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E-maiI: kivetites.aotk@grnail.com

SziasztokI

Szeretettel iidv zl k irjra mindenkit a Euk;rrrr_lba nevében!

Elclszrir is szeretnék gratulálni a kiVETítés minden szerkeszt jének, szerintem nagyon jól
sikcriilt az jság! Csak így tovább, srácok!

Ezután meg kell kiiszcinncim az Equus-napok szervezciinek,hogy lehet séget adtak az egye-
temi r-rapok keretein beliil a Eukanuba-reggeli lebonyolítására. A reggeli idén is ragyogóan
sikeriilt, és a kissé szokatlan idopont eilenére valamennyi szendvicset pillanatok alatt elkap-
kodtátok. K sz njiik, hogy ott voltatok idén is, íljra bizorryítvaezzel a Eukanuba-reggeli
népszertiségét!

Rernélem, aki itt maradt az Equus-napokon, az cisszességében nagyon.iól érezte magát, és
rnindenkit r mmel t lt el a tény, hogy az EquusJ<upa idén a diákoké lett! K sz net ezér1
minden spofios hallgatótársunknak, a meccseken megielent szurkolóknak, és tetmészete-
sen tanárainkrrak is koszonjiik a részvételt! ,Azt bátran elmondhatom, hogy én személy sze-
rint végig nagyon.jó1 éreztetl magam, az pedig, l-rogy szombatorr ot Bos Major jelcilt mr.iso-
rát is láthattam, krilon r mmel tolt etr! },{agyon.jó lenne, lra.jov re sem vesztenétek ei ezt
a kitor lelkesedést!

A továbbialóan kívánorrr minden kollégistálrak, lrogy oidódjon meg minden problémá-
1a az u1, hiper-szrrper interrrettel; itt rnellékesen meg|egyezrrém, 1Togy én is a gépterem-
ben vagyok kénytelen jelenleg gubbasztarri; de ha lehet, két szomszécl szobábarr azért ne
chateljetek már egymással, ez tér-ryleg elkeserít lenne... Es már hallottarn ilyesmit, Szóval,
ennek a lérryege az lenne, hogy bár van netiink, azért éljiink már társasági életet ezent rl is!

Mindcnkirrek nagyon kellemes vizsgaidoszakot, gyakorlatokat kívánok, a Eukanubával re-
ményeirrk szerint legk zelebb nyáror-r, a Gólyatábor all<almával találkozhattok!

Szép nyarat mindenkirrek!

kuíasi péter

Eukanttba- sszelcótií

,,1 ljukan.uba állatorvosct: dr. Berkényi Tamá,s berkenyi.t@pg.com
Eukanttba Procter & Gctnble CEEMA
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Pár sz XVII. Alfirldi Állattenyésztési ésMezógazda Napokról

Az idei Allattenyésáési Napokat
ápri|is 23-25 k z tt rendezték
meg Hódmez vásárhelyen. A
kiállítás jó hangulatri volt, szépek
voltak az állatok, a gépek, még
az emberek is, a k z nséc -,icy
vettem észre - jól szórakozott.
Volt a gyerekeknek vetélked
meg állatsimogató, volt ingyentej,
látvárryos versenyek, bemutatók
meg show-bírálatok (kenyér és
cirkusz), de nemcsak err l akarok
ími,

Hanem arról is, hogy milyen az,
amikor megrendezik a(z egyik) legnagyobb hazai szal<kíállítást a Hód-Mez gazda Zrt,
kiállítási centrumában (47-es foit/",195. krn). Remélem ebb l mindenkinek világos, hogy
hol is van ez,mert a honlapon (vagy bárhol máshol az internetes keres ben) hiába kutahrnk
további ittbaigazitásért. Persze sejtettem én, hogy nem lesz egyszení megk zelíteni a
,,zojjektumot" kocsi nélki,il, de azt álmomban sem gondoltam volna, hogy a helyszínre
érkezésnél csak a hazajutás lesz bonyolultabb... No, de ne szaladjunk ennyire el re. Nem
rettentem vissza holmi kilométerk ,vekt 1, a mííholdas keres n végigk vettem a 47-es utat,
megtaláItam ahelyszínl, és meg is állapítottam, hogy nincs is olyan mes ze a város széIét l,
rigyhogy megnyugodtam, mondván, hogy ligyis
odatalálok, legfeljebb majd megkérdezem valakit 1

azDíat.

Így háí aztán péntek reggel felpatíantun az
uzsgyivonatra, kid ctigtem Vásárhelyre, majd
leszálltam az állomáson. Na, ilt azíán nem
kérdez sk dt em. AzálIomáson sehol egylélek, avelem
egyiitt leszálló további egy utas is viharos sebességgel
ttint el valami kis utcában. Ugyhogy nekivágtam
gyalog a városnak. Nagyjából irányban haladtam,
k zben ráj ttem, hogy azabaj az alfoldi városokkal,
hogy nincs domb, ahonnan k riilnézhetnék, hogy
meíTe vagyok. Na, de nem hiába vagyok én is
alftjldi, iigyesen eltaláltam a 4]-es t ra (ígazából
nem mertem megállítani a mellettem elimbolygó
biciklis néniket, így is elég nagy buvészmutatvány,
hogy fennmaradtak a drótszamáron). Ott már tudni
lehetett, hogy merre kell merrrri: csak k vetni kellett
a traktorokat meg az óvodás csoportokat, és mintegy
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,,Tehát hárman sszefogtunk, és tripletekben dolgoáunk, mint a nukleotidok." dr. Rusvai Miklós

bejfuathoz, amit éppen lezártak, mert akkor érkezett a dalmátok mezógazdasági minisáere,
meg a miénk is. Egyiitt j ttek megnyítní a kiáIlítást, merthogy idén Horvátország voll a
díszvendég.

Miután bejutottam
(belép 1000 Ft, 18
év alalt ingyenes,
szerintem nagyon
bar áti), me gáll apítottam
magamban, hogy nem
véletleniil titkolják
annyira a helyszínt:
gy nyiiní volt az
egész. Három fedett
csarnokban a beltéri

voltak, mellettiik
mez gazdasági gépek
kiállítása, el ttiik a
disztér sz k hittal,
befelé haladva a 1ó

és tejel marha bemutatótér ktjvetkezett, a karám k riil az állásokban holsteinekkel és
nóniuszokkal. Vele szemben a lovaspá|ya álllt, ahol egész hétvégén bemutatók várták
az érdekl díiket. voltak juhaklok, kutricák, baromfikehecek is, hátrébb pedig ki,il n
bemutatókarám volt a hírsmarháknak, ahol z mében charolais-k voltak kiállítva. A
szewezókigyekeáek mindenki számára érthet módon bemutatni a kiiliinféle áIlatfajtákat,
de a szakmabeliek is hasznos információkhoz juthattak. Engem egésznapra lefoglalt a sok
látnivaló, csak akkor ria dtamvissza a valóságba, mikor zátás el tt nem sokkal elindultam
haza.

