egyenest a kullancs-
hozIép
- Gratulálok uram, ön apa 1ett!

- Dehát honnan tudja, hogy énvagyokaz
apjat
- Mert bentszakadt a feje.

,v
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Az orvost felcsöngeti egy izgatott férfi az
éjszakai álmábóI.
- Doktor út azornal jöjjön, a feleségemnek
szörnyű, fájdalmai vannak. Azthiszem vakbél.
- Feküdjön vissza nlu.godtan. A feleségének a
múlt évben vettem ki a vakbelét és még soha
nem hallottam oiyat, hogy kiújult volna.
- Es olyanról nem hallott a doktor úr, hogy
valaki újra megházasodott?

o

'3'i, o

;t§



Néhány ötlet, hogy a sertésinfuenzaidejénis divatos lehess

otn

-&
k!

.:]]:]]]]:a]:a]:]]i;,]].]],]],]].]],]

]:]::']:::]]],]:]]:]::::l]::]**;

Kávé aVan Gogh múzeumban
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Hogyan késztil a mopsz

Paril****ij*n, *rénrj

Orvos: Gratulálok a bátorságához| Az operációt hősiesen állta, de a

műtét
előtt nagyon nltgtalan volt, dulakodott a nővérekkel, kiabált,
káromkodott...
Beteg: Ne csodá7kozzon rajta doktor úr, hiszen én csak az ablakot jöt-
tem megtisztítani...
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Voít F"esztivál
júLlíus 1-4

Ilernc]cgtlc. lt rrl;iri litz-
tir.iijsze zorrra.

I\YARI PROGRAMAJANLO
{1almtom Sound

júlitls 9-t2
},job.t, és Davicl Gr.retta"

Strlnd és prclgranro1<.

Hegyalja Fesztivál július 15-19 Múzeumok éj szakája
T íz éve még csak egi, ötlet volt, hogy 1egyen mind- jirnius 20
etr n\áron Hegvalia Fesztivál, ma neki se indttlunk Ezen az cstén nlit\-;t allrrrk Bt1.1.r-

u ,rlárrruk H.g1,'rrelkti]. Ebben az évben Velctck pest mitzeumai, rlle]r-ek cul,séges

egl,titt ünneplünk: olyan előadókkal lepünk meg jegl-ekkel és btt,zj.rr.rtokka1 ií-
Titeket, mint ir Grammv-díjas }.,íachine Head, a togatliatók.
magas fordu],atszámon pörgő, londotri Basement

Ja_ror, a dnb műfajában az egr.ik alap, Roni Size, a Bajaiszínházi
leger.diis Testament, a Kataklysm vag_v a magyaf játékokmájrrs 30-

énekesse1 felszerelkezett kalií-orniai banda, az le- június 7
nite, de lesz a műlajteremtő tansgloba1 LJnder- A bő egr-lTót alatt ,.r

ground és a N,O.F{.A. ismét. Veltink iinnepel majd kecskerr-iéti Kt-
l hazai muzsikos,,k lcgjlva ir. 1r,l,r .|,',7,1":zi,r\liz

tlirttrI,,r., . - :L B.ri.-ri

Fiatalok Színháza
. lép ic1,

", 
., ':,: . Dtlna karnevál.június 13-2n

'",.'{,! 

'§* 
. h,Tuitjk,.rltlit,lilis ]]csltil;il szíl]|ollpls
i prcrgrrur-rsoíoz;rí" ,\ rrúpt;'inc - népzenc, a

i l.ilác- és koltlirs tlirlc, ,l .rzilltrlrrikus, firr,ós

., i e:l r.ilágzerre i;n-ilzctér-c], .l tillépíí orsziigok
i!,: l ,okszínií ktlltúrrájlfi,l1

5-1
,::.:,f Ezen a rendez-

,,,! vényenvakiban i,,:,; *__',W ,&':, 1
#§ tobzódhatnak'l;;,;,,7'',.,,,-.,{'.,:.;,r",

l iDürt bitrilr3|. ,|-f

csak lcgl en elóg F:, *e, " ""ffi*, J
idejük mindent
kipróbálni. 3

nap,40 sportág,
200 rendezr,ény

Campus Fesztivál július 22,26
The Rasmus, }Iadcon, Chumlrawamba, Slrantel, tr-Z Roil-
ers, Lonclon Elektriciti,..Idén nváron N{agyarországon, a de-

brccelli Campus Fesztiválonl

Fesztivál ali€§uszttis 12- n7

Közép- E,rrrcipa 1egnltgvobb



:-. Slrakespeare fesztivál,
l-]",-ilia jtrnius 29-.iírlius 12
r szcri.ezijk célja lz, hog1.

1:-3-1'cll N{agr.arországorr cg],
.;i1-11l-} riti]{aos lemzetközi t-csz,
tivá1, i-llrol,a a 1cgjel.cntősebb
Slrakespearc előldásokat lrívjírk
rncg itthontrii és küiföldrő].

l§yár a
Lánc-
hídon
június
2a- au-
gusZtus
76
A nyár
legmelegebb hétvégéin a Budapest egl,ik
.jelképérrek számító Lánchídon isrnét a
g],a1ogtlsoké, b ámészkodóké, szórakozni vti-
gróké, r,ásárosoké és legir. kább a rrríír,és zekó
lesz a íiíszerep

Soproni ün-
nepi hetek
június 17-
júlitls 11
2009-ben is
1bll-trrtódik a

tradiciorTális
Soproni Ün-
nepi Hetck
meeújulása,
nrelret idón
a Fllydn óv
jcur.ében renrlezik meg. A fesztj,r,ál ge-
rincét trlr,ábbrais az egyedi akusztikájú
Bnriangszínház bemrrtatói adják

Balatonátúszás
T;iv: i200 nr

.}elentkezós 1T elvc: Rélfilöp,
: _tclc. 20U9 júljrr. 25. 7.00 13.30
ltarto]lis: tbj,vamatos (8.00- 14"00

tl lztltí )

Zsidó nyfuifesztivál
augusztus 3O-szepternber 7
A Zsidó Nyári Iiesztivri1 mrira L'lirgr-:lror-
szág eglik legj clelrtósebb, leel átorratottlrbb.
lcgn.rgr obb crtlck]ődc.t kir l]tu kuIItrrlli_-
míívészeti rcndezvénl.ér,é nőtte kj rnagát.
Az érdeklődők
nencsak bepi1-
1antást ny-ernek
egr. általuk
addig alig ismert
kultírrába, de
irnnak rész-
esévó is tudnak
r,álni. N,legis-
merhetik egv
több ezcr évcs
kultúra szoká-
sait, l-innepeit
ilien.e azokat
a míír.észeket,

elijxdói{lrt akiknck
kijszöt-rhetően szlimos
külrln1cges ólrlénnvel
azdirsodnak.

