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kemény fóbo vógtuk o fejszénkei, ornikor elhotóroztuk, újro

életet lehelünk o KiVEl"ltés lopjoiro, Nogy lendülettel, elszóntsóggol

és egy zsóknyi otleltel fogtunk hozó. Ae els mérfoldkóvet o

kezedben t<rrtod, Kedves Olvosó!

Terveink hosszú tóvúok: egy olyon hovontra megjelen fórumot

kívó n u n k terem ieni, o ho| mindenki rnegszólolhot, ohol .iól kiegész'ttik

egymósi o hírek és g sórakozIoló kasok, o hollgcfók és oktotók

gondolotoi. Egy olyon újsógoi szerelnénk o kezetekbe adni, ornit

szívesen olvostok, és omibe szívesen is publikóliok,

Ez űton koszonjük gzl a 1emérdek bótoítóst, jcvoslotoi, jó

tonócsot, intelmet, amií az el ó szerkesztókt l kózvetve vcgy

kozvetlenül koptunkl És kószónjúk azok segítségét és tómogotósót,

okik ezen els sz m megjelenése kórül bóbóskodtok. végül oedig

koszónjük Nektek, olvosóknok azl, hogy lovóbbro is keresitek és

végigbongészitek azújsagotl Reméijük teszitek rnindezt olyon nogy

szeretettel, omilyennel mogo o KiVEl"rtés készültl

üdvozlettel:

- o Szerkesztók -
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Tudta On, h
a kutyák

ú n rendszeré

65%
emésztórend

taIáIható?

KEDVES HALLGATO!

A Eukanuba szefetne meghívni egy Eukanuba reggel biiféjében 20
délel tt. A Eukanuba reggeli átvételéhez nem kell mást
utánazalábbi néhány kérdésre ke1l válasá adnod,*
Amennyiben minden kérdésre helyesen válaszolsz, a2010. évi Equus-napokon a kutyádnak
vagy cicádnak az életkorának és testnagyságának megfelel 1 db 3 kg-os kutya vagy mac-
skatápot adunk ajándékba| Azajindékot átveheted 2010. április 14-tólazBgyetemi Patikában

Név: ...............

Evfolyam:

Mityenállatottartasz? ! rutyu lVacska

cikk elolvasása

Mennvi a

1. A kutyák immunrendszerének hány százalékataláIható a bólben?

2. Aprebiotikumokkal való etetés:

! Noveli a hasznos bélbaktérium számát
E csokkenti a hasznos bélbaktéfium számát

3. A prebiotikumokkal való etetés:

! Noveli a patogén és fakultativ patogén baktéiumok számát
l Cs kkenti a patogén és fakultativ patogén baktéiumokszámát

4. Melyik prebiotikum található a Eukanuba tápok nagy részében?

5, Prebiotikumok az alábbi Eukanuba tápokban találhatók: (tObbet is bejel lhet)

! luppy
! adult
L] Mature & Senior
[J na;tatápok
! naily Care Sensitive Digestion
[J Oaity Care Senior 9+

E Working & Endurance

*A kvíá kit ltó elsó 100 hallgató kap ingyen Eukanuba reggelit.



Sziasztok!

Gondolom mindenkinek feltííntl hogy ebben a tanévben mé9 nem Jelent meg a
KIVEÍTÉS, Ez annak k szónhet ,-hogy a sze*eszt ségnen tet3es válto}ás
t rtént, ez ton ís szeretnék nekík mind a Eukanuba, mind a magam neyében
sikeres míjk dést kívánni, és gratulálni a bátorsághoz, amiért felvállalták e*. a
komoly feladatot, A szerkeszt ségnek nagy tervei vannak, és ezek
megvalósításához szeretnék kérni a Ti segítségeteket ís. Arról van sz , hogy
minél jobban kivegye a teljes hallgatóség a részét az újság létrehozásában.
Tehát érezzétek magatokénak a KIVETITEST, é bátran írjatokl

Ú9y gondolom , szintén mindenki tisztában van azzal, hogy nemsokára jra itt
az Equus-napok. A sokéves gyakorlatnak megfelel en az Eukanuba ismét
támogatja a rendezvényt, remélve, hogy ezzel is értetek tehetnek va|amit,

A tavalyi rendezvényen m gtartott Eukanuba-reggelin rengetegen vettetek
részt, ennek nagyon rültek a szervez k, és természete en a Eukanubánál is,
Idén is lesz Eukanuba-reggeli/ és az Equus-napok alatt sokszor fogtok találkozni
Eukanubás hirdetésekkel is.

Amtigy is tavaszodik már, ezt 9y látom, mindenki érzi, egyre t bb kolléga
választja már szunetekben a brifé helyett a parkot, és hallgatja trolik andalító
z gása mellett a madarak halk tavaszi énekét.

BÍzom benne, hogy a tavaszi szünetben jól kipihentétek magatokat, mert az
Equus-napok remélhet leg igencsak lefáraszt majd benneteket! Én például
madarászni voltam, zeríntem ez az egyik legjobb móka ilyenkor kora tavasszal!

Az tlj szerkeszt knek sok sikert, kitartást, Nektek jó mulatá t Equus-napokra,
kcirtjlbeliil ez minden amit a Eukanuba nevében kívánok nektek!

kutasí péter

Eukanuba-osszekot EukalalJtra l"

A Eukanuba állatorvosa: dr. Berkényi Tamás berkenyi.t@pg.com
Eukanuba Procter& Gamble CEEMA
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'Tegyük fel, hogy oz ügyfelünk nem hozudik" dr. Hullór lsivón

A Bos Major-jeloltek maguk szervezik meg kortes-
hadjáratukat, melybe diáktársaik mellett nyugodtan
bevonhatják valamely számukra szimpatikus tanszék
dolgozóit is, A Bos Major-választáson az egy hetes
kampányt kovet en rovid míjsorral (ének, zene, tánc,
színdarab) 9y zhetik meg a jeloltek a zsíjrit arról, hogy k
a legalkalmasabbak a ,,legnagyobb marha" círn
elnyerésére.

Pénteken, 12.00-tól a Eukanuba-reggelin az els 100
érkez ingyen reggelit kap, majd ha helyesen tolt ki egy
tesztet, akkor egy zsák kutya-/macskatápot vihet haza
kedvencének a Eukanuba jóvoltából. A nyeremények
április 14-t lvehet k majd átaz egyetemi patikában.

A nagy szombati Felvonulás rend ri díszkísérettel, és
dékáni felvezet hintóval zajlik az Egyetemt l a
Kollégiumig és igazán akkor j , ha sokan vagyunk,
jelmezt visel nk, és minél tobben elhozzák az állatukat is.

Az International Day keretében a ktjlföldi és magyar
diákok megismerkedhetnek egymás nemzeti ételeivel-
italaival (ez utóbbi általában tartalmaz tobb-kevesebb
alkoholt is.,.), valamint szurkolhatnak a rolIerverseny két
állandó résztvev jének, Dr. Gerics Balázsnak és Dr.
Bartha Tibornak, akik minden évben rj kihívókra várnak.

A Puding pedig nem más, mint egy kotetlen esti
beszélgetés Egyetemi.lnk oktatóival, ahol megtudhatjuk,
milyenek voltak gyerekként, majd egyetemistaként, mit
csinálnak szabadidejtikben, stb.
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Kedves Diákársaim!

Nagy rómtimre szalgál, trlagy iljból szóihatok frozzáiok a KivetÍtés iapjaiin! ]No nern azért.
n]ert szeretek Írni. han m mert egy telkes ki caapat fe|vát|a|ta az rljság írásámak,
szerkesztésének és kiadásának teend it. Ez ton ís szeretnék kitaítiást és sot< sikertt kívá.nni
Nekik!

lttéhány rij trírrel szolgálhatok ltlektek a trl.féléwei és a kollégiurn[ eiíreilyezésse]l
kapcsolatban.

Már egy ideje igen er teljesen foglalkoztatott ínindenkit a 11. félév Eyakollati ]képzásémek
teínatíkája, rendje. Örómrnel mondhatom, pozitív választ kaprunk a kéndése,ir*krel Áz ilj
télév sarán kistelez klíníkai Eyakor|atot nem csak a Kar klínikíin" harrern küls s é ]t{.irlif{rldi

klinikákan, állatoryosí rendel kben is el lehet rnajd végezni. E|kezd dartt e he,ly,ek

akkrediáciÓs folyamata is. rernélhet leg elég rende|ó tudl-a rnajd a k vete|rrrénye[<et
teljesít ní az orszáEban. A k lfibldi helyekkel kapcsolatban a Kar e|s sorbari á rfiohi]litas]i
progran,lokban rés:ztvev hallgatokat tudja tárnoqar!,ii, b vebh inforrnácíóval a
kés bbiekben a konkét feltételek kido|gozása u án szolEáltratunk,

Dr. Veresegyházy Tarnás Dékán,helyettes Lln elmondta, hoEy a Kar a Xl. íé]lév ideje ailatr
a szokásos módon tud.la a tanulmányí t sátindíjat és rendszeres szociális ósáóndijat fize]tn]i

a hallgatóknak, mivel aktív jogviszonyuk az uto|só fáévne bejelentkezett ha[{Eaitóknak
megmarad.

És még eEy jó hír ezzel kapcso'atban: valószín ieg a tavaszi fé|évben [s tesz |ehet séq a
!L, fé|évet elvéEezni, ami az ii ztóndíjjai néhány hónapot vagy félévet k1.llfiiid n tanurrló

hallgatoknak |elret vé teszí, hogy ne egy egész évet tolódjon az egyeteín befejezése.