Hohó, és ití j n az izgí rész, Gondoltam (én naiv), hogy a hazauli menetrendr l majd
megkérdezem a bejáraí el tt lébecoló biáonsági r ket, hiszen k biztos tudják, hogy
mikor jámak a buszok. Hát nem. Elmentem al: loz abejárathoz, ahol bementem reggel,
megkérdeztem a mukiktól, hogy melTe van a buszmegálló, et.re az egyik: nem tudja, a
másik: erre nincs buszmegálló, csak nagyon messze, szerinte inkább induljak el gyalog. De
aztán a harmadiknak felrémlett valami, mondta, hogy mintha szokott volna lenni valami
buszféleség a kiállítástól a belváros felé, menjek el a másik bej áraíhoz, mert szerinte ott van
a megálló. Rendben, elmentem, az otttéllenked biztonságiakat is megkérdeztem, mire az
egyik visszakérdezeíi, hogy miért keresek buszmegállót? (Hát mert gyíijtiim ket, nyilván
azért.) Merthaza szeretnék menni. Ja,hát ma nincs busz. Majd csak holnap lesz. Amrigy
affa van a megálló (mutatott a susnyás felé), ha gondolom, odamehetek (???), de ma biztos
nem j n busz. Hát jó, akkor ezttalán kihagynám... Mit javasolnak, merre induljak, hol
fogok tudni buszta szálln1? Az egyík r gt n javasolta, hogy neki másfél óra m lva lejár a
munkaideje, éshazavisz, ha megvárom, a másik szerint pr bálkozzak gyalog. A városban
már csak lesz valami... Remek. Visszagyalogoltam a városhatárig, ahol egyszer csak, mint
valami oázis a megfáradt utaz eIé, felbukkant el ttem egy buszmegálló! Persze k zben
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telefonon kérlem a barátomat, hogy interneten nézze ki a buszokat Szeged felé, persze-
persze, ó, pont j n is egy busz nemsoká. A busz valóban meg is érkezett, és fékezés nélkiil
elhajtott a megálló mellett, mert ez a szentesi ,,rettenetesen siet s".járat volt, aminek nincs
arra ideje, hogy holmi utasokat vegyen fel holmi megállókból. Ugye ha egyszer nincs
benne a listában az a megáIl ... Ezen a ponton éreztem, hogy ez a 30 km hazáíg messzebb
van, mint gondoltam, de szerencsére további egy óra gyaloglás (és egy-két eltévedés) után
szerencsésen eljutottam egy olyan helyre, ahol meg szokott állni a szegedi gyorsjárat. Hála
az égnek eza játatnemcsak gyors, hanem srir is, rigyhogy kb. negyedórán beliil megjelent,
és végre haza tudtam menni.

Nem szeretném azonban senkiben sem aá a benyomást kelteni, hogy szerintem az egész
kiállítás, írgy ahogy van, el volt fuserálva. Nem így gondolom, Maga a rerrdezvény nagyon
szép volt, amint belépett valaki a kapun, rcigt<in elvarázsolta a hely hangtrlata... Csak a
kapuig volt piszok nehéz eljutni. Es szerintem ez az, amíí egy ekkora hordere.iti rendezvény
szewezói nem hagyhatnak figyelmen kíviil. Egyszerrien rrem volna szabad, hogy ezt
megengedhessék maguknak. Mert pontosan az ilyenek miatt távozik rossz szájízzel a
látogató, és lehet, hogy j v re kétszer is meggondolja, hogy kimenjen-e. Aztán meg majd
lehet sírni, hogy cs kken az érdekl dés, Nem azt kérem, hogy vorcis sz rryeget terítsenek a
lábam elé egész a bejárarig, kezdetnek az is elég lenne, ha a honlapra íblírrrák, hogy mikor
k<jzlekednek a kcirrryéken volánbuszok, esetleg - urambocsá'- nregbeszélni a sof rcikkel,
hogy ugyan, álljanak meg a kiállítás bejáratánál is. szerintem ez nem kerülne sok pénzbe.
Viszont sokat.jelentene a látogatónak. Merthogy végs soron érliik varr a kiállítás, nem?

WodalÁ- Ma,rL

A Szent István Egyetem Allatorvos-tudományi Kara
pályázatot hirdet a

,oDr. Komáromy János Áilatsebészeti Alapitvány"

díjainak elnyerésére 2010. évre azon egyetemi hallgatóknak a jutalmazására, akik az
állatsebészet terén kiemelked és tudományos igényri eredménY értek el.

A dijak elnyerésére a Kar llt-V. éves hallgarói pályázhatnak. Apályázo lehel ttrclományos
diákk ri csopoft ís.Pályázni 10-20 oldalas pályamrivel lehet.

Apályázatokat 4 példányban a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Kari
Titkárságára (1078 Budapest, István u.2. ,,H" épiilet II. emelet 201-es szoba) lehet
beny jtani

2010. rnájus 31-ig.

A dijak átadására a 20t0l20l l -es lanév tanévnyitó íinnepségén kertil sor.
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osi, ákkor is.,,) Szinte nrár
az agrárosok tliléliit rájárói van szó. A helyszín most a Zalai-dombság volt, mcly egy
még sokat rrem látott alf idi leányzó számára, mirrt amilyen én is vagyok, oly ismeretlen
és Ósábító vidéi<. A ki,ildetés egyórtelmli volt: a zalai lankák meghódítása. Magam köré
gyrijtcittem lrát meg 4 rnásik elszánt es !etlre kész harcost. és április 30-án megcéloztuk a
bázist - arninek kiejtóse szinte k vete|i azalai tájszólást: Bázakerettyét.

Árn a trilél turát megeloz en is akadt egy-két ,,alkalmassági próba". Az elsti ilyen feladat
a Budapest-Bázakerettye írtvonal teljesítése volt. A csekély hét órás rrtat sikertilt csupán
két átszállással rnegtelrni. A szikrázó napsí-ilés plusz vonatkabin kombó szerencsére nem
inclította romlásrrak a testiinket - bár bérmem ,reha kétetyek támadtak. Minden hiányos
komfofiérzettinkb 1adódórosszérzésértkárpótoltazalátvány,amiboltudhatttlk: adombság
k[iszciberl állunk. es haladulil< beljebb es beljebb.

'*'
Evszázados vándorlások árán esle nyotcra meg is érkezliilrl< a tetthel; re. Aztán szelekciós
tevékenység No.2.: keresd a bázakórettyei álialános iskolát! Ez is valami verserry elotti
próba lehetett, hogy a gyengék a magukat nregkétszerez batyuikkal biztosan kihulljanak a
dombcs cson aIlO iskolaig vezet r]rton.

A í-ogadtatás kedves volt" a letáborozás gyorsan melll. azlán esle !l-kor a verseny is
elindtl!t. Megkapnk a melrelleveliirrket. aln-iir a tura során érinthetci állomások voltak. igen
vehemensen esttink neki a térképnek, hogy elkészitsiik az ideális utvonaltervet, kidolgozzuk
a legprofibb slralegiál. ldokozbclr u.ráp.tok nagyon logytak kcjrtilotrijnk, de ue iil mi,
uj oncok is nekiindultunk,

Kezd dtei< az jszakai izgalmak. Termószeteserr mindent be akarlunk járni, persze r vid
it1o alatt. Urronalunkha loglalttIk az iisszes eilenrjrz tt pontot. ballagni kezdtiink hát

a Kekturu utrorlalán. Az egész olyan volt. lnilll eg) nagy.játek. és számomra ez volt a

tegtóbb mozgatórugó: meg kellett keresnrink, és a menetlevélre fel kellett ímunk az olajkut
ráósos kapu.ján lóv? teleionszámot, az emlékmu áIlíttat ít, a harangláb villanyórájának
azclnosítóját, a templom melletti cciltipiik számát... Dolgozott bennijnk a versenyszellem,
uigyhogy rgy d nt ttiink, nregkíséreljiik levágni az utat: t<irjiink át a dzsindzsáson!
nilct. harom' elemlámpával. dólnbnak lel. vadáisznónyomokbán. elhagyatott présházak
Incllelr, kepzeleriinkberr auokból torz.rtyáladzó és emberehes alakokat el csalogatva. er s