Zenés állatkerti estékjúlius 1-augtlsztus 31
llangrtiatos konccrtek l Ptilmrrház és a }.]asytó között, illet,,e aJapánkertber-r

Ve s zprémi ny ár i Í e sztiv ál
augusztus 1-20

A 2001 óta hagr.onárrvo-
§a]l mc8ti|f tt,tt rendL.Z\ éll\

.z,tbadteri cl,'iac1;. ,1,, ,f,
színl'elye a vár barokl;

épiiletcer,rittese, Az
eseménysorozat része a

kam:rrazcnei múlaj oknirli
-szentelt Zenólíj Udval,
melvlrek keretón bc jii1

h,lngl,cr.ettl ekre. jrotIll rni
\ ílCsur,]e .tckJ,(.. iclnltl( lin i

orgol-r irh an9r,crs e ntr.ckre

keriil sor.
A viirszínparli progr:itn-

soíozilt keretén beliil
peciig clsiísorLlan zctlés,

táncos rlar,.rbokat ós í'o1k]t'lr

míisclroklt mutatnak be a
mcghírlott el(jaciók"

Coca-cola Beach House
A siótoki Nagystrand rrem-
csak a Balaton, hanenr
az ország leglátogatot-
tabb stralrdja is. Tériiletc
több mint 8 hektár, be-
logadtiképessége 13,000 íó,
1tt található a Coca*Cola
Rcaclr Housc. Nrp, ntirlr
nap változatos progranrok,
sportolási lehetőséeek r.árják
a közonsóget, az esti órák-
ban az orszáe leenépszerűbb
előadóinak és zenekarainak
közremúködésé-,,e1 ingl,en6-
tcn iátoqatható könnluzerrei
koncertek rrannak.
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Kult Ur és a SzínváItások 4:
Egyetemi Színpadok Szemléj e,2009. május 1,6-20.

Színváltások. Mi ugrik be? Kaméleon? Esetleg egy kolorimetriás titrálólombik? Két
színpadí jelenet közti ugrás? trgy ideje a Színváltások fesztivál? Akkor Te egyike

vagy azoknak a szerencséseknek, akik rés ztvettek az eddigi Színváltások Fesztiválok

egyikén. Hogy mi is ez? Az Egyetemi Színpadok Szemléje, amit májusban már

negyedik alkalommal rendeznek meg a Sirályban és a Tűzraktérben. 2007-ben

indult, hogy egy családias hangulatú háromnapos szemle keretében lehetőséget

adjon számos egyetemi színháit, fiatalokkal dolgozó amatőr társulatnak, hogy

megmutassa magát nagyközönség előtt is. Azóta lassan kinőtte magát, a szervezők

nem titkolt célja, hogy megteremtsék egy fiiggetlen, színvonalas, fiata1, I<sér7etező

színházakatfelvonultatóf esztiváIhagyományát.

A fesztivál idén május 1,6-20.tart majd a Sirályban (Király u. 50.) és aTűzraktérben
(Hegedű u. 3.), valamint e8y előadás egy távolabbi helyszínen lesz, a PRIZMA
Színházban,amely Óbudan van (Raktár utca 1.). A helyszínek lazahanglllata eddig

is nagyon jól passzolt a fesztivd, szelleméhez, ítt igazán nem gond az, ha va7aki

magával,viszi a sörét, kávqátvagy fröccsét a nézőténe,és azt is jó1 tolerálták, amikor

a lelkes fesztiváljárók ott üldögélnek az éjszaka közepélg az aznapi események

megbeszélése, na és persze ajó társaság kedvéért. No de az Llyen elszántakat az sem

állitja meg,ha távozásra szólitják fel őket, elvégre a hetedik kerületben van egy-két

éjjel-nappal nyitva taríó kocsma.. .

Az idén öt naposra bővült fesztivál több visszatérő társulat mellett sok új fellépőt

is felvonultat. A,,hánígazda" Radikális Szabadidő Színház mellett az Ars Gaudendi

Gratia (Budapest), ÁcsTamás (Veszprém) nem először fordulnakmegitt,rajtukkívül

pedig többen jönnek Budapestről, Szegedről, sőt, Erdélyből (Sepsiszentgyörgyről)

is érkezik egy társulat. Az is újdonsáS, hogy idén három budapesti színitanoda kap

lehetőséget a bemutatkozásra, egy-egy húsz perces etúd erejéig.

A {esztívállak nem célja a minősités, igy nincs semmilyen díj vagy zsűri,viszottt
minden nap egy kötetlen beszélgetésen vitathatjuk meg az előző napi előadásokat

az alkotókkal. Így.ugyo., sokat lehet tanulni arról, hogyan is lehet, kell nézni egy

színpadí múvet, kicsit még közelebb kerülni alátott darabhoz, jobban megérteni az

alkotói folyamatot. Nagyon izgalmas tud lenni az, amlkor az ember ütközteti saját,

néha nem is egészen kiforrott véleményet másokéval, és az a7kotőkis nagyon háiásak mindenféle nézőivisszilelzésért.
Akit bővebben is érdekel a program, vagy egyéb információ, az mindent megtalál, a honlapon, a www.fesztival.blogspot.com címen.

A fesztivál, alatt készült képeket, videókat, írásokat is a lehetó leggyorsabban felrakják ide, így aztánlehet böngészni abeszámolőkat,
képeket a történtekről.

A fesztivíl szervezői ezen kívül mindenki segítségét szívesen látja, színház iránt érdeklődó lelkes önkéntesek jelentkezését várják ad

legkülönbözőbb feladatokra (jegyszedés, pakolás, blogfeltöltés, stb.) az iilyesleo@gmail.com címre.



vAN - E NÁLAD To Rú t_l<ózől
Van náIad törülköző? - ez alazánodavetett
kérdés immár kis híján klasszikusnak
számít, krilönösen azoknak, akik valaha is
elvesztek Douglas Adams univerzumában.
De az ő neve talán azoknak sem egészen
ismeretlen, akik még nem bolondultak bele
végzetesen.
Douglas Adams az egyik legismertebb
science fiction szerző, akinek különös
népszerűségét talán az okozza, hogy
könyveit elmebeteg angol humo rra7 írta
meg. Az angol író 1952-ben született
Cambridge-b en, pályája kezdetén rádió- és
tévé-műs orok at írt,v alamlnt producerkedett
a BBC-né| de egysorbizarr állástis elvállalt,
többek közőtt csirkeólakat tisztitott,vagy a
katari uralkodócsalád személyí testőre volt.
trgy ideig egyik nagy példaképe, a legendás