Felhívonrr rninden éíintett figyelmét, hogy a kollégiumi dhelyezésne vonatkozó szabá|yok
meEváltaznak, tiibbek kóz tt a 11" fé!év bevezetése miatt is" MÓdostl| a szeínpoíltrendszer"
ami alapján a pályázatokat elbírálják, valarnint a pályázatt kérelmek beadási határideje {!].
Kérek mindenkit, hogy nézzen utána a változásoknak, mert ezen a helyen nincs rnód a
részl 1ezésre_ Kiss l;ászló lgazgat Úr elmondta" hogy ha a ínostani helyzet neíri vá|tozik
lényegesen, akkor a trl" félévre beiratkozott hal|gatóknak valószin leg rnaradékta|anul
helyet tudnak biáosítaní a plusz félév során.

Az idei Equus-napok ideje alaft taítunk egy Összhallgatói Értekez|etet, arnelyre minden
haligatót ok zeretettel várunk! Szó lesz t bbek kt}zíitt az j hallgatoi korrrplexurn
építéser l és terrnészetesen lesz szavazás is, ínert szal,azíli jó! :}

Vállalkozó szellemíj és nem csak beszél , haneííi tenni akaó-tudó eínber ket keres a
HÖK, ugyanis április végét l t bb ernber végz sként abbahagyj'a nrr"l,rrkáját e szenyben. A
biológus képzésr I keresíink egy hallgatot, Valarnint a HallEatói onkorynánTzat eNn ki
pasájára :s gyet, Aki ked\ret érez ehhez a munkához, kérern kenessen meg akán az
évfolyamfelel siikon keresáíil, akár személyesen is.

}ó szórakazást kívánok mirrdenkinek az Equus-riapokon!

űdvózlettel:

LászIó Noémi
nöx-eln k
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Hallgatói Napok Temesváron
szÉrely rnnrRs

Március t dikén, egy szeles és hideg péntek délutánon gy lekeáiink az Equus
Club elótt. A már megszokott autók és a (party)busz, az oszlopos tagok és az
elósz r vel nk tartók égy tt dideregtiink jó kedvben és vártuk az indulást, hiszen
lsmát egy hallgatói rendezvényre indulunk, ez ttal Temesvárra. A délutáni indulás
vfutll e li indulássá alakult, a szokásos ,,mindjártottvagyokkétperc",

"ál{unkmegateszkóban',"farkashozmégbeugrunk"és 
hasonló okok miatt de ez

mlt sem z gte ke&ünket, híszen évek óta nagy kedwel és rómmel indulunk

mlnden ilyen tra.

Az t mondhatni szokásos volt magam a partybusz sof rjeként jókat mulattam a

társaság sáorijaln, viccein, és a konvoj siivített Temesvár felé, Este 11 ktirril

órkEá nk meg Temesvárra, ahol a hétvége fószetvezóje, Sinka lstván már várt

mlnket. A tárcaság elfoglalta a szállását és csatlakozott a vendégel adók
apartmanjában lév hallgatókhoz és a már megérkezett elóadókhoz, így már
egytltt enyhíthEtttlk az út során oly kínzó szomjunkat.

zombat reggol tónylogesen elkezdód tt a hétvége, a reggeli utáni elóadásokkal.

Az el adásokat mlndlg két nyelven tartották, az el adót egy tolmács
folyamatosan fordította- ígv a román anyanyelv hallgatók is
bekapcsolódhattak az el adásokba.

Dr. Szelényl Zoltán kit in

Jérce, tudják a fidalkoni ry,ik tdrá tinédzser l ányzo" dr. Hull* lsfván

el adásával zártuk, melynek témája a loyak nemzetkaizi beazonosítása

volt. Azt hiszem itt - magamból kiindulva- j pár zavaros információ a

helyére keríilt, mint a színek, egyedi azonosító jelek bélyegek.

A vacsorát kóvet rövid pihen után egyíitt gyiilekeztíink az ebédl

atatti teremben. Itt lehet seg nyíIt némi számolásra is, és jó volt látni

eá a ktiz<isséget í9y egy tt, melyet risszek t a kóztis magyarsiágtudat,

a baÉtság és a k zós hivatiás.

Itt 80-90 hallgató lehetett egyútt, a Kárpát-medence szinte minden

részéól, (Itt szeretném elmondani hogy nagyon rült k hogy

Budapestr l 27en rnentünk, bár már kezdem megszokni hogy minden
jabb rendezvénnyel rekoldot dontünk@.)

PE esti él zenés mulatsiág a
legtóbbek szerint a klasszikus

bulikat idézte, melyben a páros

tiáncoktól a oszereIemvonaton" át
mindenrc volt lehet sé9, Ez ton
kószonjiik a zenekamak hogy
minden kívánságot teljesítettek"
szuper este volt!

Vasárnap folytatodtak az
el adások: Dr. Gál János a híill k
anaómiájáól tartott el adást,
mely talán az egyetemeken egy

kevésbé hangsrilyozott téma, de itt mindent bepótolhatfunk. Dr.

Kovács Katalin fogászat el adása is kit n volt és rámutatott arra,

hogy a specializáció mennyire hangs Iyos a szakmánkban. Dr. Biksi

Imre sertésegészség gy el adása szintén nagy tetszést aratott, v{;[il
Dr, Wallner Gabriella egy feltórekv és fontos ter letó!" a

homeopátiáról beszélt.

A hazaríton, a vísszapillantóban alvó emberek jelezték: a hétvége

minden tekintetben jól sikerült.

szaporodásblolÓ9lal
taftott, ezt követte Dr,

el adást
K nyves

aLászló beszélt
szarvasmarhatartás technológiai
és állathlglénlal részleteir l. A
délel ttl program átbeszélésére az
ebéd mellett került sor. A napot
végtJl Dr, KraJcsovlcs László
szegedl lovas állatorvos

rrVETIrÉs * 
'n 
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Ez ton k sz nném meg a szervez nek, Slnka IsWánnak a szervezést
és az el adóknak a kitiin el adásokat.

A Magyar Állatorvosok Világszervezete Hallgatól Tagozata mozgalmas
hónapjalt, évelt é|l. Az elm lt évek passzívabb résnrétele után most
ismét azt Iátom az iRhoni karon, hogy ismét van |e|kesedés, eIszánBág
a hallgatókban. Hogy tény|eges barátságok alakulhatnak ki erdélyi,
vajdasági hallgatókkal, egyre t bben megytink a rendezvényekre, és 4
év szerrezés után azt mondhatom hogy egyre és egyre t bben
vagyunk

Bár tudom hogy az egyetem
nehéz és sok az elfioglaltság,
de évente a-5 héhégét ná

tud szánni az ember, és
k z sséget. banátolot, kap-
csolatokat, tudást és sok-sok
jó bulit kap érte..:

És hogy mi k vetkezik? Dr.

Krajcsovics Laci banátunk
szervezésrÉben április 22-25.
k z tt hallgatói napokat rendeziink: Algy n, ami a tavalyi Algy i

Napokból kiindulva szerintem kitrin lesz, minden tekintetben. A
programokat lentebb olvashatjátok.

Ha a Hallgatói tagozattal, Algy vel vagy bármive| kapcsolatban
kérdésetek, jelentkeznétek, keressetek nyugodtan a
szekely.farkas@gmail,com-on vagy a 06-20 828 09 16os számon!

üdvtizlettel,
Székely Farkas ü. évf.)
MAVSZ Hallgatói Tagozat, elniik

Hallgatói nap (MÁVsz) 2o1o. 04. 22-25.
Bórgyógyászat, Endokrinoló9ia

Ptoofam

2O1O. 04. 22. (Csiifiirtiik)
a.oo-g.m BÍÓ Hunor (CEVA-Phylaxia Rt)

Nagy zemi sertéstelep pmbléma orientált ellátiása 90 perc
Azonost netekm g ttrejl kiil nb zókórokok
9.45-77.15 csuta Lajos
Nagviizemi marhatelep probléma orientált ellátása 90 perc
77.310-75.15 Sálláselfioglalása,regisáráció,ebéd
75.!5-76.t5 Sótonyi Péter
lovas temetkezési szokások a Kárpát Medenében 60 perc
76.30-7&30 Hajnal Gytingyi (csodás Hagyatékunk/ Magyarok Háza)
Az esztend k re és hétkiiznapi vonatkozásai 120 perc

lovak, kis.állatok b rbetegségeinek kezelésére használatos készítmények, hormonális
9.1rlr-9.3o

2oro.o4.23 (Péntek)
Váradi Noémi (Vi ac Animal Health)

kezelések
9.45-7!.45 Tarpataki Noémi
Kutyák, macskák b rgyógyászati diagnosztikája

'2.ur-73.3o 
Balogh Nándor

B ítiinetekkel járó endokri n betegségek l aboratóri umi diagnoszti kája

73.45-74.75 Effisziinet

74,75-7545 Csebi Péter
Sebek sebészeti ellátása, utókezeléstik. Varrástech ni kák
76,1xr- 77.30 Fok Éva
lovak és kedvtelésb l tartott állatok bórén és b rében él paraziták

2O1O. 04. 24. (Szombat)
7o.ur-77.3o Beregi Attila
Kisnágcsálók b rbetegségei és a gyógykezelés lehetséges módjai
77.45-73.1,5 Fodor Kinga (Alpha-Vet Allatgyógyászati Kft, )
Kíiltakaó es tiáplálás - a táplálékellátással kapcsolatos b r- és sz rproblémák
kialakulásának megel zése, gyógyítása.