szívdobogással sikeriilt a jótól teljesen ellentétes irányt venniink. Hamar korrigáltunk, az
cisvény lóvágása így végiil sikeres volt. Eppen els holtpontunkon próbáltunk tullenni,
Ilriktrl,hajnalban mcghalIottuk az eIso madár,szót. Majd a nrásodii<at... aztán egyre ttibbelr
i.s ttibhen énekeltek nektink..iclezrón. hogy a nap lelkeloben van. ujra belehuzhalunk.Atáj
szúllsége, a z ld szín milliónyi áinyalatának játéka teljesen elkápráztatott. A vadnyomok
barirlságossá váltak, az íttmenti poc.solyák ebihaltársadalmai is sokkal csodálatraméltóbbá
viihak. hzegésztigyhatott,mintegytragyenergiabomba.Jóljott,e[ akarlunkvégrejutniaz
eis{j cllenoriott pontunkra - bár mentségiinkre szolgál, hogy a legnagyobb kitér t igényl
a]lotrrással kezditik. Kis ido rnírlva meg is érkeztiink, és brillirozásra voh lehetciségiink:
anatótniai és vadászatis trrdásunkat Éamatoztatva helyesen válaszolturrk a vadd]sznó
íbgairrak számáról és a fácán koltési szokásairól szóló elmés kérdésekre - a Rongyoló
Ftrckctk csapatának legnagyobb csodálatára. Kis pihen után beszáradt traktomyomokban,
szárltólcildeken. kullancslertgerben. gvonvcir,íi tavak es lrádasok rnellelt. erdokben. sokszor
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,,Helikális kapszidja van, virológia rajogóknak ajárrlanám tctoválás nrintltnak." dr. Bakonyi '['amás

végtelerrnek tr.in m utakon át, id nként a helyi ,,ivókban" komlósz rpt l megbátorodva
folytattuk utunkat még hosszri órákon át.

Végiil a 20. ora k rnyékén szétrombolt lábakkal kozelítettiik meg a szemiink számáta
káprázatos fényber-r tiindokl Bázakerettye táblát. Még egy utolsó ,,roham" az iskoláig...
T léltiik. Megkeményedtiink, (...az izommerevségtcil) Finon, vaddisznó p rk lttel
váfiak minket. Meg hideg vízzel a zuhanyz ban. Aztán kidoltiirrk. Edes álmunkat csak
az abizonyos hajnali arlikulátlan ordítás ttirte meg, ami els lrallásra inkább valamifele
izomfájdalom miatti idegrohamnak ttínt, de kés bb egyértelmírvé vált mirrdenki számára:
szakácsunk igen magas véralkohol-szinttel kiizd.

Másnap délben rendkívi_il kipihenten indultunk haza. Taktikusan rnost a buszt választottuk,
ami kényelmes állóhelyeket biztositva t óra alatt visszavitt keclvenc flóvárosunkba.
Elválásunk el tt persze megbeszéltiik: sszei a Gerecsóbcn folytatitrkI

Kolr u Jvdrá

A Szent István Egyetem AlIatorvos-tudolrllirryi Klrrlr
pályázatot hirdet

ooDr. Márkus Gy rgy Alapítvilrny"

díjainak elnyerésére 20l0. évre a kutyák gyógyításábarl elór1, liicllrcllictl(i
. tudományostevékenysóg
. tudományos eredmény
. gyakorlatitevékenység
. gyakorlati eredmény

jutalmazására.

Pályázhatnak:
. a Kar hallgatói
. a kar oktatói
" más intézmények állatorvos dolgozói
. gyakorló állatorvosok

Adíjazásra felhasználható cisszeg azalapítványi tokecisszcg tttilttlt,Itlrtll,i úles
kamathozadéka, mely egy f díjra és további három diira osztltltlti lttcg.

ApáIyázatokat a Szent István Egyetem Állatorvos-tudonrrinyi Klrl l(lrl,i '|'itkrirslrgára (1078
Budapest, lstván u. 2. -H" épíilet II. emelet 201-es szoba) lcllcl tlcrryíljllrrri

2010. május 3l-ig.

Adíjak átadásfuaa20I0l20II-es tanév tanévnyitó titlrlc1,1scrgúlr licI,iil stll.
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N. Franci

A vállalkozó-és kutatószellemíí bio|ógus
hallgatók idén is megmérettettek az
Anatómia Mrizeumban. s bár kevesebb
résztvev velo ám annál színesebb
térnapalettával zajlott fordulójuk.
Err l a tematikus sokszínííségr l
árulkodik az els díiat kiérdemelt
munka is, mely a napjainkban gyakran
emlegetett ssejtkutatással foglalkozik.
Rovatunkban ez ton Kudlik Gyiingyivel,
a szekció gy ztesével, és témájával
ismerkedhetíink meg k zelebtlr l.

Mdr a íém t hallaí ra is sokan felkapn k
u fejíiket, hiszen sz kmai berkeken kívíil is
gyakran lehet hallani az ssejtkutatósról.
Minek a hulására d níiittéI-e melleíí,
foglalkoztál m r ilyen íeriilettel esetleg
klráhhan is?

Nekem is els ként a médiából hallott
eredményekkeltették íeI az érdekl désemet.
Munkám megkezdése elcltt nem igazán volt
lehet ségem elmélyedni a témában, s ez
eleinte sok nehézséget is okozott. Igazáb I

még azí se tudtam, hogy a feln ttkori vagy
az embrionális ssejtekkel fogla,lkoznék-e
szívesebben. Járlam a SOTE-n, a SZIE
g dcill i campusán is érdekl clni. Volt, ahol
iigy vélték,hogy a tsSc-s képzéssel még
ne vágjak bele, máshol a távolságok miatt
is nehéz lett volna a ktiz s munka. Végtil
Godcjll n javasolták, hogy az Országos
Vérellátó Szolgálat Ósse.jtbiológiai
l.,aboránál keressem fel, Dr. Uher Ferencet,
aki el is vállalta a témám patronálását.
Ezriton is szeretnék Neki k sz netet
mondani a sok segítségért, a máig is tartó
kciz s munkáértl

Kíilijnbiíz szervekb I izolált egér-mesenchymális
óssejíek cisszeí, ason l ító el emzése

Kudlik Gytingyi Andrea lll. évfolyam

Absztrakt: A csontvel i stroma vagy mesenchymális
óssejtek (BlMSC-k) az utóbbi id ben nagy figyelmet
kaptak a hematopoiéZis támogatásában, a szovetek
fenntartásában és regenerálásában, Valamint az
immunszuppresszióban betoltott szerepüknek
koszonhet en. Számos tanulmány foglalkozik ezen
sejtek immunelnyomó folyamatokban való használatával,
mely olyan autoimmun betegségek kezelésében kaphat
szerepet, mint az akut graft Versus host betegség vagy
a Chron-betegség, Korábbi vizsgálatok igazolták, hogy
nem csak a BMSC-k rendelkeznek ilyen immunmodulá|ó
funkcióval, hanem más szovetekbó| izolált MSC-k is,
CéIunk annak kiderítése volt, hogy milyen hatékonysággal
képesek a Zsírszovetb l izo|ált mesenchymális sejtek
(ASC-k) - a csontvel bl(CsV) izolált MSC-kkel
osszehasonlítva - gátolni az immunválaszt, figyelembe
VéVe, hogy találjunk egy a Csv-nél Sokkal konnyebben
hozzáíérhel ós nagy mennyiségben rendelkezésre
álIó sejtforrást, amely a zsírsz(ivet |enne. Munkánkban
10-12 hetes egerek CsV-jéból és zsigeri zsírjábó| izolá|t
MSC-kult rákkal dolgoztunk, Ezeken az adherens
sejteken aztán pro|iferációt, multipotens jellegekre utaló
tulajdonsá9okat és immunfolyamatokat vizsgáltunk.
Mindkét sejttípus proliferációs sebessége megegyezett
és ugyan gy képesek Voltak csont és zsír irányba
differenciálódni, Egységesen expresszáltak MSC felilleti
markereket, de negatívak voltak hematopoietikus
markerekre, A mitogén (ConA)_ és alloantigén indukált
T-sejt prol'íerációt mindkét sejttípus gátolta, habár a
gátlás ASC-k esetében valamivel kisebb mérték Volt
ugyanazon MSC-koncentrációknáI, mint a BMSC-knél, de
a hatás még mindig szignifikáns marad. További kutatásra
Van szi]kségi/nk, hogy felderíthessirk e kulonbség okait
és a mechanizmust a tapasztalt immunszuppresszió
mogott, Ez o|yan szolubrIis mediátorok vizsgálatát
jelenti, amelyek k lonb z gyulladáso - és
immunfolyamatokban játszanak szerepet, llyen például a
prosztaglandin E-2 (PGE-2), a tumor nekrózis faktor alfa-
stimulált fehérje-6 és az indolamin 2,3-dioxigenáz enzim_
Munkánkban eló zör a PGE-2 produkciót vlzsgáituk,
Eddigi eredményeink szerinl mind a CsV, mind a zsír
eredet MSc-knek alacsony a PGE-2 termelése-
Az aktivált T-limfociták, amelyek nagy mennyiség
interferon gammát termelnek, szignifikánsan íokozták az
MSC-k PGE-2 termelósét, Továbbá indometacin - egy
specifikus ciklooxigenáZ-2 gát|ó - hatására határozottan
csökkent a PGE-2 szekrécló mindkét sejttípus esetóben.
Ezzel párhuzamosan az MSC-k kc'zel teljes mértékben
elvesztették immunszuppresszív aktivitásukat in vrtro. Ez
arra utal, hogy a PGE-2 nagy szerepet játszik az ASC-k
immuneInyomó aktivitásában, mint azt a csv-i MSC-k
esetében már korábban leírták, Eddigi eredményeink
alapján tehát az ASC_k aIkalmasnak t[innek az
immunteráplákban t rtén a|kalmazásra, de további in
vivo kutatások szt-ikségesek, hcrgy megállapítsuk, az
immunszuppresszív aktivitásban tapasztalt kis mértékíi
eltérés befolyásol;a-e a sejtek hatékonyságát és í9y
használhatóságukat.
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,,A kovetkezo szer-vi elváltozís a magzat, már lra ezt szcrvnoli lclret rrcvczni." dr. Rusvai Miklós