G.ataxis.Utikatauz StoP.posoknak - ,,A világ egyetlen ötrészes trilógiáji' - Az elsőkötet elején Arthur Dent
kétségbeesetten próbálja megmenteni hazat aitol,hogy a helyére §yorrforgul-i utat építs; ek, ám eg.ybarátja
felvilágosítja, hogy mivel nemsokára az egész Földet Áeg fogiák ;;misíteni, igazánLár a gőzért...l'gy aztin

megkezdik a stoppolást keresztül a világigyetemeá, amiheze1engedhetet1e1,hogy1egyenxazemberné11i"iy,'a.stoppolni
vágyógaÍak:xis1akóná1)óri1kőző,u,IJiika1uu,bólazis

kiderül,miért.Fe1túnnek*akegyet1en,buta,azonbankö1tői
indíttatásúVogonok;MilT*'ffiapaiinoid""J."ra'Zaphod

Beeblebrox, akinek a ftjldön ö;tilii"a"L.ry.",,;Utíejeésvégtagjavan,éslgyanőaga1axisehöÉ'eZnem
a'kadá1yozzamegabban,r'ágy.rropi"a7étező1egértékesebb

6rhajót.Fe1tűnikegyeZeÍe,,J,t,,otátygo,egyám"bráscet'egy
cserépmuskát1i,va1amintmegtudhatjuf,,,oá,azegerek

irányít1ákaFö1det,:smiéTa,í'va1u,,iho,gy+z.erBnoBs..
természetesen.Ígyhőseink;;dil;;;l,'"i,ií,,tu,,a,e,,,,,

es,ive1|0st9..:luqvégén-benfo1ytatjákka1andjaikat
aho1öngyi1koshaj1amúszarvasmarháÉai,gonajánlgatiák
kü1önfé1etestrészeiketeIfogyasztásra,^ieiőttkimennének,

és diszkréten főbe lőnék §: ,'a,:'. -ugiik^t. A kóvetkezó részből (Az
El"t,nvilag-indenség, 

" , öü;"J;il;;.ffi;i.
megismerkedhetnek azza7 :.l-l-1-'l.:'-'.f.Wazegyszerűmódszerre1,ame1lye1

akárki kÖnnYedén meg tud tanulni repülni, valamint egy igazi
intergalaktikus házibuli rejtelmeivel is. A negyedik rész, atalányos címűyiszlát, és kös;a halakat -ból nem utolsó

sorb,an kidenil, hogY miért ís ez a címe, és ezűttal a ,r"r.l.m is nagy szerepet kap. Abeíejezőkötet aJobbára
ártalmatlan, amelYben tisztázódlk hogy is lehetünk mi most itt, h"a egyszer a Vogonok lódozerolták a Földet,

miért hiánYoznak azonban a delfinek. A ,,trilógia" első részébőlkészült ámet nagy"várakozás övezte, d,e a regérty
fantasztikus humorát és sodrását sajnos megkö ze7ítőIegre- .lkJ.,llt visszaadni.

A további Douglas Adams kÖtetek, a Dirk Gently holisztikus nyomozóirod ája, és alélek hosszú, sötét teadélu tánja hozzáka Galaxis
kÖnYvek által magasra tett színvonalat, viszont nagy hátránylk, hogy jóval nehezebb őketbeszerezni: kiélezett figyelámme1 kell vadászni
az antlkyáriumokban ahhoz,hogy az ember rájuk akadjon.
Adams halála után jelent meg azuto\sÓ, Akétséglazacacímű kötet, amely egy befej ezet7enDirk Gently regényt és különböző sajtókban
megjelent irásait gyűjti össze, amelyek változatos témájúak, de nem kevéssé viccesek.
TÖrÜlkÖzőre fell Bár ettől Óvaintünk minde nÁt az év más napjain is, de különösen május 25-él amegszállott Galaxis-rajongók nem me_
hetnek el otthonrÓl tÖrÜlköző nélkül, ugyanis ez ahivatalo, To..ilko"o napl (Még a wikpediában is így szerep el,ezmár jebnt valamit...)
Es ha van is, aki furcsán néz rájlk u, ulian, ez talána legiobb módszer hasonló szenvedéllyel bíró ujbarátok megismerésére...
Ja, és két utolsó jó tanács annak, akik esetleg nem olvasta azÚtíkalauzt: Sürgősen olvassa ált R-"aáig pedig eziem történik meg:

NEESS PÁNIKBA!

Monty Python egylk tagával is dolgozott.
Karrierjének fordulópontja a Galaxis
ú ti ka lauz s topp os o kn a k 1,97 9 - es megielenése
volt, amely azonna1, viharos sikert aratott.
Amikor a kötet megjelenése után nem
sokkal meghír,ták dedikálni egy kis londoni
könlvesboltba, maj dnem elkésett, azt hitte,
forgalmi dugó miatt. Később ráébredt,
hogy a tömeg valójában őt várta... Aztán
megszületett a Galaxis tttIkalalz további
ttégy része,valamint a Dirk Gently soíozat,
egy szótárparódia két kötete, rádió- és
tévéíelvételek. A Galaxis útikalauzból
készült hollywoodi játékfilm sajnos már
csak az író 2001-es várat7an halála után
készült el. Douglas Adams a számítógépes
küfyük mellett az ökológia és az evo\íció
nagy csodálója is volt.



Nézze meg idén
is kézzelfogható
közelségből, ho-
gyan épül a 4-es
metról
Ebben az évben is
két épülő állomás
várjamald egy

jes napon át nyitott kapukkal a fővárosiakat,
melyik kettő, az legyen meglepetésl

Kult Ut az Urbitális Majálison
"Uj

05.21. aütörtök, Duna Plaza

Budapesti Dunapart két kiemel
ilesztési területe: a Közraktéra

CET) és u" Óbud^i G ángyfu be

utatása. Elóadás, beszélgetés

Kos suth-téri SZÁMhaborri

05.22. ?éntek, Kossuth Lajos tér

Neked mi jut eszedbe a Kossuth-térről? Politika? Tiintetés? Rendőrkordon? Tisz-
títsd ki a fejed, és gondolj újra a Kossuth_térre! Idézd{el a Parlament lenyűgöző

épületét, a szobrokkal és emlékművekkel szegélyezett parkoí, a kanyarodó villa-
mos nyikorgását! Megvan? Most képzeld el, hogy a szíWázó napsütésben a fr,aía-

lokvidám l<táltásátóIhangos téren felhőtlenülszórakozo1. Furcsa? Hogy irreális?

Akkor gyere el mítlls 22-én a Kossuth-térre, és láss csodátl

vásárcsarnok a Dunánál:
afőváros gyoírría
05.20. szerda

A Központi Vásárcsarnokot 1 897-ben adták
át. A 10 880 négyzetméteren eredetileg
1400 elárusító hely volt, volt; volt oy'an,

amelyik kisebb mint 1,,2 légyzetméterrel.
A három szinten van savanyi.ság, hal,
élelmiszerbolt, iparcikk, bifé, ajándéktárgy,
és több mint 150 éléemiszerstald. Az
épület 4 méter magas betonrétegen ál1,

saját hútőrendszerrel, állandó állatorvossal
múködik, Látogasson e1, ismerje meg

vezetett séta keretében az épitet titkait!