13.30-74,75 Ébétlsziinet

74.75-75.45 Krajcsovics László
Lovak b rgyógyászati diagnosztikája

2O1O. 04. 25. (Vasárnap)
9.aar-77.(m Briza László
Igazgatási hatáskiirbe tartozó b rbetegségek

'7,75-73.75 
ó-vári Laszló

Nagy zemi telepeket érint állatorvosi praxismenedzsment
73,30 Ebéd, utazás
A témákkal és az el adásokkal kapcsolatos változtatás jogát fenntartjuk

Knjcsovics László

nVETírÉs r 2010. április

30 perc

120 perc

90 perc

90 perc

90 perc

90 perc

90 perc

90 perc

120 perc

120 perc
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TUsKA PAL
nincsen tt;66 eglféfévhen, és a

{ke66 tantárgaÉ il a

sztímonÉprést egy 6eaíaníó

fr.azi Íofgozattaf

esetfiemutat uaf oftj { meg,

osztá$zat nét?lit A
vksgail szafutt tetuíjáfr3 frét

afatt, és a fennmara[ó 6en

gaforfat tefjesíteneft .A ryái
íébv h svét után fog csafr

Égzt {ni és j [hs Rpzrpéa tdrt. nz effiaáso{f,ítogatása ncm {tefez , vkzont a

fafutttatív tárglafom a jefenfétet foltafrglssa[ effen rzift és aftlía részrléteft aárna{

ef, uglanaftfutr a fegt 66 esethen vizsga néf !i[, esetfrg eg1 6eaíaníó íii.zi

ío fg o z attaf záru [ a futrzus.

Ez ebz féfév1en rum uoft eglszer fefaíat, mert az 5, és a 7. féfn e6q{asaira és

a 9. fétev szii[észet glafur[ataira pffett eglszerre jórnom, másrészt so(so{

eglrcztetés után tuítam megheszéfni a sziifészet aizsgámat. Szemészet és az

áttatfrigéruia eseté1en j,fo,s ,fttaposta" már nefom az utat, ezeÉgn a tanszéÉgÉgn

tudtáft frog1 mi$en igazo isra, vizsgára uan sziifuégem. A sziifészet cBerfrnhen

áffamvizsga tantáíg}, és a
számonÉgrés 6et te Lnnt
másÉgppen *, a mint ottfroru

(Soft gt {evese66 efrnéfeti

sztimonÉirés, és t 66 gafortat az

istátto6an")

"gz t dpa 61afor{atai az

eg)etnn !i"i éi" rotációs

reníszerám t rténneft fuíiníenfro[

2 frctet Fgft eftttu* Eí g a

sz fészet É!*i&í" aoftary, afrof szerenrsére nagyon arátságos, 10 f s csnportfia

Rgrtiftem, Ésnnyií ao[t a heiffeszÉg s, és ezáfU[ a ryefvi neíuzsége{ el[enne is

Sziasztofl

ír{rrrrg értesijften a ftírr t, kop a KI'ttEíÍ(I* átktoryosi íiáLkp ísméteften

meyiefeni.{ |Erusmusos ín iak{ &litr ríi éfetét fiemutató cíÉfuorozatta[,

*1sgpró6átofr fr.asznos információQftaf szofgá[ni a feení sztiin jjnf Éiifi;títin
tanuki ftlvánó fratfuatófrnaÉ- íe 1eszámotfun a ftPfd[íi iisztiin j6an ncm

gon[oftp{ó{számára is édeftgs és tanufságos fefr.et.

fl foaassporto{és a tovas áffatorvosfás é eÉgt, tuítam, frogl ttíémetországhan ez

a frarmaíifrfegnepszer{í1í sporr, e66 [ ftfuet gztettem arra, fr.og1 fr.a i$enfontos

szerepgt játszi{a kfrpssfu éfetéhen a fó, a ftgr az ezt friszofuáfr szofuáftatóso{k

naglonfejktte{tefr.etneÉ- ami fr zé we az áffatoruosfás is tartozifu
j tíz fi.ónapos tjsztijnííjan es sor1an tanufmányi jetfeg{í, és mm a glaforfaton

van d nag1o66 frangs $, te[jesíterun Égttféfuen{qnt 15 É7e itet, ami azt jefenti,

frog1 vizsgázo{ is, flrefréz rlo[t a 6er[ini Átktoruosi tanuhnónli ren{jéra{

sszefrango[ása a nién ,fo[, I{jnn S fébug szinte csa{e[ a{ásra járna{a iáÉgfu

ftizte van naÉ!{ b fr.eti reníszerességge[ glafurkti nap, aiszont a 9, és a 10.

szemeszter aa{ glaforkti Égpzés részét Égpezi az intézméry ,!íniÉ!.in, a
eg)eteínen Rlviit {oQozó áttatoraos neffett, alfamint r.,ágófrííon, frustizem1en. ,4z
ef z tanév1en cBer[in1en tanu[ó 1{9néz Áfus soÉgt segített d ta,ntárg)aL

fetvétetérut ÁÉos 3 f tárgat fuqesített itt frinn, amiQ?t frazaérÉgzése után itthon

is siÉgfi[t efogaítatnia, í,zért én is lfu1 Í ntiittem, frogy a sziibszetet,

átktkigéniát és a szemészetet pró6á[om meg megcsinl[ni a íuíapesti

ftiuetehnéryefule{megfefet ery {e a herfini rendszer pretein 6etij[. '{/akmint, eglé6

ftitefez és fafulttatív ta,ntárg)aL ef aíásait is ítogatom. fl tétí fébrl ofuóher

ft)zepén ftgzí íiitt, és feíruár É zepélg tartott az o jatás, most eg) g1 nerlezett

tanítási szijnet (|orfesungsfreizeit) van frlisvétig, E66en az ff sza ,!an vizsgázna{

a német óÉ9R, amine{ pontjai nem szaíaíon lláfasztfratóft, franem eg1

1eosztásna{ mffitet en Égft menfti a vizsganapoÉu. Áttatiían 2-3 aizsgána[

I
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iÉeriift a munfulhan teaéÉgnyen részt aenncm. fuIiníen reggef vizittef gzítíinÉ-
maj{ az aznapra eseíékgs 6etege{ gzebsét csiruí{tu{meg, n fennmara,do 

,ff 6en

pe g ef re teruezett oÉpatási pro7rem a[ap,jón frakttunfr d tanf,nJag gJa pr{ ti
szempontjáhóf frryeges ismcrete{áti-smétbséve[ frissítésévet, gaÉpr{ásávat kQtszer

mentiin{{iszáfftísra lifs tefepre, afrot méfrgru[k ís folzebsét, íiagnosztizá sót
glafuroffrattu{ "fl gla 9r{4t iteje aktt eg1 íeosztás szerint Éltszer fo:ffett menni

reggef a vizit ef tt a {órfuízi hetegeLarnpértéÉgit rememi, Égtszer pedig Wfu
tefreneiru{ fej,éshut aott ftitetez a résztlétet Egy gafor{ati ismeretefr

megszerzéséfien 6 vet gt , nag)on jó frangufatt fot frctet si griitt ere nénles

vizsgóvaf hefejeznem.

Az e1Jetem frirom iif n rész6 [ áff ,4 zponthan aanna{a régi ep fetei az
áÍ[atoraosinaft Oafrfemhen ta {frf,tó a Freie 'ünil;ersitdt ftizpontj , a tláros e

priifetéhen van a t 6űi fur ryíifete, a liatafmas menza; afro[ óriási aá{aszté ót,
naú}on afcsón jó{ {efret k &n |Ezt nevezi{ egyetemi nege{ne{ is. 'Én
szewpontomfióf a fegfontosahí és fegt 66et {títogatott rész {Diippe[6en ta á[fif,tó. ftt
vanna{a Lrr"iÉéÉ" rlakmint a frarmat és a ncgle év6en oÉqatott tárgla{uwzéÉgi,
et a termeí Építészeti{cg ncm t I szqe , a mi {is huíapesti campusun{saímunra

soQfo[ tetszet se66, tra cion íIisa66.
(Diippethen kdad egy .ottegitmfiaa {t;rii{6eftit 15-20 perc gla{og ísra a

,{inifuífuót 190 euró6a foriit egy fi napra a szo6ám, afrof egle{af faÉ"oft afofuoson

td tfrató vizeshto ,$pt és .oryfr^át a

szinten ra é áÉ,r s.r Pzasen
fraszruá§u . Nem csa{nhnet, francm

nwan sod europai és |Európán

luiifr orczógo{hót érfoz ii,íLta iL
itt, an szírcsíti a fotlIegiumi é{ctet,

és tefret séget tercmt é{etre szó

ppcsoktaft 6anátságo{ W itá-
sára

Wn{ ív { szétes a ryottafási
{cfiet sége{ váfasztéfot a |Frgis

'ü tlerit teru A {e#a66 edzéset4 fumuson tnfitáswentes g l swéts{ {* a
{aaagtlsért pétáíutfizetni etr, * l fiety{is e g framar 6 &w , szfu{ érdenns

6en {iaáíaszuní, fiagj ni is er{efot winfot ,fl 9{epau rendszer$sz §gsan{ó

számítógepes ZEOA{-neLfríajá{ de §apzetáss az ,á{&rtswasin csa{

a {hvet pz &lt I ese{é gs, ruÉgm sz 6an ffctt ,ncg Íí&snai a taaa rgywinat a
tarru nányi oszai$nu Ami számomra né8 E{onság va{t, 6q ve.fl e8 8{8§Wwr{

nar íib megosztó renÁzertift afro{aaáz{awfot wár soder*$enaz rfu s efttt 2-
j nappaf {etO{tfrcttnt. Neforn ez óriási s?áítssy wo{t egrug t ntárryá{ §ag az

ora ef tt rnór utfuw tuítam wzni az i.nwr*{en szafuzewfue . Swnészet66t aa

efra áso{vileó fefvétebiíaz, a unanlagfioz furycsoíódo jsá#íee§az i §ila6
tuítanférui

!{1efutanfo{1amra ís jórtam, ami az lErastnusos á pfuna|,ingsencs" a cxrfr

ajón{ani tuíom a részaéteft, melt e ryn{valááson n{at fejetau az órófum

ftisztinfut e4 sa{ isntr sre tattem szert, és a furrr;w foretÉ en N§ea
megísmerfrettem avárort, és az eglctemetis-