voltak az els lépések, hogy alakult ki a sikeres TDK-clolgozaí?

Valójában szakdolgozat témát kerestem, és annak is szántam ,,csupán" a munkát, amikor
hozzálánam, Elsosorban kaptam jó adag szakirodalmar. hogy megalapozzam az ismereteim

specifikusan ezen a tudom.inyteri]leten. Ez még ugy tavaly februárra tehetti nagyjából.

Ahogy egyre t bbet foglalkoztam vele, rigy éreztem, szívesen csinálnék bel le Tudományos
Diákk ri munkát, a témavezet m
is meger sítette az tletemet. S így
hozzáfogtam az sszeállitásához,
szerencsére kísérleti eredmény is
volt addigra b ven.

A munka k nyvt ri v gy
inkább laboráns része hozotí-e
r bb ,,meglepetést", kihív st?
Mennyiben-rilt -ór, hogy kiits
helyszínen végezíed a kísérleti

feludutokat?

A kezdeti olvasalanyag nagyon
sokat segített. hiszen tényleg eddig
számomra ismeretlen vizeken
hq ztam. S azt kell, hogy mondjarn,
hogy a cikkek, a k nyvek,,brijása"
kesobb sem vált unalmassá.
Mindig voltak jabb érdekességek,
amik tovább tágították az én
munkáma1. elképzelésemet. és
jó érzes volt, hogy egyre t bb

felmeriil kérdésre tudtam a választ.
A laborban t lt tt id pedig
mindenképp plusz rutint adott
az egyetem mellett. Bár néha
tényleg nehezebb volt a kiilsci
helyszínt például az órarendemmel
egyezletni, de nagyon
segíttlkészek voltak mindenhol.
Az ELTE két Phd hallgalója, Sági Bernadett és Hegyi Beáta is hasorrló témával foglalkoztak
itt, nagyon sokat tanultam t liik és nekik ktjszcin]letenl, hogy kiisrr-rerhctlerTl magam az

intézetnél, és hogy beletanulhattam a munkába.
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plénumtóI, aHogt emlékszel vissza a Konferencia napj ra? Mennyire laítottál a nagy

kérdésekto??

Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen sor kefiilt már e'liitte ,,fópróbára". A
Biológiai Intézet lehetoséget nyujtott. hogy tanáraink elott el adhassuk t bbsztir
is a prezentációkat. Nemcsak a szituáci t szokhattuk, hanem sokat segítettek a

!énanlas tisszeállításában, a bemutatónk i láthat ságában, érthet ségében is.
Természetesen így is volt bennem drrrkk. de kellemesen tudok visszagondolni rá. és

egyébként még aznap a Mrizeumban is elég családias volt a légk r. Volt egy pár meglep bb
kérdés, s t igazáb I csak az volt ijeszt , hogy sok teriiletr l érkeztek kérdések. Például
nekem j tt olyan kérdés is, ami nem t kéletesen a témámba vágott, de igyekeztem hell4állni
o.

Mií tandcsolndl a j v ben indutó kuíaíóknak?

Ha van lehet ségiik gyakorolni, mindenképp használják ki, mert a nemcsak
megnyugtató az akis rutin, de tényleg segítenek az elózetesjavaslatok. En is például
a ptezentációmban nagyon sokat k sztinhetek Kabai Pétemek, Kis Jánosnak,
illetve mindenkinek, aki épít megjegyzéssel vagy kritikával illette a munkát.
Illetve szerintem fontos, hogy ne bonyolítsuk tul a mondandónkat. Hiszen írgyis
elolvashatják a dolgozatban a részleles kiFejtést. Én ugy tapaszlaltam. hogy áttekinthetti
eloadással lehettink igazán hitelesek. Foként. ha még kevésbé kutatot1 a témánk. s a cél az
is. hogy lelkeltsiik az érdeklodést.

Mi lesz a dolgozat íovábbi sorsa, milyen céljaid vunnak u témával?

A konferencia után is dolgoztunk tovább vele. Voltak mindig k vetkez célkitrizések, és

ezekalapjánb vítettem, alakítottam szakdolgozattá az anyagot. Atávlati célok k z tt persze
szerepel az OTDK is. S nagyon riilnék, ha az MSc képzésem alatt is hasonló szaktertilettel
foglalkozhatnék kiemelten. Talán a távolabbi jovtíben is ennéI az ágnál maradok. De persze
sok minden érdekel még a biológia tómak réb l, leginkább az, ami az emberi élettannal
kapcsolatos.

Reméljiik l j v ben is hallhaíunk hasonló sikereidr l, sok szerencsét, jó munk t
kívdnunk! S hadd gratwláljak a KiVETítés olvasói és szerkeszt i nevében is!

lt
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Miért éppen Finnország?

Három hónap Helsinkiben Erasmussal

Mindenekel tt ,,Navigare necesse est!", ahogy a k<izmondás tartja. Bárhová ts utazzon
is az ember-ha\Igat , csak hasznára válik. Tapasztalatok, kult tra, kapcsolatok, tanulási
lehet ségek és még sok más miatt órdemes Erasmus sztondíjjal kiilfóldre utazni. A céI
megválaiztásához-azonban j tájékoz dni, miel tt kit ltjiik a jelentkezési lapot. En
Helsinkit váIasztoltam, és nem bántam meg.

Csodálatos ország, figyelemreméltó emberekkel és kiemelked tanulási lehet ségekkel.
Nagyon jól éreztemmagam finn,,rokonainknár', de két dolgot érdemes figyelembe venni:
Helsinkiben tényleg intenziv a gyakorlati képzés, sokat kell és lehet tanulni, Ezen kívtil
Helsinki drága hely, sajnos. Arrnak érdemes választani ezt ahelyet, aki saját finanszírozási
lehet séggel is rendelkezik, pl. nyári munka, sziil i segítség,Ezzel egyiitt sok lehet ség

adódik spórolásra, a k ltségek cs kkentésére. Szimpatikus ésjó megoldás például kerékpátt
beszerezni, és ezzelk zlekedni. Egyéb lehet ségek és részletek a megélhetési k ltségekr 1
találhatók a hallgatói beszámolómban: www.univet.hu/units/nko oldalon.