Jövő -Vráro s -Játék (Future
CiryGame):;4.mi
jövőnk, a mi otthonunk:
szentendre"
05.22. péntek

Gondolkodtál már
azon, hogyan fog

kinézni Szentendre husz év múlva? Hogy min kellene váItoztatni a városban? A
FutureCityGame keretében megelevenítjük, hogyan nézzen ki Szentendre 2020_ban!

E z egy alkalom, hogy megmutatsd elmond d, e7látszd,Ierajzold vagy akár elrappeld,

hogy milyen ötleteid vannak, hogyan válhatna Szentendre még színesebbé, pont

olyanná,amilyennek te álmodod! Mindennek kerete egy Európa és a világ sok

nagJváro sában már kiprób ált interaktív játék |esz.

Dunai filmklub: Sodrás-
ban (GaáI Iswán)

05.22. pentek

Lz 1963-bal készült film a

felnőtté válás nehézségeit
meséli e1 - feszüiten kevés

szóvaJ,sok képpel. A falusi
és városi környezet szem-
berill ításával a hagyom ány
és modernitás ellentéte is

megjelenik a filmben.

Floralia -
Római
tavaszünnep
Aquincumban
05.23. szornbat

05.24. tasdrnaP

Az Aquincum
Baráti Kör 20.

alkalommal
rendezi meg a

római kor egyik
iegkedveltebb
ünnepét, a Floraliát. A program ideje alatt

a látogatók az alábbi programok várják:

életmód és kézműves bemutatók, gladiátor-
viada1, színhán, előadás, pantomim, légiók
felvonulása, kézműves foglalkozás. A fog-
lalkozások mellett vásárolni lehet virágokat,

mézet és méz termékeket, ásványokat, aki
pedig megéh ezik r ómai ételeket
fogyaszthat.



Autóstop-verseny a Duna mentén
05.23. szombat

Stoppolj el otthonról Pozsonyig, nézz
körül a Duna mentén! Látogass el az
e szte rgo mi b azíllkáb a, v agy f agylaltozz
a győri Duna-parton! A jelentkezéshez
regisztráLj a_\\44ö&§lapver§eryhu hon-
lapon, és gyere bármelyik szombat
délelőtt 10 órára az F,rzsébet téri
gyepre. Itt megkapod a stoppos
pólódat, és a fontos információkat.
H o zz magad dal f énykép ező gép et,
és készíts képet magadról,
csapattársaidról és a helyi
nevezetességekő1, így bizonyít-
hatod utad sikerességét. 2-3 fős
cs apatok j ele n tkezését várj uk!

részletek a www. urbitalis. hu honlapon
Első Evezős CriticalMass - Evezősök ffi
Holdudvarban
05.23. szombat

15:00 óra: Elsó Evezős Critical Mass:
a mozgalom, amely 80 000 kerékpárost

vonzott
}<oZos

Vonu-
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Helyszínbejárás a Budapesti Központi
Szenn}r.íztisztító Telepen
05.23. szombat

Önnek most vissza nem térő lehetősége
nyílik arra, hogy üzemindítás előtt baran-
goljon egy újonnan megépült szennyvíz-
tisztító telepen, és megnézze, ho1 és
hogyan tisztul meg 2010-től a fővárosban
termelódő szenn}rzízmennyiség mintegy
felel

Jelenleg a budapesti szennyvíz 49o/o-abi-
olólógiai tisztítás nélkü1 folyik közvetlenül
a Dunába. A beruházásnak köszönhetően
a szennyviz 95o/o-a megtisztul, nagy lépést
teszünk tehát a folyo megóvása felél

6. Generali Duna-parti Futógála
05.30. szombat

Futógála a rakparton! Idén már hatodik
alkalommal ad otthont a Pesti rakpart a
1dasszikus 10 kilométeres utcai futóverse-
nynek. A 6. Generali Duna-parti Futógá-
Ián azonban nem csak a 10 kilométerre
készilő futókat várják hanem azokat
is, akik szeretnének egy sík,jól futható
pályán 5 kilométert futni. A futókon kívűl
a görkorcsolyázás szerelmeseinek is ott a
he\nik a rakparton, hiszen őket egy 9,5
kilométeres verseny várja. Vág| neki Té is a
rakpart aszfaltjának fuwa vagy görkorival
- nem fogod megbánni, ha a mozgásnak
szenteled május utolsó szombatját!

avlzen
05.

Láttá],már
sárkányhajót,
ahogyan húsz

versenyző
teljes erőbő1

hajtia? Ültél már
sárkányhajóban?
Beszé7gettéI az
Európa-baj-

nokokkai? Most
mindez rádvár a

Kopaszi gátnál!
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Az origo.hu
tudomány íovatából

A harlekinkatica (Harmonia axyridis)
eredetileg egy ke7et-ázsiai, mérsékelt övi
{aj,fő tápláIékát levéltetvek és pajzstewek
képezik. Lárvája, valamint a kifejlett
rovar jelentós mennyiségű tetíít fogyaszt
naponta, ezért elő szer etette7 a7kalmazzák
a biológiai védekezésben.

Betelepülés Amerikába és Európába

Elsőként Eszak-Amerikába vitték be
1916-ban a pekánfán élő levélteoek ellen.
A 20. szazad folyamán még többször is
szab ado n ere s ztették azU S A 1, 4 áIlamáb an,
ám ekkor még nem telepedett meg a

vadonban. Az első önfenntartó populációt
1988-ban jegyeztékfel. Mára az Egyesült
Allamok leggyakoribb katicafajává
vált, és a sitntén betelepített hétpettyes
katicabogárral (Cocine Ila s ePtemPunctata)
együtt a katicák 70 százalékát teszik ki.

Európában szabadfoldi és ivegházi
kártevők ellen forgalmazták. Elsőként
Ukrajnában kezdték el alkalmazni
az 1960-as években, majd 1982-
tőI Franciaországban, 1993-tóI
Görögországb an, 1,997 -től Belgiumban.
Szabadon élő egyedeit elsőként 2001-
ben talá7ták meg Németországban,
Frankíurt körnvékén. Ansliában 2004-

YeszéIyben a hétpettyes katica
ben bukkantakrá az első egyedekre, melyek
nagy valószínűséggel B elgiumból érkeztek,
ugyanis a falt az Egyesült Királyságban
a mezőgazdaságban nem haszná7ták.
Ma már 13 európai otszágban tudnak
önfenntartó populációkról, s a faj terjedését
több országban is monitorozó központok
segítségével követik nyomon.

Már ná,lunk is elte4edt

Első hazaí péIdányára a Magyar
Természettudományi Múzeum zoológusa,
Merkl Ottó bukkant rá 2008 februárjában
Szigetszentmikióson. A faj meg|elenése
nem volt váratlan, a rohamos nyugat-
európai elterjedés miatt számítani lehetett
rá, hogy előbb-utóbb nálunk is előkerül.