$er n egle itríffo frangutít, aáros Min g tfutéfiifuJd{am{ safuntakn {rfret sqe

l)an 0z em6eme{ a frforycso[o sra- í*4 nwemher 94n vgtt a 6er§ni faí
teorut sátu{20. hfor{uI ja |Ezzet foz[etél uette egj juhi[eumi mepségsonzct,

aínine{_a részét Éepui számos érdefos g{tur,á s ra sz,wttj, forcm, &óltfuÁs,

inglerus mtzeun ítogaa s. W.hn senpzsg az íjsza giébt awtt szwjet sze gsr

teii[etén etfreúezÉgd l(reuz erg Lerntethet+ afiot szr,mos éttnettq sa*rafoza§ety

ta í[frata. Szerintem Bertm efrnle a tóflhi|Erasnussatpá{asztliat ftém t w ms{wz

fopestf bg itt mutatfotzifrmeg. 'í/éfeméryem szerint itt pan a tepa66 {efi*t6seg a

szaíaíií frasz;ttos és é e{es eftaftéséhsz ve[aflrir egetsmén az o gatás, és a

L "r&ífu"ío$ó 
munfot is j f meg trja fre$ét, 6ktos és liasznssítíio.a akpo pt ata

twá66i tamtfrnáryaimfrsz, a fus 66i munfulmfroz egymónt

(Berfin, 2010. március 20.
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'A bikát is meg lehet f ni, csak aá nem vásárolja fd a tejipar." Dr. Ózsvári László

Woonn MÁntl

StA! Nem, nem elírás, hanem rovidítés: Salon International
dAgriculture, amí annyit tesz, hogy Nemzetk zi Agrárkiállítás. Ezt a
rangos francia eseményt 1964 óta minden tavasszal megrendezik
Párizsban, s az évek során Franciaország legnevesebb foldm veléssel
kapcsolatos szakkiállításává n tte ki magát. Idén február 27-ét l
márcíus 7-ig taított a rendezvény, ekozben bemutatták a
nagykózónségnek Franciaország legfontosabb állatfajtáit, állati
termékeit, ismertették a legríjabb termeléssel kapcsolatos eszkozoket,
gépeket, állatbemutatókat
csodálhatott meg a
nagyérdem , de volt ott
még egy k l<in pavilon a
mez gazdaságot támogató
pénzinézeteknek és az
agrármédiának is, Nem
beszélve a külonféle hazai
és k lfóldi ételkulonle-
gességeket felvonultató
,,lacíkonyha " -épületr l.

W Na és végrjl, de nem utolsósorban ekkor
került megrendezésre az Ifj sági
Ktjllembírálati Verseny is, amelyen volt
szerencsém részt venni. Ennek során a
résztvev k két, már el z leg elbírált
marhafajtát, egy tejel t és egy hrjshaszn t
pontoznak (esetemben Holstein frízt és
Charolais-t), és az nyer| akinek az
értékelése legjobban hasonlít a hivatásos
bírál éra, S hogy hogyan csoppentem én
ebbe bele? Hát rigy, mondhatnám, hogy jó
id ben voltam jó helyen. Valójában az
tortént, hogy visszamondta az egyik
résztvev a versenyt, és helyette indultam.
Ehhez hozzátaríozott persze az is, hogy
kissé kapkodva kellett felkészr]lnom a
megmérettetésre, hiszen január kozepén
derült ki, hogy indulok. Szerencsére
rengeteg segítséget kaptam Szabára tanár
ftól, aki számos marhabírálattal

kapcsolatos szakkonyvet bocsátott a
rendelkezésemreI illetve elvitt magával
Godoll re is, ahol ,,élesben" próbálhattam
meg a küllemi bírálatot, Nem én voltam
azonban az egyetlen magyar versenyz ,

ugyanis Flesch Marci is jott bírálni, illetve
rkiállítás keretében egy ifj sági borkóstoló

thelyi lány jelentkezett, err l azonban nem
a borokhoz nem értek, se nem voltam ott a
két ifjtisági venseny március 1-4-e kozott

k Párizsba, aznap nem volt még semmi,
után délután korülnézttink a belvárosban.

a kiállításra, illetve néhány
e|láttak benntjnket, utána azonban korán
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"Ho o nyúlnok csok oz ontibiofikus dobozi megmutotocl, mór megvóltozik o bélflórójo." Dr. Biksi lmre

nyugovóra tértijnk, hiszen a bírálati verseny másnap reggel került
rnegrendezésre" Maga a verseny nem volt tril érdekes, kicsit kaotikusra
sikerült, meft tobb tejhaszn és hr]smarhából választhattak a

versenyz k, és az összes fajtát egyszerre vezették fel a ringbe, így
mindenki egyszerre rohamozta rneg szegény rnegszeppent jószágokat

a mér botjáva| meg a porrtozólapjával, Ennek ellenére (vagy éppen
ezért) jó sok id nk volt bírálni, s t, igazáb l néhány szernpontot meg is
vitattunk, nenn vették olyan komolyan a versenyt a franciák, hogy ránk
szóljanak. A pontozás után aztán leadtuk a bírálólapjainkat, és
nyakunkba vettijk a kiállítást, Hihetetlen volt, hogy ennyi állatot (csak
marhából volt legalább 30 fajta, fajtánként átlag 4-5 egyeddel kiállítva)
írgy elhelyeztek, hogy embernek-állatnak volt elég helye, és mé9is
kozelr l meg lehetett nézni ket. Minden éprjletben (osszesen otben
kapott helyet a kiállítás) volt egy homokkal felszórt karám, ahol
lovasbemutatók illetve fajtaismerLetések zajlottak. Ez utóbbiak során
az adott fajta néhány egyedét korbevezették a ringben, mikozben
mikrofonba bemondták, illetve kivetít kon jelenítették meg a fajta
tulajdonságait (pl. tejhozam, s rlygyarapodás, stb,). A krjlonboz fajták
standjainál sajt- és tejkóstolókkal várták az érdekl d ket, a
legkisebbeknek pedig játékos vetélked ket rendeztek a szervez k.

Annyi volt a látnivaló, hogy szinte végig sem bírtuk nézni, Este azután
nemzetkozi vacsorát csapott a sok ifj r versenyz , mindenki hozott
valami ízelítcít saját nemzeti ételeib l. Másnap nekünk nem volt
dolgunk, ezért aztán keresztul-kasul bejártuk a várost, amit most nem
részletezek, bár Párizs megér egy misét, ugyebár, Este volt az
eredményhirdetés, és orómmel jelenthetem, hogy a mintegy 40 induló
koztjl a t2, ilietve 14. helyen végeztünk. Kaptunk nernzetiszín-
szegélyes oklevelet is, szép.

Végül aztán elérkezett a haza rt is, ami fárasztó volt ugyan (kb, fél
hétkor már a reptéren voltunk), de azt kell hogy mondjam, ez az
élmény minden fáradságot megért, és remélem, hogy még sokáig]

tudr_rnk versenyz ket indítani innen, az Állatorvosiról, mert ez egy
olyan hely, amit látn| kell, Szerintem. '

Mairi

i]
ri: ; i-

rrVETírÉs 'i,',i',' 2üla./L szárrr,

Roraturlklran uz jdei TJf K-n rés,ltl,*r, haligrlók rlrun};áit
kit,ánluk ttrntllalni Nektekl Áz absztrgknaÍ kola!ás szakniai

kinlerieteíére. nrig a riporttr1 a i;uratók szenléir es

íapasztalalaira igl,eksziink ía.,, jlá_qítlni.

:| : : ||.]::1':-|:,ji|:j:i| :|: || ] ] il..li,i,ll1];ij,ii"l1.1

fi|ern a gy zelem rnotivált *

vailija sikerér l Fe eete Tírrrea a
2809.*es TnK gy ztes"
Er snek és kiegyens*ft yozott-
nak véNi a mez nyt és m ndert
álszerénykedés nélkü! erníítio
["logy a zsiirinek ma9y$í1 nehéz
dolga ryoNt a íó! fel<észtilt
ha!|gatók rnurrkáiból kivátasz-
tanfr a gy zteseket, ne!,r,!

tagadva. ho y sok feladatu
;nur"}kaf odafigye|és l*e lett a
kiatakuló eredmérxyllez" Ax
e|ért sikertaez rrezet rdigtis
(ltró! beszálgetten,l wele,

TDK kép

Az antibiotikumokat egye
állatfajoknál, így baromflfa,jokná] is
yó ykeueiés, Vala "rint hozarnf0kozás
éljából haszná]ják, ami jelentósen

hozzájárul az antibiotikurr-rezi áenciá
teíjedéSéhez, A társadalmi elVáfáSüld és
az európai ható á ok rendeleteinek
követkextében az antibiotikumok
hozan,ifokozás céljára t fténó
alkalfiazá át aZ Európai {.jnióbart
betiitották, é ezért h*lyi.iket egyéb
slternativ hozamíokózó hatás szerek

Az antibiotiku!^n-t rialm hozam-
fokozók lehetséges alternatiVái lehetnek
- többek kozdtt - az illó zsirsavak, így a
va,i av, iiletve ói, a butirátrok, A vaj av a
baktériurnokba jutva disszociál, amely
gáto|ja kijutását a sejib |, igy abban
feihaimozódva ba|dericid hatást fejt kl.
Számos kí órlet igazötta a
barornfitakarmányhcz keve i]utirát
hózarnfók zó hatá át.

A takannányban alkalmazólt bL lfát
íel zivódva azonbail megváltrytáthatja
a zóvetekbefi uailó metaboiiku
fOlyal"natokat, miVel hisáon-deacetiláZ
gátló akti\"itá sal rendelkeuik. EZaNtal
befoiyá olhatja eüyes enzirnek ex-
preszzjó.iát, igy a rnáj citokróm
enzimekétr is. Kísódeteink élja ezért az
V6]t, h{} y in V]tiö ktrulmények kozDtt,
csirkeból :zc|áll májsejtek prlmer
tenyészetén megvizsgáljuk, milyen
hatást gyakorol a butirát egyes CYF45
enzimek expressziójára.