A klinika, amibizonyíra mindenkit
legiobban érdekel O, meglehet sen
modern, és jól szervezett hallgatói
gyakorlati munka folyik. Amikor
megérkeztem részletes tfiékoztalást
kaptam az ott elt ltend
gyakorlatommal kapcsolatban:
csoportbeosztás, klinikai napirend,
kulcs az It zószehényhez,
belép kártya és még sok más. Az
finn hallgatók egy évig klinikai
gyakorlaton vesznek részt. Itt 4-5
iós csoportokban dolgoznak. En is
egy ilyen csoporthoz csatlakoztam.
A hallgatók szigoru napirend

szerint végzík munkájukat, ahol bekapcsolódnak a betegellátásba és sok dolgot nállóan
csinálhatnak. Egy-két óra oktatás is belefér minden napba. Rotációs rendszerben vettem
részt a kisállat- ós lóklinikán, valamint a gazdasági haszonállatokkal foglalkozó klinikai
egységben. Egy_egy ilyen klinikán három hetet t lt ttem a kiiltinb z osztályokon.
Rendkíviil hasznos és sok gyakorlatttapasztalatot lehet szerezri.

Sok lehet ség adódik kóz sségi életet élni a tiibbi erasmusos hallgatóval O , Helsinki színes,
pezsgó város. Bár inkább s r1 fogyasáanak. Remek kiránduló helyek vannak, színvonalas
kiállítások, mrizeumok. S2órakozási lehet ség is van, csak bírja a hallgatói biidzsé, mer1

ahogy említettem, elég drága hely. Erdemes beszerezni egy Helsinki guide-ot (mindenhol
találszílyet Helsinkiben), ebben rengeteg program és látnivaló k ziil lehet mazsoláugatni.
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KiVETítés 2010, mójus

,,Elérkeáijnka}hozadiáltoz, amiremásiélórájavárunk: ezazuío|s ." dr. HullárIstván

Azidójárás nem olyan rémes,
mint ahogy azt gondolná az
ember. ott is van tavasz és ott
is siit a nap.

Ami szerintem fontos és a
kint is sokszor hallod: Be
active! Ha már ilyen messzire
elutazol, láss és íapaszta|j
minél tcibbet. Rendkíviil
érdekes, szép ország
kedves, kissé udvariatlan,
de segít kész emberekkel.
Nagyon sok, értékes
gyakorlati tapasztalatot lehet
gytijteni szakmailag, és az
élet egyéb teriiletén is. Csak
qénlani tudom mindenkinek, biztosan nem bánja meg.

ij,;;: Minden fontos információ a fent
említett hallgatói beszámolóban
olvasható a kar honlapján. Kellemes
id t ltést mindenkinek, bárhol
legyen is! O

Amit Finnországban
fogsz csinálni:biztosan

sz rflozés.

GáL Be,yrr*
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Sziasztok, ríjra! Ismét elbeszélgettem egyik portásunkkal és szeretném nektek leírni,
rrógY mi d..iitt ki róla. A mostini atkat inm'at Bihari Sándorról tudhattok meg egy, s
máa.

Sziasztok!

Eztftta| kicsit a táncok birodalmába szeretnélek titeket kalauzolni, és máta egy rendkíviil

Mikor és hogy keriilt ide?

Most nyáron lesz tizenegy éve, hogy itt
vagyok a koliban. Elószdr a karbantartói
álláittoltottem be, amitkét évig csináltam.
Aztán megiiresedett egy hely a portások
k z tt, éi végiil elvállaltam. Kicsit
fárasaóbb, mint elosztir gondoltam, de
ez fóIeg az éjszakíaás miatt van.

Mi az eredeti vógzettsége? Dolgozik-e
mást e mellett?

Villanyszerel ként végezíem, de
vállalkozó is voltam. ovodriknak és
b i;r dék""k voltam a vagyonkezel je,

népszerr.í táncot, a salsa-t gondoltam nektek
bemutatni. Ez a tánc Latin-Amerikából
származik, s rokonai k zé íartozika merengue,
bachata. reggaeton, cha-cha. samba és a rumba.
A salsa-t a kubai afroamerikaiak találták ki saját
maguk sz rakoztatására és persze párkeresés
céljából, T bb változata ismert, mint például a
kubai, a new yorki, yagy a san fraciscoi salsa.
A new yorki a salsa-nak egy társas táncos
változati, amiben megte*.7Ótt mozdularok
vannak, tehát egy eléggé k t tt forma. A
kubai valamivel szabadabb, tehát az ember
maga alakítja ki a stílust a saját egyéni kéz- és

és még az OTP-ben is dolgoztam.

Nlilyen viszonyban van a hallgatókkal?

Jó a viszonyom veltik, egyenl re semmi baj sincs, sem a magyarokkal, sem a ktilfloldiekkel.
nzelszaiiíki-uelarr<ára?r.icsiir;;Á, i;L, á tÓ.Ói"taiv uiértrulÁi,"el jobb. Arégebbiek

t u"6ióráUUat rrott"uk.

Milyen kikapcsolódási szokásai vannak? Meséljen erriil!

A zene és a motor a hobby-m. A motorozás már hét éves korom óta érdekelt és meg is
tanultam vezetni, amint lehetett. Aztánvolt egy nagyobb kihagyás, de most, egy pár?ve
rijra tudok foglakozni ezzel, Mindenfele motorérdekél, igazi autÓ-motor szerelmes vagyok.
JÓlenleg négy motorom van, amit biityk lgetek, fejlesztek. Van két Kawasaki-m. ezek
sportmotorok, és két Yamaha-m, Ez utóbbi egy chopper és egy turamotor.

És mi a helyzet a zenével?

Már fiatal koromban érdekelr a zene és a tánc. Egy darabig Rock & Roll táncos voham, de
ezt sajnos abba kellett hagyni. Husz éves koromban, mikor katona voltam, megtanultam
gitározni. Most is egy zenekar, az Old Fox Music tagia vagyok gitárosként és énekesként.
Á;;b* ;;;Ái 

"gi,íitt"ru"" 
ir'siotta.r, játszani,tra íátat<i"vatarriily.n ok miatt nem tudott

elmenni a fellépéíie. Szokíunk fellépésekre jámi, s t már a koliban is játszottunk t<jbbsz r.

Szereti-e az á|latokat? Van-e valamilyen?

Igen, szeretem ket. Atanyámon sokszor meg-megfordulnakazózek,vaddisznók, mókusok.
Nagyon jó helynek tartom a természetet, és szeretek ott lenni. Most még nincs állatom. de
tervezem hogy legyen egy rottweilerem.

uzen-e valamit a kolisoknak?