A harlekinkaticát azóta már Dunántúi-
szerte megtalálták, sőt Szegeden és

Sátoraljaújhelyen is, így kijelenthető, hogy
a fq már az egész országban elterjedt,
néhol tömegesen - mondja Merkl Ottó.
A harlekinkatica jövőbeli magyarországi
he|yzete nehezen jósolható, de az elrópai
példák nem sok jóva1 kecsegtetnek.
Belgiumban 2001-ben taláIták meg az első
szabadon élő egyedeket, 2006-rapedig már
az ország területén jelen volt. Flandriában,
Eszak-Belgiumban a második, dz
ország egészét tekintve pedig az ötödik
le ggyakoribb katic aíajj á v áIt.

A harlekinkaticát Magyarotszágon
hivatalosan sosem alkalmazták a biológiai
védekezésben, igy a nálunk felbukkant
egyedek nagy eséllyel Ausztriából
érkeztek, ahol korábban már regisztráItak
megtelepedett populációkat.

Pozsgai Gábor ökológus vezetésével
már Magyarországon is alakulóban van
egy monitorozó központ felállítása.
Mint Pozsgai Gábor elmondta, a

A nrilunk is honos hétpettyes katica

Harlekin Program elsődleges célja a
faj hazat terjedésének a vizsgáJata, de a

nagyközönség bevonásáva1 szeretnének
beindítani egy minden magyarországi, nagy
és könnyen felismerhetó katicára kiterjedő
figyelőszolgálatot is. Szerinte hazánkban az
egyébként is ritka szemfoltos katica (zllnatis

ocellata) van a legnagyobb veszélynek kitéve,
mely első ránézésre hasonló a hétpettyes
katicához, de a piros szárnyíedőn 7évő

fekete foltok körül világos szinű gyíiríik
vannak.

Kiszorítlaa többi fajt

A harlekinkatica rendkívül váItozatos
megielenésű, de Európában alapvetóen
három váItozata terjedt el. Az elsó
változat (Harrnonia arytridis fornla succinea)

szárny{edőjének alapszíne sárgás vagy
vöröses, 0-19 fekete folttal, az előtoron
általában világos alapon fekete M-alakú
mintázattal. A második válto zat (H ar m o n i a
axyr idis for ma sPe c ta b i lis) szárnyfedői fekete
színőek,4 vörös folttal, míg a harmadik,
legritkább forma (Harmania axyridis forlna
conspicua) ehhez hasonló megielenésű, annyi
különbségge| hogy csak 2 vörös foltja van,
a foltok közepén apróbb fekete petryekkel.

Intenzív terjedésének az őkoszísztémára
nézve legnagyobb veszé7ye, hogy az
amerikai és európai példákhoz hasonlóan
kiszoríthatja a jelenleg nálunk éIő

katicafajokat. Mindamellett, hogy eleszi
előlük a táplálékot, ha nincs elég levélteű,
akkor gyakran el is fogyasztja a többi
katicafaj p etéit és lárváit. Versenyképes ségét
növeli, hogy míg az elsrópat katicafajoknak
évente egy, esetleg kettő nemzedéke van,
addig a harlekinkaticának áItalában kettő,
de délebbre akár 4 nemzedéke is lehet.
Nagyobb távokat képes megtenni, mint a

magyarországi faj ok, a növényvédő szerekkel
szemben pedig sokkal ellenállóbb.

Komolykárokat is okoz

Annak ellenére, hogy a kártevőkkei szemben
hasznosnak bizorryit, komoly károkat
okozhat a mezőgazdaságnak is. TáplálékHarlekinkaticák



híján szívesen fogyaszt gyümölcsöket,
különös tekintettel a sző7őre. A bogyókon
táplálkozó bogarakat nem lehet mind
eltávolítani, és aszőlő feldolgozása sotánaz
állat testébő1 keserú vegyületek (alkaloidák)
kerülnek a mustba,jelentósen rontva annak
értékét.
A harlekinkatica ősszel előszeretettel
húzódik az ember közelébe. A teleléshez
készülő állatok gyakran nagy tömegekben
szállják meg a lakásokat,.sok bosszúságot
okozva a lakosságnak. ÖsszegyújtésüLe
legalkalmasabb a porszívó, a lakasba valO
bejutás megakadályo zására pedíga nyílások
tömítése, esetleg hálós beborítása a 1egiobb
megoldás.

Kérik, hogy pusztítsa el
Ha úgy véli, harlekinkaticát talált, és
szeretne segíteni az áI7omány nyomon
követésében, az alábbiakat teheti:

I.átogasson el a Harlekin Program
honlapjára (http,//*w*.col.opt..a.hu/
harlekin), és bizonyosodjon meg róla,
hogy valóban harlekinkaticát talált. A
monitorozást végző ökológusok azt kérik,
hogy ha biztos benne, pusztítsa el, ha
nem, kérjen segítséget a határozáshoz a
harlekin@coleoptera.hu e-mail címen.

1\". elpusztította, akár nem, mindig
küldjön képet a fent megadott e-mail címr!
a leiőhellyel (lehetőleg miné1 pontosabban,
lehet cím, GPS-koordin áti vagy akár
leírás is), dátummal és a megtaiái ó izeméIy
n;vével. Lehetóség van a peldány post;i
elküldésére is, ebben az esetben heliezzék
azt egy kis dobozba, mellékeljék a g'lrrjtési
adatokat, és küldjék el a DomberO tr§/estilet
címére (8900 Zalaegerszeg, Zrínyí u.31.)
Kép vagy elrakott példány nélkül a ielőhelyet
nem tudják felvinni az adatbázisba.

Ha nem biztos a meghatározásban, inkább
ne bántsa az á7latot, de lehetőség szerint
ugyanúgy küldjön róIa fotót és a lelóhelv
adatait a fenti e-mail címre.

Molntír Orsol1ta

http :/www. origo.hu/tudomanv

Pár linkajánló:
httlr ://www. coleorrtera.hu/harlekin/

http://en.wikipedia. orglwiki/
Harmonia axvridis

Pekánfa:

http://en.wikipedia. orglwiki/Pecan

leginkább az ad okot,hogy egy adott faj kon-
trollálatlan elszaporodásának nem feltétele uz ldeg.',hoiorö - u ká.'ur-e-
nyek kedvező alakulásával óshonos fajok is k.p..ef, tnváziósaÍ vir.rúJ"i. a,
ilyen esetek mögött többnyire az élőhelyek lerámbsa, ataart|aru ití,r-.ry".t
során egy-egy élőlény hirtelen helyzeti .lő,ry.. tesz szert.
A klasszikus irtváitós faj mégis a messziről erkeza sikeres hódító. A különböző
|1on;módol_idegenbe ér|ezg élőlényeknek jelentós része nem képes az új
körülmenyekh ez all<1l.m.a-zkodni, es rövidesen elpusztul, mesok .r"tt"! k;s.bb-

:ifly:bb 
rillományokkal beilleszkednek, elemeivé válnak a helyi elo'vilagnak.