A csirke májsejteket hár m
|ép*sb i álió perfuzióval nyertilk. ffiajd
eentrifugáiássai t.jriénó m át
kovetóen ]a Bjteket tápfnlyadékban
szusapend*lttik. Zt krjvet en
kollagónriei bevont tenyé Zt -

edérryekberr. 24 órán át elój}xkubál1
sejteke{ nálrjLrm-n-butjrát kixj nböZó
konceritíécióiva{ további 24 ótátl
ker di]l k zeltük. ,4 k*zelé i id *ltelte
iJtián, a ejt kból kjvofrtuk az RN {,
majd az így ny6rt rnii]táki]ól az ad0it
ciiol{rónn alc a!ácok exp!"e Zióját
kvanlitativ íeal-firne pcR módszer
segítségével h táíú:tuk meg

A kísérleti eredn,lények alapján
f itételÉZzuk, hígy a hutirát fúlyamato,
6dá a in VjV6 i beíülyá ólhalia e máj
citükrófi enzi!íleinek expresszióját,
ezaltal hatási gyakoroihat rnind az
end én szubsdrátok, mind a
Xen3bloiikL]moh melaboltzmusara
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Áz eredményes munkáhaz az els
fantos lépés a sikeres téma-
vátasztás, Nálad, hogy gziiíetett
ffieg ez a diintés?
Els sorban szakdolgozat témát
kerestem. Mindig is érdekesnek
találtam a ,gy gyszertant, szívesen is
tanultam, Igy tavaly tavasszal sikerült
a témámat kiválasztanorn. csikó tanár
r javasalta, hagy ez egy érdekes

kutatás lenne, ha van kedvem
laborban dolgozni. Ezrlton is sze-
retném megkoszonni mind a kezdeti,
mind a folyamatos segítséget,
támogatást a Prof. Dr. Gálfi Péter
tanszékvezet rnak, témavezet -
imneki Dr. Csikó Gyórgynek, Dr.
Szekér Krisztinának, Dr. Jerzsele
Ákosnak, és az egész Gyógyszertani
és Méregtani tanszéknek,

Hogy jutottál el a kezdeti
la barm u n kától a T DK-dalgozatig ?

A laborrnunkával kapcsolatban az a
véleményem alakult ki, hogy precíz,
ponto munkavégzést igényel, kizárja
a kapkodást és nyugodt kornyezetben
zajlik, Nagyon sok segítséget kaptam
a tanszéki munkatársaktól, amit
ez ton is megkoszonok. Az
eredmények mindíg változatosabb és
rjabb feladatokat vontak maguk után.
Az elért eredmények miatt a
Tanszékvezet Úr javaslatára a témát
elindítottuk a TDK-n,

Miben változott a felkésziilés
rniután a konferen ciá ra készij ltél?
Az biztos, hogy kicsit feszesebbre
kellett fognonr a tempót, mert egyre
jobban kózelített a dátum, De
szintén megvallva, nem a

gy zelemért csináltam, J volt az
elkezdett munkát egyre készebb
keretben látni, és saját magammal
zembeni megmérettetés is vonzott,

Vilá9 életemben tartottam attól,
hogyan reagálnék, ha nagy tomeg
el tt kéne ,,szerepelnem". A
prezentáció napján aztán láttam,
hogy mindenkiben van egy kis drukk,
ennek ellenére sok meggy z
el adást hallhattunk. Ezért is érzem
úgy, hogy a végs eredmény
kialakulásához számtalan kuls és
bels tényez hozzájárult.

lltólag, hogy érzed az el adás
izgalmai melleft mi volt a
legérdekesebb a kutatásban
számodra?

Nos, amikor konkrét eredményeket
kaptunk az mindig ósztónz volt a
további munkára nézve, de
szerencsére általában azt az
eredményt kaptuk, amire számí,
tottunk, Mé9is a számomra leginkább
ósztónz az volt, hogy éreztem a
téma gyakorlati hasznát, s hogy hu-
mán vonatkozása is van. Továbbá
gyÓgyszertan mellett a kutatás tobb
tudománytertilet határán mozogt
jócskán van benn takarmányozás,
élettan és persze rengeteg biokémia.
Amellett, hogy sokat tanul valamit az
ember. az eredmények gyakorlati
vonatkozásait is meglátja.

Mi lesz a munka további sorsa,
hogyan tovább? GondoltáI-e rá,
hogy a labormunkánáI maradj a
kés bbiekben is?
Jov tavasszal OTDK-n szeretnék
megjelenni a témámmal, addi9 mé9
természetesen vannak aktuális
feladatok, amit meg kell oldani. A
j<iv ben pedig lehetségesnek tartom,
hogy a praxis mellett labormunkát is
végzek majd,

Jó készíilést, további sok sikert
kívánunk! Gratulálok a KiVETítés
olvasói és szerkeszt i nevében is!

Koli oLdaLaL szerkeszti:7A7L)

Pontosabban már vége, de aki részt vett rajta, az jót mulatott. Február végén a
kolinkban, a DB-nek és a lelkes segít knek kciszcinhet en, ismét megrendezésre
került a farsangi buli. Volt ott móka, kacagás, és otletesebbnél cjtletesebb
jelmezek. lgaz az este nehezen indult, valószíníj mindenki a jelmezét bLitykolte
mé9,.. de annál jobb lett a hangulat. A zenéért Dj Chad felelt, aki rendtiletlentil
kevefte a számokat egészen hajnalig. Csak akkor taftott egy kis sztinetet,
amikor a jelmezverseny eredményhirdetése volt. Igen, volt jelmezverseny is, a

DB-nk ilyenr l is gondoskodott. Bár a ,,ktjzdelem" nem volt konny[í, talán mé9 a
téli olimpiával is vetekedett, mivel rengeteg találó maskara sztiletett. Voltak
hagyományos otletek, mint például Piroska, nyuszi, kand r, vámpír,
boszorkányok, katicabogár, méhecske, pillangó, pók, kal z, katona, ttindér, és
mé9 sorolhatnánk, de egyt l egyig egyedi módon sikert]lt megtervezni és
kíalakítani a ruhákat. A filmek és sorozatok szerepl i se maradtak ki, aki lent
volt, láthatta Zorrót, xenát, Jokert, Harry Pottert, és a Pindr]r Pand rokat is.
Persze ezek mellet még találkozhattunk kanyaróssal, fával, a KISS énekesével,
mutogatós bácsival, s t még egy petesejt is felbukkant, akit a spermák
kergettek. Nem sokkal el zték meg ket a gy ztesek, de hát valakinek nyernie
is kellett. A harmadik helyen egy menyasszony végzett, akit Teleki Attila
alakított. Ölttizékét egy kcipeny alkotta, melynek csipkéi és fátyla egy
f ggonyb l készult. Benda Dávid, aki papucsnak oltoz tt, igen szó szerint
papucsnak, szintén dobogós lett. Bár nem tudom, létezik-e akkora láb, ami
abba beleillik, de az a méret a második helynek elég volt. Az idei gy ztesunk
pedig, a Pandora bolygó egyik bennszl,ilott lakója, egy Na'vi lett, akit Bede
Ancsa testesített meg. Mire nem képes egy,,kis" kék tempera! A külondíjat
pedig a legnagyobb party-arcok, a parkett ordogei, a Discopatkányok vitték el,
A díjkiosztó után a buli tovább folytatódott egészen hajnalig. Bár sokak
jelmezeiket lecserélve táncoltak tovább, ami persze éfthet , hiszen olyan forró
hangulatban a meleg maskara nem tr]l el nyos, mégis elmondható, hogy
mindenki kitett magáért az este folyamán, Aki esetleg lemaradt, vagy nern
tudott részt venni, az ne keseredjen, mert jtiv re is lesz farsang, ahol rijra
szabadjára lehet engedni a fantáziát és felszabadultan lehet beoltozve bulizni
hajnalig l
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portósoink

lt*ióta dolgeeik itto é hogyarr keriilt ide?

-1S}2- rniifus lsén \roft a dsó rnunkanapom a lNarek József Kot[égiumban- iliel tt ide
kerfr Hn Rffiev&r dolgpffi,ííl fiahb eíér& de a T z- * nreg z rrése u án Budape fue
jfum 9r v'eáíffiffi' tar&i|anffi ehrcgezli. A Vendd rÉéban lévó Sakmunkás
Twább*é@ rmézerbgl fioüyt a tan-lhás, atpl z egyik ónin vog| Anhl fróni hácsi, a koli
a*díoíí efidnota} portfo-f 6i áf;liis hirdeffi meg- Eljfun az álásinterj ra és meg is
l(a@rt,aí aittragyok

Menr*yir ler Li ezt a nrunkát? Milyen felad*tskrrak kéll leg t teniri?

-'íBziv, és geretek frafrdok k zffi ! nní- A Hadataink kózé tartozik a ki- rás

bejdemírezM reqisztráása, a dljheszedés a le]l 5 é ldilffid hallgpüók6,! és az ezel
ffi gá nilázrylc, a Hhaílgnésd< HvéHe és torá bíhfoa a karbantar6nak. Mindemellett
í9[ l zfmk deget Btní a díiá{<o{< kffiridq rmínt pd&íul a mosógoba, a konditeren, a kis
tadmern, és a Eréfierenrr kuics*rak brasn:tása, a lelrdel9 csomagok áta ása, stb.

.tilyen *iszcrnyban vant a hailgatókkal? Mi a vále**én?e * külf ldiekn l?

-ígye{<szem íó lr4aso{fut teíenilbni mííldenkivd, és alrcgy az d bb is mordtam j érzes
hdrigdÉ&Író.zffi !ermí. ílgn vagryok haragban senkivel, de ha vi ába i keí l k yalakivel, aá
í,gydrgrr'í| megpídtr! " Á [d!íffi dield ! ís me$rdgD/ok, biár rÉmelyilc]k kicsit komolytalanabb
ésharryosabb, zétt,ki e rctve* kí j nrfr.