Tanuljatok rendesen, legyetek felelosségteljesek, és sose adjátok fel! Sok sikert mindenhez!

testmozgásáva1. Ebbennemk t ttaz, hogykivel
és hogy mennyien táncolnak. s<il a rueda pont
esv olvan tániforma. ahol a fiuk meshatározott

Összevetve a gondolatokat, atánc az éIet-szerves része, legyen az bármilyen fajla, a lényeg- hogy megmozgatia a testet és

egy olyan táncforma, ahol a fiirk meghatározott
i,j'ÓUeri váltanak párt és így mindenki mindenkivel táncol. A salsa a n és a férfi kapcsolatát
tudjakifejezni. R-engetegérzelemmeltelített, és atánc sorána párokráhangolódnake_gymásra.
Ediósneli ís j , az Ógési testet megmozgatja, és jó tartást ad. Emellett az alakot fotlnázza,
és magabiztosságot is ad. Mivel távolság sokszor nincs a két partner k z<itt, ezért az
ember*gátlásait*oldja, segít, hogy k nnyebben tudjunk uj kápcsolatokat teremteni.
Manapság egyre t bb tánciskola nyílik mind a fóvárosban, mind vidéken. így
mindenkiszáóára lehettiség nyílik mégismerni és megtanulni a táncot. Viszont, mivel
annyira változatos. ahány iuli-annyi téTe oktatás van,-s t ha az ember eljár szókarozó
helyekre, akkor ott lát'más elem'eket, amiket eltanulva, kialakul a saj1 ráncstílusa,
A áatsa megtanulására a kolinkban is van lehet ség. Szeptember ótí Fassang Edit
tart téncóráÉat a nag}teremben szerda esténkérrt lg--tól 2l-íg, Mindenkit szeretettel
vár. legyen kezdo. vágy haladó. Mivel a mostani csapat már haladó, ezér1 a kezdok
kiil<in f,ápnak felzárkoZo oktarásr is. de jcivo szeptembertol lj kezdocsoport indul. lehát

megmozgatja a testet és
a lelket is. Aki kedvet kapott
salsa-hoz menjen, és próbálja
magát!

a
ki
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Pizza
Bokros Péter receptje

Pizzához,mlrrt kollégisták alapvet életben tartó egységéhez sokféle m donhozzájuthatunk.
lk a se kifejezetten

finomnak pláne nem egészségesnek nevezhet mirelitáruk... , Nos, és igen síithetiink is
magunknak, aminek a lényegi alapja egy jó tésztarecept.

Sok kevésbé sikeres és már-már botrányosan nagy csalódást okozó recept után, találtunk
egyet, amit most megosztunk Veletek! Ráadásul gyorsabb mint a pizzeria, s természetesen

solftal finomabb mint a mélyfagyasáott!

Hozzáva| k 3 k zepes móretri plzzához.

1. 30 dkg liszt

2. 3 ev kanál olaj

3. kevés só

4. 2,5 dkg élesáot. 2.5 dl langyos
vízben kevés cukorral felfuttatunk

Elkészítés:

l. Összedolgozni!

2, Pihentetni kb.20 percet!

3. Majdj n aformáraigazítás! Ne
ijedjetek meg ha t l ny lósnak tlínik,
addig kell még vele dolgozni. amíg
nem lesz kényelmesen formázhato.

Feltétek ízlés szerint, és el melegített siit ben kb. 15 perc alatt kész is van.
Jó étvágyat!

;,lo
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A Szent lstván Egyetem Allatorwos-tudományi Kara
pályázatot hirdet

,rDr. Halász Sándor Alap ítl ányo'

díjainak elnyerésére 20l0. évre azoknak azegyetemi hallgatóknak a juíalmazására, akik
egyetemi tanulmányaik során a belgyogyászaí és sebészet teriiletén a legkiemelked bb
eredményt érték el a vizsgak vetelmények teljesítésében , akórhází fejlapok vezetésében
és akórtcirténetek sszeállításában.

A díiak elnyerésére a Kar III-V. éves hallgatói páIyánhatnak. ApáIyáz lehet egyetlen
személy, de tudományos csoport is.

Adílazásra felhasználható sszeg az alapítványi t ketisszeg mindenkori éves
kamathozadéka,

ApáIyázatokat a Szent lstván Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Kari Titkárságára (1078
Budapest, István u. 2. uH" épiilet II. emelet 20l-es szoba) Iehet benyujtani

2010. május 31-ig.

A díjak iiadására a 2010l20ll-es tanév tanévnyitó iinnepségén keriil sor.

A Szent István Egyetem Allatorvos-tudományi Kara
pályázatot hirdet

ooA borjak egészségégnek védelmét szolgáló Dr. Ballásch Alajos Alapítványoo

díjainak elnyerésére 2010. évre.

ApáIyázatnak a borjak egészségének védelme témak rben saját, uj kutatási eredménl,t/
eredményeket és alkalmazásukkal a borjúrnevelés eredményesebbé tételének leírását kell
tat1':almaznia,

A pályamunka megítélésének szempontjai:

r az eredmények gyakorlali alkalmazhatósága;

. egy olda1 terjedelmíi angol nyelvri sszefoglaló csatolása;

. egy tudományos érték, amely a pályamunkát alkalmassá te.szi zsurizett
hazai szaklapokban (Magyar Allatorvosok Lapja és/vagy Allattenyésztés és
Takulnányozás, azokjogutódja) és/vagy kiilftrldt n való k zlésre.

PáIyázatot nytijthat be olyan magyar állampolgár, aki a pályamunka benyujtásakor még
nem t ltotte be életének 33. évét. Ez a korhatár atársszerz kre is vonatkozik.

Adijazásrarendelkezésre álló sszegb 1 egy fódíj és további két díj adható ki.

ApáIyázatokat a Szent István Egyetem Állato*os-tudományi Kar Kari Titkárságára (l078
Budapest, István u. 2. ,H" épiilet II. emelet 201-es szoba) lehet benyrijtani

2010. május 31-ig.

A díjak áíadására a2010l2011-es tanév tanévnyitó iinnepségén kertil sor.
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A Szenl István Egyelem Állatorvos-tudományi Kara
pálryazatothirdeí

,,Dr. Terdik Dr. Bárándi Hallgaíói Alapítvány"

díjainakelnyerésére20l0. évre.ADr. TerdikJózsef díi azonegyetemihallgatónaka
juialmazásáia szolgál, aki a legjobb diplomadolgoruroi kérrit."n" a, Állatte-nyészlési,
Takarmány ozástani és Laborállat-tudományi Intézetben.

Adíjazásra felhasználható sszeg az alapítványi ttikeosszeg mindenkori éves
kamaíhozadéka, mely aBizottság javaslata alapján- indokolt esetben - megosáható.

Apályázatokal a Szenl lstván Egyetem Allalorvos-tudományi Kar Kari Titkárságára 1l078
Budapest, István u. 2. ,,H" épíilet II. emelet 201-es szoba) lehet beny jtani

2010. szeptember 17-ig.

A Terdik József díj átadására a diplomaosztó iinnepségen keriil sor.

A Dr. Bárándi Zsolt emlékére kiír"r díjra jelrilteket a Vas meg;ei Állatorvostan
és Zoológus Hatlgatók Tolnay Sándor Klubja áltíthat olyan hallgatók szernélyében, akik
amegelózó tanulmányi óvben kiemelked tanulmányi és/vagy tudományos diákkori és/
vagy valamely tanszéken végzeíí kutatási munka alapián érdemesnek ítél a támogatás
elnverésére.

Marek F'C a legnagyobb király!!