Az ''ínváziós faj'' fogalom a mai napig nemInvazív fajok t.ry..* 
^- 

rr:r;j";;" meghatátozás. Vitára

Nehánv ez- iF----T- J --- '-'-h''*'''
, ll&lx:wl:,:, relék azonban

?" ,:1 o:":y b"n ki*.,tntlu

i .fug"., 
fehjr- jet, ug;.r;n

terjednikezda, K őshoios állat-
és nóvényvilas rovására.

Egy 2005-ös
világszerte a
fajok mintegy
az invaziv ra-
letve vetély-

^z 
invádorok

kezére .játszanak:
Betolakodó Európában - Árion wlgaris

adat alapján
veszéIyeztetett
80o/o-a küzd
gadozók, il-
társak ellen.
néha egymás
a kaliforniai

!9d9sa-c;k;lben egy borsónyi kagylófaj, a Gemma gemma .io.po..Jara,."r.
fó oka például az EurópábóJ behurcoliparti tarisznj,a.ek (Curciiu, ;;ili
megieienése. Auizsgalat szerint ugyanis a Ákazuj környezetben 

^, 
őrhor.o.

Nutricola kagylófajok fogyasrtásiia állt rá, előnyhazluitutuu u -ari. lr.,r,u-
dort.

Az Egyesilt Álamokban és Furópában egyaránt jelentős pénzösszegeket
|ordítanak az invádorok felmérésére és visszaszorítására, társadalmi össze-
foqást. sürgetve, s egyre, inkább előtérbe kerülnek 

" 
;;;Ü;;;;;)Lá'r.t,

lzinváziós csatornák feltérkepezésére irányuló kuratásJk,gyakorlati ,."ék;;r-
ségek, figyelemfelkeltő kampanyok.
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Greetings!
In mY oPPinion, at the Easter holiday everybody unbended itself, and you can go on with new force at the some week, which remained
until the exam Period. But the sun is shining, and I'm really waiting for these:io sit on a bench in the park of our universiry and to
study for the practices, which is following.
And how good is the social 1ife in the park! I have to say that I realiy enjoy it, but the sunshine is the best,'cause I missed it very much.
I think we were luckY with that during the holiday, too, certanly I háve, tecause at home al1 week was sunshine and warm. I was in the
garden all week, and relax after the very hard week, following the Equus Days. Or refresh after the Equus-Days was so hard? I dont
knovl, but screw it, lets think about what have you done durúg the Equus Dayr, urrd decide it . Amorrg my friends there are some, who
didnt know what does he do during the programs, and we haá to help him to remember it... Never -l.rd, th. essence is: with you at
next yea! at the same time, at the same place.
During the Equus Days, there's the Puding in English, and German, you can play table soccer at the championship. At Thursday
You can take Part of InternationalDay, there were a 1ot of nations, who show,r, ,orn" national dish and drink. I think this constant
Progfam of the Equus Days has a very good cheer all year, and according to the pictufes, at this year had too.
After the International Day, we can take part inthe biggest pafty at the semester, in the nevl, bui well known Equus-Club. At Friday
and Saturday there was two party at the MarekJózsef Dormitory, these were good parties too.
During the weekend, there was Some teacher-student competition, voileyball, basketball, water-polo and soccer competitions. I think
all games were enjoyable, congratulations to the playersl!!
Thanks to the organizefs to make the programs, in my opinion, these were very good!

peter kutasi
Eukanuba messen7er

New contacts of student organizations:

Foreign Student Association: fsa@aotk. szie.hu

IVSA Hungary: ivsa@aotk. szie.hu

Responsűje pűbli
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PusltsHpo By P&G Per;Gnne

Eukanuba§3,

Join the newsletter of the students'council,

Join to univet news now!

Go to : httpl/groups.yahoo.com/group/univet-news/j oin



Hungarian specialties

Not Clinking Beer Mugs Doc h,opBntyRurBs

Liüng in budapest, you must have

been to a number of pubs. On the whole,
they are iike any other
establishments all around the world:
drunken philosophy students dicussing
Fleidegger, cute little 1S-year-old guys
eyeing the hen paíqr ú the other end

of the bar,
groups of
friends
talking over

mugs of
beers.

But
something
is different.
(Insert
sinister
music here.)

Th.y
dont click

of 1B48 in the Habsburg areas.The
revolution in Hungary grew into a war
for independence from Habsburg rule,
but was
evenfually
suppressed.
According
to the
legend,
when the
1eaders

of the
revolution
were being
executed,
the
Austrian
soldiers
clinked their beer mugs to their victory.
Therefore, Hungarians made an oath not
to do this,

Some say this oath was only made for
150 years, so it expired in 1999. However,
still many of us keeps the custom to this
duy.

1.If I like it, it's mine.

2. If its in my mouth, it's mine.

3. If I can take it from you, it's mine.

4. If I had it a little while ago, it's mine.

5. If I'm chewing something up, all the
pieces are mine.

6. If its mine, it must never appear to be
yours an},\^/ay.

7. If it just 1ooks like mine, it's mine.

8. If I saw it first, it's mine.

9. If you are playing with something
and you put it down, it automatically

becomes mine.

10. Ifits broken, itt yours
their beer mugs, bottles or glasses here.
(Stunned silence.)

But why? They do it with wine, martini,
gin-tonic, vodka.

If you ask a born and bred Hungarian
about it, you might get the short and
simple answer,,Just because we dont.'' But
braVE Trrrtle here and now reveals the
truth:

The custom of not clinking with beer
originates back in the 19th century,just
after the Hungarian Revolution of i848,
which was one of many revolutions that
vear and closely linked to other revolutions
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Bestsellers

Bestsellers was opened in 7992 as the first
English language bookshop in Budapest.
The shop has a few well-selected books in
fiction, but the non-fictional books make
the larger part oftheir selection: they have
books on psychology, cultural studies,
philosophy, politics, international relations,
religion or sociology.There also is a history
section, with a special focus on Hungarian
history, but also on the Central European

region in general and the Balkans. The
bookstore stocks numerous books by
Hungarian authors, which were translated
into English.

A smaller amount of books in French
and Spanish are also available, and so are

many English-language newspapers and
magazines.

A11 the books are new ones. The prices
are a bit high, but the working hours are

Address: Október 6.,lt 11.,Budapest (V.
district)
Opening hours: Mon-Fri 9-18:30, Sat
70,17,Sun 10-16
Website: www.bestsellers.hu

Red Bus

Red Bus is truly the gem of English
language bookstores in Budapest. It offers
second hand books in a stunningly huge

books in travel, cooking politics or history,
but their fiction books are what makes
them the best in Budapest in my opinion.
You can find basically everything there
given that you visit the shop regularly.
Apart from the classics, they have a wide
selection of"light reading", books that are

perfectly enjoyable after ahatd day in the
exam season: chicklit like Helen Fielding
et al, or something ful1 of action such as

John Grisham.