F{a* **itik" és t**gy*n i t el a lEciihqlz?

Pádxatffil j&ak be t rnegkód k dés d íníírden íregy dik napon . ílt 24 óás szolgálatot
l<áí dvéryd,a,t/', a l lqyaníryy, alrcgy j tt ín HÉv-vc* és voláfrbr szal ínegiyek haza-

M*sáijex * csa*ádjáról|

- lEn&íl n gí tern wq,úsét.ffi,ít P&tos ésTamiás) fuafia,tragyok, es négry unokám

van. lálwslnx.al&wá a 6 éyes !6mílla és a 3"5 eves ilikole{ta" Tamiisnak a lányai pedig

a 3 &a Rebd<a és a í,5 éve DÓra- kndl tt HI*kén rk ídomí togy ha minden igaz,
rmájusra nmár meg ís dLletík a ó&& k unolórn, aki várhatóan firi lsz. llagyon szeíetem a
családorn, rnírrdenlé for osabbók szímomra és ígyekszerrr ís a lehet legtóbb idót elt |teni
yeíúk

Míly*m kikapcseládási" peí* l*sí sxr*k*ga $eíiírak?

- x.Éwrgfuzás a kedrrerrc ídít ! ésen. ha teheterrr, mirrdig kímegyek a Ráckevei Soroksiárí

Duna-ágra. A rdordom eddig eqry íS,Zkgras haíc ó yolt Am gy *er * kerh{szkední,

'A feketeáfonya ha piros akkor zöld." dr Horváth Zsuzsánna

tévéznl, olvasnl, fóleg a t rténelml könyveket kedvelem, Erdélyl származásri vagyok és
mlvel abban az id ben nem lehetett llyeneket olvasnl, ezért most klélem magam, Persze a

leg obb, amlkor az unokálmmal vagyok, és velilk Játszok, korcsolyázok,

s*§f*tr-* ax i{llafokat? Ván-* vfflfiífi l}rÉn otthon?

- Igen. szeretem. A macskákat annylra nem kedvelem, de am gy mlnden állatot zeretek,
Kedvelem a lovat, a tehenet, aml gyerekkoromra emlékeztet| Volt Valamlkor dlsznónk,
nyulunk, de tartottunk balomflt ls. Ma már csak ty kjalnk vannak és mellettük két kutyánk,
Egy tacskókeverék, Komi és egy labradorkeverék, Flopl,

{"ixen-a vetwírTit i k*!í kfia*{, c}!va*&kíiak?

Ófizzék meg a Jókedv iket, a továbbl pályafutásukhoz sok slkert kívánok, és ha egyszer
klker lnek lnnen, legyenek hasznára nemzet nknekl

kol i korok

Zsonx[ rL ,
llas*okl

emutetkoznánlg mlel tt valakl f6lreértl a rovát n vét, ltt nem arról
lesz sró, hogy hogyan kell, mondJuk lofutnl a koll k rtltl távot, hangm
m z9r tnónk mutatnl !t, hogy a tanulás m6ll tt mllyon
klkapcsolódásl, srórakozásl lohet6só9ek nyílnak slerény haJlékunkban.

Els ként a zsongl rkcirt szeretném veletek ismertetni, Biztos sokatokban el sz r
a labdázás mer l fel, ám rengeteg más játék is ide tartozik, például a poi, amit

sokan meteornak ismernek, az rd gbot, a diabolÓ, az egyszer bot, az

angyalszárny, ami a meteor egyik változata, és a legyez is, Ezek az eszkoz k

már nagyon régóta, t bb ezer éve ismertek és használatosak voltak, de persze

nem mindig álltak a szórakoztatás szolgálatában. Például a poi a keleti kult ra

egyik harci eszk ze

rd gbotot pedig az

említést tesznek arról

volt, a botot szinte minden harcm ívészet használja, az

si kínai operákban használták a tánc eszkcizeként, de

is, hogy a katonák harc el tt játszottak azéft, hogy némi

chi energiát nyerjenek. Mára azonban jócskán megváltozott a helyzet, ha nem is
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'Tegyük fel hogy oz ügyfelünk nem hozudik" dr. Hullór lsfuón

számít hivatalos sportnak. jó mozgási lehet sé9. S t ma már a ,,tiízzel is

játszanak" azok, akik elég gyesnek érzik magukat. Ezért szerencsésnek is

mondhatjuk magunkat, mivel itt is lehet ség nyílik megtanulni egy-két trtikk t.

K riilbelt]l három éve létezik ez a program. t bb, kevesebb érdekl d vel,

Hivatalos tanító nincs, igazából egymást tanítják a diákok (hát igen, vannak

társaink. akik rejtett képességekkel bírnak l) ). Ez persze nem azt jelenti. hogy

aki semmit se tud, az nem mehet, épp ellenkez leg, mindenkit szeretettel

várnakl Az el bbivel azt akartam mondani, hogy van, aki a bothoz meg a poihoz

éft és tanítja másoknak, de k zbe olyantól tanul, aki mondjuk az ordtigbotot,

vagy a labdát tudja használni, A játékok nagy része házilag van elkészítve,

teniszlabdából és zokniból. Ellenben a tíízzsongl rk déshez használt

eszkciz knél jobb, ha a szabványt vessztik meg balesetelkertilés céljából, A

foglalkozás kedd esténként szokott lenni fél tízt I tizenegyig a nagyteremben,

de ha jó id lesz, akkor az udvaron, akár tcibb alkalommal is ossze lehet 9y lni

hetente. Amit lehet tanulni, az a meteor vagy poi használata, a botozás és a

labdákkal való bánás.

És hogy miért is j ez az egész? El szor is egy aktív kikapcsolódási lehet sé9,

ahol jó zenére jó társaságban lehet eljátszani az id t. Másodszor jó mozgást és

koordinációs képességet alakít ki, és végtjl, de nem utolsó sorban olyat lehet

tanulni, ami nem mondható mindennapinak.

Ha kedvet kaptál és szeretnéd kipróbálni magad, vagy netán te is tudod

valamelyik eszkozt használni, és szívesen megtanítanád másoknak is, akkor

gyere le és játssz a tobbiekkelI

A helyszín; Nagyterem

Az id pont: 21l30-23lOO

A játékok: bot, poi, labda (és amit mé9 hoztok)

Hozzóvolók csirkemell filé,
póréhogymo, vor shogymo, voj, oloj,
répo, zoldség, zeller, krumpli, kelbimbó,
krumpli, zoldborsó, fokhagymo,
porodicsom, popriko, tórkony, só, bors,
mojoronno, vegeto, tejfól (2 doboz)

26

KoriQpryfra

Elkészítés:
l1. Afelopított

voróshogymót üvegesre piítjuk, kicsil
sózuk, Ezulón hozóodjuk o
felkockózott csirkemellel, és o
hogymóvol együti pirítjuk, Rószórjuk o
póréhogymót és borsozzuk.
vegetózzuk, uióno mojoronnóvol
fúszerezzijk.
Ródobjuk o vojoi,mojd o felkockózott
répót, z ldséget és zellerl. Kb. $'l0 perc
múlvo fel ntjük o tervezetl qdognok
megfeleló dl vízzel.

l 2. Miutón o z ldségfélék
mór mojdnem megpuhullok,
hozóodjuk o krumplit. (Ezutón
sózunk,vegelózunk,)

l 3. Mikoro krump|i mór
mojdnem kész, hozzóodjuk o
fokhogymót. o porodicsomot, és o
poprikót. Ezutón megfúszerezzük
tórkonnyol.
Míg fó o leves elókészítjük o csipetkét.{l
tojóshoz odunk lisztet. sót és

sszegyúrjuk.)
Beletesszük o kelbimbót, és
beleszoggotjuk o csipetkét. Ho:zóodjuk
o z ldborsói és o végén behoborjuk
iejföllel. elsó forrósig fó:zük és kész,

Jó étvógyol!
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.omikor mocsko bo,jo sincs onnok o kutyónok,"." dr Mojoros Góbar

Adok-Veszek I
LoLl

Eladó konyvek:
Dr Kutas Ferenc: A biokémia molekuláris alapjai *A génektól a fehérjékig (2. évtolyam}
Dr Békési Lászió: Méhészet és méhegészségúgy (3. évfolyam)
Dr Raíai Pál: Állatoívosi alkalmazott etológia (3, évfolyam)
Parazitológia könyvek
Érd: Bácsó Balázs 218-as szoba

Ruhák átalakítása: 404-es szoba, keresd Anitát! mester_anita@hotmail.com

Nyulól eladó:
Alig használt, 80x50x60 cnn-es saját kézzel gyártott.
Érd: Hornyik Róbertnél 315- s szoba, tel: 301527-5327

Egyedi kószítésrl, szerencsehozó és vizsgán átsegítő ftrlbevalók koleszos
péÁztárcánoz szabott áron eladók!
Érd: Csíri Mónika, 203-as szoba

" De ho hoznok 10 qbiokot és 20 ojtót, okkor csok 5 hózot fudunk építeni, g rnorodék
kiürüI o vizelellel." Dr. Hullór isívón
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l i,];, l..,].| 1.:.ri:;;' ;

Japán nrtivésze{ má!"a nemcsak a naEy szem[i, rniniszokrryás
aninre, és manga figurákka| vivja N<i a viiág elisrnerését, hónepban
teret hódilanak kis hazárrk zenei éietében az energikus ézsiai
elc'iac,lórnL]vészek- Április l2-én az A38-on bemutatkozik neklink a
Soil & Fimp Session, akik igazi kemérry poEódzsesszt ,}átszanak. A
hat távol-keleli fiatalernber zenéjülrben otvozik a wirr et, a punkoi,
és a funkyl, Célluk egy, hogy a cunamijazzkérrt i eínle etett tí|t_j

elsopró sikerl arasson a viiáE minden poniján.
A szigelország másik küldöttei a Yamato ijt e yrltte 2!.-25,-e
kozott három koncertet is adnak a udapesti Kongressxusi
Kozpontban. Ú1 elóadásuk a [Vlalsuri Fie ta címet vise|i, és a tó|tjk
rnegszokoll lendij|etes zenei " -és szinpadi forrnavilágot prezéntálja,
Az együttes egy tucatnyj profi taiko {,japán dcrbts"} zenészh l áll, A
taiko, rnint csoportos dobstiNus egy viszonylag fiátaí mijvé zeti ág,
nohai elózményi a japán zenében tobb száz éve m{-!ltra tekint
vissza,

A Baliazár Színház legl-tjabb t]emutatójára tipik{i an ii|i|t ez a
okat ismeélell reklám szlogen, A K válasz nem csupán egy

kienrelkedcj procJukció a mai hazai a'tefnatív színjátszási:ó{, rrem
eEy jótékonysági mIiikeclve|és a fo yatékkal élókért, Hanem
válasz ezere_qy színpadi megoldásra, a tehetség rniórtjére, és
eEytren bemUtatja és igazo|ja a Baltazár orok létrnódját, a
fogyatékossáEot, int az élet egy kitágítoit lehet ségét.