A címbelr olvashaló sor lavaly novemberben sziilerefl. amikor a Kózgázliga Ill. oszíályáí
megnyertíik. De hogy is jutottunk el idáig? A csapat kót éve télen verbuválódott |{ágz, Péter
(Ketya) által, és a Liga negyedosztályában kezdtiik aíavaszt, a Népligetben található Epít k
pályán. A gerinc az akkor negyed- illetve harmadévesekre épiilt. Mszont nem volt állandó
a keret, ennek eredményeként egy szerzelt ponttal ligautolsóként zártunk. Siir s József,
Boldizsár Szabolcs, Garamvrilgyi László. V r s Balázs, Vorcis Tamás: k voltak azok, akik,
ha létszámproblémával kiiszk dtiink, a segítségiinkre siettek. Az ószi szezoní a nevezés
kés i leadása miatt a harmadosztályban kezdtiik. Allandó kapusunk lett, illés-Németh
Zsolt személyében, a védelmet meger sítettiik akkori els évesekkel, név szerint Bolla
Dániellel, Sujat naviOaal és Kovaloiszki Dáviddal. De a gerinc megmaradt, Hajnal Ádám,
Molnár Andor, Rácz Péter, Bernáth Gerg , Pásztory Csongor és jómagam személyében,
egyediil Bácsó Balázs vált ki, és alapította meg az Epistaxis nevtí csapatot. A frissített
keretre már lehetett építeni, hét meccsb 1 hatot nyerliink egy vereség mellett. Az utolsó
fordulóban a k zvetlen rivális legy zése után megnyertiik a III. osztályt. Ekkor énekeltiik
el sz r teli torokból, hogy ,, Marek FC a legnagyobb KIRALYI", a koliba visszaérve még
Magdi néni is gratulált, igaz, a koz s képet nem vállalta... Irány a másodosztály!! Sajnos
csapatunkat eléríe az cit dévesek ktitelezo gyakorlatai miatt kialakult káosz. Horváth Gábor
személyében egy j, magabiztos kapust szereztiink, viszont a létszámprobléma továbbra
is ferrnállt. Két meccsiink el is maradt, amit nem tudtunk pótolni, így brics ztunk a tavasz
végén a másodosztálytól. Diplomás csapattársaktól , Csongi, Ando1 Zsolíi- bricsirt kellett
venniink, szerencsére a helyiikre sikeriilt olyan tanulókat beépíteni, akik nagy hasznára
váltak a csapatnak, név szerint Nagy Adám, Ekés Akos, Richter Adám. A 2009-es szi
szezon során a harmadosztályban vitózkedtiink. Hét fordulót k vet en a második helyen
végeztiink, amivel jogot szereztiink ana, hogy egy osztáIyt fellépjtink, 2010 tavaszánmár
aZugI i M fiives Spofttelepenjátszukmeccseinket. Eddigszázszázalékos teljesítménnyel
biiszkélkedhetiink. Mivel a meccsek helyszíne 200 méterre van a kolitól, bátorítok mindenkit
ana, hogy jiijjon el és szurkoljon nekiink!
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Személv szerint nagyon rijlok. hogy a csapal tagia lehetek, mi.vel. .egy 
jó kozcis.séget

;li;i;]i, ;;il é[;J bir;"rli.ru, n"ogy a hazaleIé*utba eso vendéglátói egységekbe az

egész csapat be szokott iilni...

A csapat nevében k szijn m Baji Balázsn*, h9g{ a mátnoros pillanatainkat kameravégre

".á,'rrorgY 
.""i-r.oiointr"i., uriii u Á"ccs"kór, éitink szurkohák, valamint a TESI tanszék

támogatását.

Hogy mi is azaK zgázLiga?

Négy osztáIyba vannak a csapatok. elosztva. A, negyedosztályban 4 csopor1, a

haifradosztalybar, : .sopo,t, u i1aroaosztályban két csoport van, Az elsiiosztályban

; l i;b 8-"'rápát to"iri[. Ór"i- tiuurri ,r"ion fut, ami annyit.takaí, hogy félévente uj

u"r"?trag i"a"ti ngy ,r."onuun 7 meccsetjátszanak. A dobogósok oklevelet kapnak,

,,A juvenilhorrrronok okozzák a legyekben a fot,ever young szindrómát" dr, Csikó Gy rgy

20 I0. Kózgáz Ll ga 11. osztály tavaszi szezon:.

I(FC Kiilker FC - Marek FC 1:3

Gólszerz :Nagy (3)

Marek FC - Budai FC 5:3
Gsz.: Hajnal, Bujrik, Rácz, Vass (2)

Kazinczy Focisuli- Marek FC 3:6
Gsz.: Rácz, Bolla, Nagy (2), Vass (2)

MarekFC- 189910:0
Gsz.: Bu.iák, Hajnal, Nagy (5), Vass (3)

Ya,l,s ?éte,a"
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RiigvEst ugorj be!

Hazánkban az improvlzáci s szírlház legt bbekhez eljutott terméke a már sok csatomán
futott Beugró volt. Mint minden mrifajban, itt is sokat változíaí az eredetiségben, a
spontaneitálsban a TV-felvétel. Nálunk is vannak azonban olyan csopor19.k, aki! a3
'impro-t' a hagyományos keretek k z tt, a totális játék és szórako.ztatás.jegyében i-!k +
Moinentán Táisulat RiigvEst estjei a nagyk zcinsé g számára is jól elérhet , élvezehet ,

eredeti példa. Az improvizáció" 
"rirlhá, 

káakulása áXV. századiltáliához, a commedia
dell'artóhoz k thet . Itt is az el adás a színészek
k z s munkáján alapult, amely csak a színpadon
nyerle el végleges formqát. A XX. századt bb
drámapedagógusa, sziIÁází emberei ezekb l
a forrásokból tapláIkozva ópítették ki a mai
világszerle sikeres miisorok alapjait.

S hogy mit kínál egy ilyen rcigt nz s este a
Momentánnál?
P rg s helyzetfelismeréseket, frappáns
szituációkat, váratlan megoldásokat, mindezt
csak egyetlenegyszer, megismételhetetleniil,csaK egvellenegvSZer, meglsmeTelnelellenul.
hiszen m"inden eióadás más éi más. aszerint, ahogy az adott kcizcinség alakítja. A témál.
az alap tIetet a kóz nség soraiból várják, majd a kiindulásból azonnal játszák is tovább.
vtottójuk is ebbtjl indul ki:" Mi sem tudJuk, mif teszí,ink 5 perc m lva." Ennek ellenére, vagy
tán éppen ezért már a 350.-ik eloadásu"kon is tril vannak,-minden este más-más poénokkal,
kalandokkal.

T kéletes kikapcsolódás egy sikeres vagy még inkább egy kevésbé g rbíilo vizsga után.
Hiszen így a szbrgalmi id iiak vége felé k nnyen asszociálhatunk az elk vetkez hetekre
sztogenj k aIapj{n:,,Dobd el az agyad! Kis bátorság és nélrriny iitlet,"

Jegy-es m tisorin lormá c ió : www. momentanta rsu l at. h u

Afrika- expedíció; Belgíumból a
Millenárison!

A viiágsztárok a Milienárison soLt'zat k vetkezti
vendége a belga Zap Mama furmáció lese. Nerrl
eltisz<ir iámak nálunk^ ós a várakozásokban
illerve á= ui lemez anyagában bizva idón
sem lesz feledhet a koncert. A csapatot
emblematikusan fémje}zi énekesntljiik, a

kongói sziiietésri Marie Daulne. Cétrja, hogy
a zenén kereszttil jutassa el az afrikai kultírrát
a nyugati világba. Lehengerlií színpadi
megjelenése, ízig-vérig arrtentikus har gj a Afrika
legkellemesebb atmoszféráját varázsolja k rénk.
A budapesti koncert legujabb, ReCreatiorr oímít
albumának bernutatókoncertje lese egyben,
j anyagból, amelyet a brazil nélrlene,_az 19idjaex,
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A cicáknak van egójuk és mini-tigriseknek képzetik rnagukat," dr, Csikó Gytirgy N. Franci

fl 5otil hatása. valamint mcgallnyi kiváló iitrrhantlszcr ós a7. e|egánsan használt elektronika

í-i[ilJ;"'t",;;?;;';i.i.tilfio-*irr.,, o irangzás"jor,al lerisztulább. éretreb.b- A,mLivósznti

'"ál"fi;á,ii. -iji"i" t"sr^o l.ii*ro orrr.tetticgc"mindcnLi szántára megfejthcto leg5en, s

mcgialálIuk a magttnk enjét, társát, k z sscgeí,

l}ár nálunk még ncm biztos. hr:gy min<lcnki.archoz.fudja kotni,l*n9jyk:!;,.D:.'b,y:":í:
,nindannvian aíetoltuk rnar a filrnckben is lelhasznált }cgismeile.r'b slaBCfuK. aZ lKo-1K()

;rffi'ir4il;;;;;i;,E;; rri, rluíigit,izásra, d,s keclv csiiálásra látogassatok el a rtL,vrl.