Their prices are amazing,too: you can get
some of their books for 400 HUF, but I've
never seen an}thing above 2000 HUF.
The bookstore also buys all rypes ofbooks

for a third oftheir selling price.

Address: semmelweis utca
14., Budapest (V. district)
Opening hours:Mon-Fri 11-18, Sat 10-14
Website: http:/ /www.redbusbudapest.hu/
book.htm

English-language Bookstoíes in Budapest
Sometimes you are just too tired to go out,
but apart from your Anatomy book, you've
read everything a hundred times, there's
a cricket marathon on your only English
language TV channel? You need to buy
some books, then. But where?

Many major bookstores have English-
language books, but I only suggest those
if you desperately want to read Penguin
classics. But ifyouwant something different
than Pride and Prejudice or Vanity Fair, you
can have a try in these stores.

Pendragon Books

Pendragon Books offers a selection ofbooks
in English only, in two large rooms. You
can find anything from art to architecture,
from children's books to fiction, sci-fi and
autobiographies. Coelho and Stephen
King are on the shelves as well as Rushdie,
Pamuk, or Térry Prachett.

The original prices are converted into
Forint according to the current rate.
Bonus: ali the shopkeepers speak a very
good English and are rather nice people.

If the book you need is not on stock, they
order it for you.

Address: Pozsonyi út 22-
23., Budapest 00n. district)
Opening hours: Mon-Fri 10-18, Sat 10-14
website: wvwv.oendrason.hu

have some non-ficti



szentendre

Szentendre is the first place we come
to going north from the capital on the
Buda side of the River Danube. Pos-
sessing something of a Mediterranean
atmosphere this town has always been
favoured by artists as somewhere both to
live and to work. It is still true today, as
is witnessed by the number of museums
and exhibitions devoted to the life and
work of szentendre-based artists. works
of the artist and graphic designer Jenő

Barcsay can be seen on DumtsaJe nő utca,
and probably the most famous of a11, the
ceramics of Margit Kovács are on dis-
play at No. 1 Vastagh György utca. Visi-
tors are attracted to Szentendre not just
by the charm and the atmosphere of the
place, but by its excellent cuisine too. It is
a town that more than once in historv has
been settled by Serbian immigrants, and
this is reflected today in its houses and
its beautiful churches with breathtaking
iconostases. szentendre is also the loca-
tion of Hungary's biggest outdoor mu-
seum or.

Spring minibrakes outside Budapest
Visegrád

'lhe remains of peel towers witness that
Visegrád was at one time on the limes of
the Roman Empire. Later, King Saint Ste-
phen settled the religious hierarchy here
and remains of his church have been un-
covered behind Solomont Tower, named
after the legend which says that the Hun-
garian Prince Solomon was imprisoned
here. The whole area is dominated by the
citadel high up on the hill, and even in its
ruined state it is a formidable sight. The
Royal Palace was built at the foot of the

Saint Stephen, the first king oí Hungary.
It remained a important royal and eccle-
siastical centre for centuries; today the re-
stored castle is an impressive museum and
its great hall a venue for scientific confer-
ences. The Basilica, commandingly situ-
ated atop Castle Hill, is Hungary's largest
church. One ofits side chapels, theBakócz
Chapel, is amongst the finest monuments
to the Renaissance an}rvhere in Hungary.
The Cathedral Tieasury is richly endowed,
and is also open to visitors. Nearby is an
important statue of King Saint Stephen;
in the evening light, with the newly re-
built Mária Yaléria Bridge to Slovakia, it
makes a stunning picture. The Christian
Museum is situated in the primatet pal-
ace, and its collection ofItalian paintings,
Gobelin tapestry, faience and porcelain is
well worth seeing.

Fót
The heyday of Fót, 10 miles east of Bu-
dapest, came with the ennoblement of
the Károlyi Counts in 1808.Two of their
biggest projects remain to this day the
focal points of the town. The 107-room
mansion was designed by Miklós Yb1 and
its harmonic, Classical lines put it in the
top ten Hungarian historic monuments.

It functioned until recently as a children's
home, and now one of its rooms is used to
for civil weddings. Ybl was also respon-
sible for the Catholic Church, built 150
years ago in Romantic style. The under-
croft contains some rare Tenerani statues,
and the ornamentation of the altar with
semi-precious stones is noteworthy. The
building has been beautifully restored.
The organ was once played byFranzLiszt,
and referring to the anniversary ofthis in
a letter of his, Pope John Paul II once
granted pilgrims who had assembled at
the church apíenary indulgence.

hill. It was originally Gothic in design,
but was transformed into the Renaissance
masterpiece contempofafies describe by
King Matthias. We know; for example,
from several sources that atgreat celebra-
tions it wasnt water that flowed from the
exquisitely carved red marble fountains,
but wine! With the help of British ex-
pertise this marvellous fountain has been
reconstructed in the courtyard, and the
garden replanted with flowers that are
known to have been present in its heyday.
Outdoor equestrian events, contests of
strength, and medireval festivals are staged
in the summer months, with Renaissance
feasts held in the citadel itself.

Esztergom
Just twelve
miles fur-
ther north
from
Visegrád is
the Royal
town of
Eszter-
gom, the
first capital
oí Hun-
gaíy and
birthplace
of Ki.g



Interview with Dunay Miklós
4.0n the department's website we have
found a picture where you anesthetize a
tiger What is the story behind?

That picture was taken a long time ago. It
was a circus tiger brought in by the train-
ers, they pulled the three leads in three
different directions, and the animal had
to be anesthetized for an X-ray. It was
an attazing experience to touch him. If I
remember correctly, the knee-surgery was
performed by Doctor Dioszegi. There was
a noticeable crowd in front of the oR.

5.If you would have to choose between
anesthesiology and dentistry which one
would you choose and why?

This question is not that simple. There
are things in both what I like, and things
I dont like that much. I am thinking of
dogs with neglected teeth, when during
tíeatment even I get sick of the smell and
the bacterial contamination. I had to real-
íze that you cant really blame the owners
for their pets'dental hygiene, while theirs
are pretty much the same. I think we have
to wait a couple of years with that.

6.Are you scared at the dentist?

As a child I was afraid, because there were
old dental machines on show in the school
dentist's waiting room, which looked like
torture tools from the Middle Ages. I
wonder who had the idea to put them
there. Today, it's different. By that I dont
mean that the dentist is afraid of me, but
that I know what is going on when, why
and how.

7.Is your wife a veterinary? How did you
meet her? Do you have any kids?

No, my wife is not a vet. She is a special-
ized translator and interpreter. I have to
admit, that I wouldn't like if wed get all
professional at home. How did we meet?
We were paired in kindergarten. Serious-
ly, Although our relationship only begun
at end of high school. Since then we have
tvvo very mischievous boys. The o1der one
has already chosen a wife for himself in
daycare.