Ars p etikái,.ik lénlieEét.
enetgIatkat varjunk ni :s,

,FeIitJezzuk a SZiV i,}ai-giát,

nélra gy*nEéd finom*i:lggal,

nóha pediE llená{!i,lstirt!á!,l

er vel" Aznn pillanatükbaí,},

amikol a kozJnsé.l s;rt.
dobogás.l a !,lll dctrl"g1-
gésÜnlrle rezonal, nregszi_l

letik a kozos enel i3 nJ:"

lárrta, rne|y j eróve| ** ez
elelorcnl leIkesedeseY(-l lli|t
e| n:|ndenkit, aki csak jelorl
Var,}.

2?

,n\esi
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A darab egy csdád ltirbneté* meséli el 1Í}44-úl, a ll-

Víághábor n át napiainkig- Azt a kérdest fuszegEri" }ogy a
háborri merrrryire vamaalF meg iu ember értékrerdjet,
anól" hogy miért nern .ldiuk a béltéfi kell6képpen értékelni
btí{<eit ozakban- Mirt kdl ahhe hábor 

" 
hogiy éítekeljiik

a b*éí| Miéít kell megbefiegedni dtltoz" hogy az
egéeségp* éítekeliaik?

l|a nem Hitfunk m g BÉilktrár píodrd(ci(it teflné zetes"
lrogy elginb felfi(@d kínincsisaggal vaEy épp kise&
tá,robágta á sal vfid< a színészeik megjebneset
Aaonban a tetrdez i zsenblitás és a darab abszurdtása
oly nÉt*ben fdedte{i vdiink a
táryt, hogy "beteg" szítÉszeket
Íáthafunk" hogy megjebnes kkor
ez valúban fel sem únik. Tdán
wk u. leg más a meg zol<ott

szlnháEi élményt l" t sy
nragunk b olyan nfdedtseggel,
neha í? ó fuziírte egge|, e
vég[den figydemmel kisévffi a
m vet, ahogy a színészek. A
társulathc csallakcoft vendtfu :
mfuészál Varga Kbíi, Kecskés
lkrina, M ller péter sziámi
'@é*ukkal pedis v{lleg
elnmsiilt a határd<at Elek Dóra
renfuése sokszor filrszerii
képeivel, s megbpetésszer en
kllruíg.aód,ó ósszefiiggeseivel
kugéza meg a produkcót Az

ie vq& már csak egy
kérdésre nem kapunk váÍ,asá.
Hogy lehet, hogy egy ílyen slnt
ársubtnak nirrcs itthon saját
épúlele? míg bízunk benne,
hogy a hazai kult rpolilika
megoldást keres, látha uk ket e
drabba]: A Báíka Színházban
(pí.: április 17.|, Klebersberg
Kuhulk riában, s további f&
városi-és íesáiválszínpadokon.

brl\ o, ue*ab&

saek hiblmíegét e
éredetbégÉt, mint
Rembrandt vagy Dalí,
miídezt sajátos képi
világuk fulhasznál-
asával Érínti a gicc ,

a scíence-fiction, de
akár a poezt-modem

mvészeteti.terne.
szete en kelftí iónia-
vall[iszer zve.

Miégápfíilb nn-ig

rnegitekinfihet ek a
Turner_dfiao arqol]

nmúvészkópei a
í-ufuig §dtizeunr.han.
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Nap min nap a mebón utaz!ía, várva a Follrg a
szenxink eté kerr]lt eqy feiiel kfelé ábrfuolt gyamek

&i. Vary inkább qy íekró vorrásai kislány arcon
ábrázolva? Mindesetse a rendkív l nyqüalanitó képról
G ak íErí} trdtam leernelni a tekintetBm. , hory
rrpruryile iót eltaláh a hirdeÉs, aa b zonyítja az alkoló
eg&z m&eszete. Glqrn Brorn mirden alko&a a f e
btejére állfro világCIt es mOvószetetélcza mw. '

A m vé ze rÉnet ismert és kevésbé ism rt alkotá ait

vagy a poputárb kult ra k@it reprodukát|a
nagymérenii festnényein. Megkérd lebzi olyan mifuiá.

ÚirooDuaó.naT;{an;c!

Április 8-18. immár 17" alkalomrnal kerul megrendezésre hazánk legnagyobb neínzelkdzi
filmes eseménye, a Titarric FilmfeszNirlál" A rendezvény nerncsak az alkotó nemzetek
tekintetében sokoldaíli (hiszen Chilét l Kínáig, védorszáqan át u. q&z világról órkeznek
alkoiásook), hanem a m íajok paleitiája is eokszín . A k íténelmi drárna {Élet és halál
városa- Kínából), a zenei szekrió |Perzsa macskák-lránbóf) mei|efi isrnél találkozhatunk
dokumentumfimekkel ( No Distance left To Run" amely a Blur *gy ttes pályájá! k{i,rre{i két
évtizeden át). A sokak által kedvett animációs világ idén jra nálló zekciót képvisel, rnely
keretében bemuta$ák tóbbek kiiz tt védországbó| a Metropiát, mely egy egész Európát
fuhálózó cisszeeskíivést "mesél el" nekiink a nem tril ravoli jöv bél. mondhatni kritelez a
megjelenés a Tim Bu on rajongók számára| Hiszen a 9. címfi poszt-apokaliptikus tórténetet
a bájosan lálalt morbid hurnor nagy meslere jegyzi prroducerkénl_

A 20,10-es év fordulatot hozot a magyar filmeket érintóen is, mivel három hazai i[ t ég
m vet is bemutatnak. ltt lesz a premierje a Lélektáne cím filrnnek, rrrely a a Bozsik Yvette
Társulat, a Tánceánia Egyiittes és a G rd l Tánccsoportazonoscim , rnougá koílátozolt,
vak és ép táncosokat egyiitt szerepeltetó elóadásának íelvétele, }lámori Gabrid|ávat is
találkozhatunk tóbbek k zótt a Budapest r:ím rnagyar-brazil-poífugál kryrodukcióbn- A
tórténet f hóse egy riói bátollnok, akinek egy Budapesten tiill t elszaka egészen
megváltoztatja életét, a világról alkotott képét- A forgatókiinyv Chico Buarque azonos cirn
regénye alapján készíift, mely otthonában Brazíliában már elsöpr ikerré tet szeíL A
rendez i székben az inkább operatórkéni ismeít Walter Carvalho foglalt helyet, aki liibb*'tt
kózó|/. az oscar-jel<ilt Kózponti pályaudvar-r fényképezte.
A Hét perc a Mennyországban, mety 9y bombatámadás íléló!ének t $ti"lelki felepíjkásét
mutaja be izraeli-magyar_francia
kózrem kcidéssel késztilt. Egyszó
val e három alkotásnak kiilón
szurkolhatunk, hogy elnyerje a
2006 óta évólévre kioszíá ra
keniló Hullámt<irók-díjat. A szakmai
zsíjri az elismerést a leginkább
,ijí]ó szándéktÍ, legmerészebb
filmet alkotó rendez nek ítéli oda,
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A Muzsla hét cird ge

Tart már egy ideje a tavasz nev rendezvény: amerre járok, nyers-zold illatrj
riigyek mosolyognak vissza az ágak csridsairól, hosszri sztinet után rijra hallani
az erdei pintyeket és a Nap is gyakrabban szórja szét hamis aranyát a város utcái
felett. Talán ezt osszeszedni, talán csak a meleged leveg t beszíni, és a
bejglit l, porktiltekt l nehéz téli álmatagságot lerazni brijnak el egyre tobben
vackaikból. Mindegy is. A lényeg, hogy rijra megpezsdtil, vagy a folyamat
robbanásszerií voltát figyelembe véve inkább: megzizzen az élet a koáereken,
parkokban és a turistaosvényeken egyaránt. A téli gumicsizma(!) - otthon-lstván
utca 2. viszonylat párost az efirém spottosak korében a sportcip , bakancs -
triraosvény kombó váltja fel. Örvendetes módon a t rázás, ezen belül is a
teljesítményt rázás, egyre szélesebb rétegeket vonz évr l évre.

lmmár lassan négy éve, még boldogult gimnazista koromban, bennem is
megszólalt a tavasz hívó szava. ,,Gyere és teljesítsd az ország egyik legnehezebb
és egyben minden bizonnyal egyik legszebb teljesítményt,jrájá| a Mátrában!" Ez
volt a Mátrabérc 2006 t ra.

Április 21.
A nagy egytittgyaloglás napját megel z este érkeztünk osszesen hatan a

startpont szálláshelyére Sirokra, egy magasított mennyezettel, külon mosdóval és
zuhanyzóval felszerelt, parkettázott tornaterembe. ,,A mátrabérces trjrázó ne
legyen igényes!"-jelszóval hajtottuk álomra a fejrinket. Bár ennek a mondatnak a
jelent ségét csak a tura végén énettem meg,

Április 22.