8.Which is your favorite country? Why?

we arrange a lot of trips. During the long
hikes I feel I am a part of nature, and I
find the answers to life's great questions.

9.Was there anyjob that you took on, but
nowyou feel thatyou shouldnt have?

You can never now what if... Good and
bad experiences have their own roles. I
think all the experiences were needed to
get me where I am now.

10.Which one is your favorite ice-cream
flavor?

1.How did you get to the department?
How long have you been working hereP

I received my diploma at the end of No-
vember, 1995 then in December I already
started working as an intern at the Sur-
gery. I really liked the job and the atmo-
sphere. It's still a kind of an example for
us. At the end of the internship came the
military call-in, but instead I choose to go
into civil service. I got back to the sur-
gery with the help of Bela Fenl,ves. The
department head at the time, Professor
Toth, went to work to Germany for a year,
I was hired for this time. He never came
back, so I stayed.

2.What arcyour most important memo-
ries ofthe university years?

I really 1ike to remember to our parties
and trips. The weekend programs of the
severa]-week-long Foreign practices were
the most memorable. I think some of my
colleagues could tell more about it..! But
I'11 never forget the tense atmosphere be-
fore the exams, learning together really
brought the team together. After gradua-
tion we kind of drifted apart, but I stay in
touch with many people.

3.How old were you moved away from
home?

Unti1 the end of high school I lived with
my parents inJaszbereny, than because of
the university I moved into the dormitory
on Mogyorodi street, and since then I live
in Pest. I dont know what would have
happened if I didnt have to move for the
Univerity, but as I now see it, the best is to
leave the family nest at the right time, to
live by your own rules.

M.yb" chocolate, but I can
it.

without

11.When is your birthday?
I was born on 25 November, I am a Sag-
ittarius.

12.If it's not a secret, who do you usually
give the 10lo ofyour tax*l

It's not a secret. Catering of the chil-
dren and elderly people arranged by the
Church and our daycare to buy sport
tools. That way I know the money gets to
the right places.
* in Hungary you can decide how 1%o of
your annual tax is spent, you can suppoft
non-profit organizations with it.

kiss Dominika
Szabó Réka
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Gerbeaud

4 c. flour
1 1/3 c. butter
2 egg yolks
1 .gg
1/4 tsp. salt
1Tbsp. sugar
1 cake yeast
1/2 tsp. baking soda
1/2 c. sour cream
1/2 1b. ground walnuts
1 c. sugar
your favorite perserves

Directions
1.combine walnuts and sugar...set aside
2.sift flour and baking soda, 1 tbsp.sugar
and salt together in a bowl.
3.cut in butter as for pie crust
4.add egg, egg yolks, crumbled yeast and
sour cream...knead together well.
S.divide dough into 4 pieces.
6.ro11 1 piece to frt a 1,2xI4 inch pan
7.p7ace in bottom of pan
S.spread a thin layer of presefves on
dough
9.sprinkle on 1/3 of nut mixture
10.repeat layers, ending with dough for
top
11.let rise in warm place for 1 hour
l2.bake at 350 for 45 minutes
13.coo1 and spread top layer with choco-
late icing or melted chocolate.
14.slice and serve.

Somlói

Ingredients:

Cake:
6 Eggs,6 tbs
Sugar,6 tbp Flour,
2 drops of Vanilla,
2 tbs Cocoa Pow-
rier

Walnut cream:
100 g Butter, 100

Cake page
g Walnuts (finely ground),200 ml Milk,
1 tbs Sugar, 1 tbs Rum, 1 tsp Flour

chocolate cream:
200 ml Milk, 1 Egg, 1 tbs Sugar, 100 g
Butter, 1 tsp Flour,2 tbs Cocoa Powder

Topping:
100 ml Milk,50 g Sugar, 1 tsp Rum
Preparation:

Heat the oven to 350 F.

Separate the eggs. Beat the yolks with
sugar unti1 thick and foamy and mix in
the flour. Beat the egg whites until stiff
and gently mlx it into the batteí. Flavour
half the batter with cocoa powder and
the other half with vanilla. Bake each
batter, for about 15 min, until the cake
sepaíates from the edge ofthe pan. Place
on a cake rack and let it cool down.
Mix the walnuts with the butter, milk,
flour, sugar and rum. Bring to boil, on
low heat, stirring we11. Let it coo1 down.
Spread the cream oveí one cake and
cover it with the other.
Mix the milk with the beaten egg, but-
ter, flour, sugar and cocoa. Stir it on low
heat until thick, but do not boil. After
it cooled down spread it on the top of
the cake. When the cream is stifr, cut
the cake into little pieces with a spoon.
Place them on a dish.
Mix the milk with the sugar and the
rum. pour it over the cake. Decorate with
whipped cream and chocolate syrup.

Gundel's walnut-filled
pancakes with chocolate

sauce

chocolate sauce
3 tbsp Dutch cocoa
3 tbsp sugar
3 yolks
200ml milk
100m1 cream
125g dark chocolate, chopped

4 tbsp dark fum or brandy
609 butter to finish cooking pancakes
Pancakes
3 eggs, beaten
1 cup milk
1 cup plain flour
50g butter
Filling
1259 walnuts
609 raisins
609 sugar
Zest of 1/2 a lemon
4 tbsp dark rum of brandy
For the chocolate sauce Beat the cocoa,
sugar and yolks together. Bring the milk
and cream to the boil and pour over the
yolk mixture, whisking. Return to the
heat and cook gently, stirring, until the
custard thickens. Remove from heat and
add the chocolate and rum, stirring until
combined. Keep sauce warm while you
cook the pancakes.
For the pancakes Whisk the eggs and
milk into the flour until you have a
smooth batter. Let stand for 10 minutes.
fhe consistency should be like pouring
cfeam - you may need to add a touch
more milk.
Heat a frying pan, add a knob oíbutter
and move it around so that it covers
the pan. When the butter is foaming,
pour in a ladleíul of batter, moving the
pan around so that the batter covers the
whole bottom.
Cook over a medium-high heat until the
pancake is golden brown underneath.
Türn it with a spatula, cook the other
side then transfer to a plate. Continue
with the rest of the batter and set aside.
For the filling Finely chop the walnuts
(or blitz in a food processor) and the
raisins, and combine with the sugar, zest
and rum.
Place a spoonful in each pancake and
foid into four so that they look like
triangles. Repeat with the remaining
pancakes.
Heat a large frying pan with the butter
and add the filled pancakes, frying gently
to warm them through. Cook on both
sides. Tiaditionally in the restaurant they
were sprinkled with rum and flamed
at the table before being finished with
the chocolate sauce. But if flaming
makes you a 1ittle nervous - as it does
me - sprinkle a little extra rum over the
pancakes and serve them straight away
with the chocolate sauce poured over the
top.