Még nedves volt a f és mogorva a legtobb sporttárs, mikor a hétórási rajttal
nekivágtunk. A t<ibbieken trjrabakancsban t razokni, amit a t ranadrággal óvón
ktitcitt cissze a kamásli (életemben talán akkor láttam olyat el szor), néhányuk
kezében t rabot, illetve es esetére turazsákra es kopeny. Az én farmeres,
pamutzoknis, horgászmellényes, 'ruckzakkos' kompozíciómra még a Nap se'
stitritt. Annál nagyobb volt viszont a lelkesedésem. Amíg rá nem jóttem, hogy még
a Napnak is igaza van...

Megbeszélés szerint egylitt haladtunk, hogy legalább az els néhány kilométeft
egytitt fogyasszuk el, egyetértésben. 56 km az 56 km. ,,Aáán amugy is
szétszakad a mez ny, mint egy futóversenyen"- mondták a tobbiek és én csak



remélni mertem, hogy futni azért nem fogunk. Térképpel a kezemben latolgattam,

vajh' mennyi idó mr]lva sziirty lhetem majd a célban a beígétt málnaszorpót.

Nem-nem, ekkora gyaloglás után nincs fehérhabos keseriíbambi. A szintid 13

óra: idétlentil hosszrj id 56 km-re számolva. Pláne, hogy a lejt kon lefelé lehet

futni is.,,ha nagyon muszáj. Talán itt tarthattam, mikor az els jóindulat

arculcsapás ért. Én el sem tettem, mások épp akkor készítették el a térképet,

hátulján az ellen rzó pecsétek számára printelt am batáblával, No, err l

beszéltem menni fog ez mint a karikacsapás: itt is az els ellenórz pont! Az
Oroszlánvár. Aha, várat aa nem, csak egy hajmereszt en meredek lejt vel

megáldott (megvert?) hegyszerri k pot láttam magam elótt tornyosulni, Az aljában

pedig bazároáak a sporttársak, Ettek-itlak, nekivetkóztek, talán még kenték is

magukat valamivel" Mit nekem!, ha jó tempót megyek, legalább nem lesz el ttem

csoportosulás.

És milyen boldog és mennyivel b lcsebb voltam a tet n. A felfelé t, mint

valami lassított felvétel, ráadásul teljesen eláztam és a bakancsaim is

bem utatkoztak mindkét sarkam nak.
Ettól fogva nevet adtam minden vízszinteshez jól kdzelít szakasznak, hogy ha

egyszer küutok innen, név szerint elmesólhessem mennyire jók voltak hozám.
Emellett persze eltagadnom nem lenne fair, mindaá, amit a gerincen

tovakanyargó svények adtak, Megkérték az árát, de a párával finoman hintett,

napfénnyel óvatosan frjszerezett kilátás vászonra kívánkozik. És bárhogy is
gondoltam el tte, eljött az a pont, amikor bucira tcirtem a lábam, és az ézékeken
t l, kezdtem elhagyni a meggyotórt testem. Csak a hegyek, az erd , csak a friss

szél és a járás orome, Frusztrációk, iskolai trjlterhelés és mindennem heveny

szellemi horpadás hatékony gyógyszere.
Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni a testról sem. A csomagolt négy

pusztaburgerból a táv felére igazságosan elfogyott kett , három liter ásványvízb l

és teából szint gy kett . Az arányokat nem épp így képzeltem, de abból kell f zni,

ami van. Az utolsó nagy pihen nél, a Nyikom-nyeregnél már csak egy csapattárs

kutyagolt mellettem, mai napig nem tudom kényelemb l vagy szolidaritásból, A
jelenléte minden esetre bíáatott és óVatlanná tett. ,,Most jon az utolsó, a legjobb

szakasz, a Muzsla." Ez remek, gondoltam és egy, a célja feló kozeled

h légballonos nagyvonalriságával kihajigáltam mindent a táskámból, ami az

addig anyafold felé, és a kétségbeesésbe hrjzott minden emelked n,

Nekivágtam, most már semmi nem állíthat meg: kit z Vel és málnaszorppel
várnak a mrjzsák a Muzsla tetején, de legalábbis a célban, Szurdokpüspokiben,
Hhal A pokol bugyraiból a mennyországok kapujáig vezet , hegyekkel t zdelt t

végén járok hét tirdrignyire. ,,lgen, a Muzslának hét ordoge van." ,,Milye?'' ,,Hét
ord ge, Valahányszor felérsz egy csrlcsra, mindig aZ hiszed, az utolsó, a Muzsla.
Nagyjából hétszer." Hát, jó. Ha már csak a harmadik elkeseredett, rosszulléttel
ktizd , csatakosra izzadt kaptatás után jutott eszembe ez a btilcselet, azért sem
fogok bosszankodni. A lábamat már rég nem éreáem, a gyomromat annál
inkább. És már nem csupán keresetlen bcilcseletek kívánkoáak volna ki bel lem.
A Nap kegyetlenrjl t zott, szél nem frijt, azaz tarhonyagorget volt a meleg.
Emberek, ha néha jdttek is, bosszantóan gyorsan távolodtak tova. Aztán egy
ujabb, nagyon is unszimpatikus emelked el tt megtcirt a jég. Mellettem álltak, és
halkan, tisztelettudón aá mormolták Muzsla. Belólem a kétség minden szikrája
elszállt - eljutok a célig. Vizem maradékát a fejemre locsoltam, és Sysiphus
lendületével kezdem rijra. Lépést l lépésig tartott a küzdelem. A felénél
megálltam, és komolyan megfordult a fejemben, hogy azok ott lent csak meg
akartak tréfálni. Hogy nem is jó helyen járok. Mit keresek egyáltalán itt? Aztán az
utolsó pár méteren felt nt a távolban egy fehér vitorla ... helyett a pecsétosáók
laokón csoportja. Ők is elcsigázottnak tíínnek, gondoltam kajánul, pedig nekik
csak egyszer kellett meghágni ezt az ordrigtit. Az utolsó keresetlen, ki nem
mondott szavak energiáját egy pecsétkérésbe fektettem, aztán led ltem a
legkozelebbifa tovébe. Méregettek egy darabig. végiilfeladtam a szemezést, és
megkérdeztem, van-e vizlik, mert ha nem, (nevetséges fenyegetes) fel kell
adnom a t rát. A váratlan jóindulat végképp a fóldbe dongolt "Nagyon sajnáljuk,
de már szétosáottuk az utolsó kortyig.' Puff: se víz, se erkólcsi gyózelem. Még
vagy fél órát hevertem méla kábulatban, mire ismét erót éreztem ahhoz, hogy
talpra állhassak. Azán, nagy ég, eszembe jutott az utolsó bolcselet aznapra:
h zatás, Egészen a mai napi állítom, ez ért valamennyi kciztil a legt bbet.
Aktuálisan mindenképp. Két jóvágásri és - legnagyobb megelégedésemre -
nehézléptíí fickó mcigé hrjzódtam be. Egyéb dolgom nem volt hátra a még el ttem
álló 16 km során, mint a sarkukat figyelni. Bal-jobb, bal-jobb, bal-jobb.

képzeletemben ismét felmerengtek a mrjzsák, ahogy az árnyas fák alatt fehér
mííanyagpoharakba óvatosan, minden ragadós cseppre gondosan gyelve mérik
a málnaszorpot, két kacér ujjuk magasságáig, majd bele az stireg szikvizes
tartályból szódát adagolnak. Csurig. És a fehér mrianyagot lassan meglepik az
apró páracseppek. Ezen a ponton én is csurig voltam, folyt rólam a víz és csak
arra gondoltam, ha megérkezem, minimum hármat lenyelek az istenek italából.

Már Szurdokpüspokiben, a házak kozott ballagrtam, amikor meglepett a
sztirktjlet. Móg egy sarok, még kett . Helyben vagyok. szinte hihetetlen.
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Homályosodó tekintettel Vettem át az oklevelet és a.,. hol a kitŰZŐ? Az nincs,

Annak, aki szintidőn túl érkezik, nem dukál. Hát jó, legalább a szörp.

Az iskola udvarán már mindenki ott volt a csapatomból. Leültettek, poharat

hoztak, és ittam, mint még soha, A harmadiknálvalóban úgy éreztem, ennek így

kellett lennie. Arnyas fák alatt, baráokkal, a túra végén, a harmadik pohár után.

Több nem is kell.
Végül a csapat öreg rókája egy jelvényt is a kezembe simított: ,,VéIetlenül kettőt

adtak. Megérdemled."
Milyen toprongyos, milyen egyszerű a boldogság.

üröm az örömben, hogy a padtól való felállás kínkeserves volt. A kb.

húszpercnyi üldögétés alatt betonkeménységűre kötöttem, majd hogy a helyzet

még megalázóbb legyen, egymás nyomorán sem tudva segíteni, valamennyien

pingvin módjára sorjáztunk ki a vasútra, hogy elcsípjük a hatvani vonatot.

összegeane elmondható, hogy még egy hétig kóptelen voltam az emberhez

méltó jármódok Összességére, a bakancsomból kifejtett pamutzoknis lábam

(gyengébb idegzetűek ugorjanak egy sort) veresen csatakos volt a felszakadt

vérhólyagoktől. Ezzel együtt egy életre szóló túraélménnyel, az ezl bizonyíto

kitűzővel, csodás fényképekkel és jó pár alkalom szülte bölcsességgel lettem

gazdagabb.
csak ajánlani tudom tehát a Mátrabérc túrát minden kikapcsolódni vágyó

sporttársnak!

Az idei Mátrabérc időpontja zua,a4.24. A túráról többet a matraberc,hu Vagy a

ttt,ir,hu oldalon, a túranaptár menüpont alatt olvashattok,

Ervin