;;H.,;;.;;Á i;'. er,-fi..ii';;;y;" il_on is jóc:kán mcgtatálhaió a repertoárjuL,

r! t l - " ' '

A kö eertíö pe*lig, ha szafari felszere!ós és vakcinák nem is kellenek, de az atttkal kalatrd,

*urópai léptdkbefi ser*ntált!

Csodalovak anatómiá"ia

Kincseln_trmperiál Hires masyaí ,Vf;f enyl0vak cintm*l láthetó tárlat a Magyat

il4;;lffi;r aÁi ntriu*u*üu*. ;f,fu 
"*l 

a trr{tycum két,,kincsének" csotltvázának és sikereik

tiiílétl*t*n k rremrtat*su.l n l"i-a-r*l" **it*tt kitóffiák l mas}."-a}"lóversenyzés ós az angol

i[iüil;;;;G#6g ;iibbi órnlitásr* móltóarr híres lovárrirlc ismefietésóre is,

A Szóchenyi lstván álral nrcghonosított lóv.crscnyzés a,

Árruliából 
-htlzolt 

te livérckkcl irrtltrlt- rnajd a század

i,nzii tcnlésztés is. Hnnck kicmelkedó
e rcrlmónve a lJlaskovics Lrnr1 által
ttcvcll Kincs**, akinck sikerci rnáig
í-cliihnulhatatlanok, Hgesz Iurópa
csodá.latát vívta ki azzuI, iro y 54

,,FESZTI(vál)-KÖRKÉP" a Fesztiválok Evében

A Feszriválok Éve 20l0 program kererében idén még tobb lehetoség k ziil választhatunk.
Nemcsak akkor, ha egy jó koncertre mennénk, de ha egy jót ennénk, régi korokban
kalandoznánk, vagy színhiui programot váIasztanírk széles tárházvárr minket itthon.
J jjiin itt egy kis |zelító az jdonságokból, s a már ismer1 de megunhatatlan programokból,
elciszcir a kultura jegyében!

A ciicso rltull, a bravír1,os sikcrek, es kedr,es anekdoták (mirrt Kincse,",ís , 9|,^1::,::!!
i*t 

"t.r.rto 
*acska harát jártak ttjrlénetc) ft,lidéz,ése rnellett, a szet,vczok a j vore ""l1t9_1:

;;i;k;i't;i.rt.,".r., tiritiin zni kívánnak. Ccljuk,.e.q|bel az is..ho*y a lóversenyzes

mc!,ít*lésct ,ne*u,iltortaiik. 
^ 

;;il;r;; jtra, u,á',irr toá'líomány magánkóibe ker-Lilt. A lovak

ii'.:f";;;"r:;'i;'i;;;;'Nil;;,; l;"*r.nv rrr. irlomarai, részben magánidotná1,ok v.egzik,

["]!Jrí iri'i*r-'i,iirilqio"^"-.i, rutiur_ói,_rivaló versenylcivak vásárlásávai. tartásával,

i;-;á*ffi;;;-i," "j;;;Já;r 
,"eito utóclai kívánnak lenni,a 19. szazadi el d knek.

Igy december. .1 l_ig meig lchctóségíink virn fciet hajtanunl< overdose clódeinek!
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Kult-Gastro-0ko- Tiirténelmi j átékok

cirku sz- és utcaszính áz F esztiv ál

Jril. 9-25. Pécs
színházteremként a bels udvarokon,
tereken kialaklott helyszínek szolgálnak,
olyan církuszí-színházi el adásokkal, mint
Joanna Bassi es cirkuszi alkotása francia
és olasz színész-arlisták fellépésével és a
magyar CirkuSzínház produkció el adásával.
Felt nnek az utcai mrifaj k z nségkedvencei,
a huncut gyerekek kedvenc célpontjai is, az éló
s"ob.ok, ÍÉit .trO alkalommal'versengenek hazánkban a legeredetibbnek kijáró címér1.
Az utcai komédia és szórakoztatás itthoni megismerletéséhez és népszeriisítéséhez járuI
hozzá az a tíz napig zajló mtihelymunka-sorozat. melynek eredményeként a nézok nap
mint nap a legvarailanabb helyszíneken találkozhatnak a komikusok és szórakoztatók
happeningieivel. ..városmegmozgató" akcióival.

Somló Hangja Fesztivál

.lulius l4- l8. Doba

Dobán. az Erdcidy-kastély osparkjában. hatalmas. árnyas lák. hangulatos épilletek gyony rti

k rnyezetében, t bb helyszínen magas színvonal r produkciókkal várják a mrivészet iránt
érdekl d ket. Lesz Borudvar, Gasáronómiai Színpad, Kézmtívesvásár. S akiket hallhatunk
t bbek k zcitt: Csík zenekar, Szalornaband, Bognár Szilvia és zenekara, Benkó Dixiland
Band, SoundGixer, Duna Mrivészegyiittes, Paya Bea, Makám, Cimbaliband,ZagyvaBanda.
további info: lyyruasqldahaluja.hu

öriikziild Tisza

Augusztus l3-zz.Marlfli
Miéít iir kz ld a Tisza? Mer1 id álló tradíciója, korokon áttíveló
mondanivalója van. Mert telepiiléseket. kulrurákat k t cissze. Mert minden
évszakban, minden korban más-más romet szerez az idelátogatóknak.
Az els Ör kZ ld Tisza Fesztivál olyan lehet séget teremt, ahol egytitt sportolhat, alkothat,
sz rakozhaí Kicsi és Nagy és mindezt a folyóparton.
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tr9. század elején szinte kizárólag
másociik felében elkezd d tt a

versenvb*fl indult, és soha senki nem
ttrdta l.,gycizni ilt. l:zr kiváIó gúnanyaga
rrrcllctt gaÁ,4a gonrloss;igának, "a lp
cllrulyczisrtck. a he11 r,s taplillasna,k
i,s kiválti trénerónck" tlesp Róbertnek
k szlinlretto, akirrek g di trdrringtel*pét
a kiillitirtórbcrr elhelyez,",tt maketlen
mrrl,atiák be. Az Epsrrmbarr Dcrby-t es

t)árizsban (,iranci Piix-t is nyer Kisbér
(*z n telie*itrnény lCIü év alatt elupln
is& ndg! lónak'gikerijlt)" szintén kíil n
rószl*g*i-kap*ít a m zeurnban"



#r
Hungarikum F'esztivál

Augusztus 12*15. Szeged

Nem hagyhatjuk ki ajánlatunkb I azokat a rendezvényeket sem, ahol tényleg
,.fesztivá[ozunk" minden évben! Természetesen nem kell cjkel bemutatni. de nem lenne
i'den ,"* teljes a nyár nélkiiliik

Sziget
Hol és mikor? Óbudai-sziget augusztus 11_16.
Egy kis íze|ít : - 1 . nap: Kispá1 és a Borz bírcsukoncert

O.nap: Reggae r miirrnep és Cseh Tamás emlékkonqert,
Faithless, Gentleman, Kasabian, Muse, Ska-P., The Toy Dolls, Papa
Roach és....
Naprjegy 12.000 HUF (-1. és 0. nap: 6000 HUF)
Bérlet el vételben: Hazamen s: 38 000 HUF, Ottalvós: 46 000 HUF
Bérlet helyszínen: Hazamen s:46 000 HUF. Ottalvós: 54 000 HUF

SZIN
Hol és mikor? Üjszegedi Partfiird augusztus 25-29
Egy kis ízelít l Továbbra is az egyetlen olyan fiesáa, amely egyszerre természetes
vízparton és medencés strandk rnyezetben is zajlik, és nem utolsó sorban az els olyan
hazai fes_ztivál. ameIy a fenntartható fejlodés, az cjkotudatos életmód népszerrisítését niae
ki céljául.

Immár harmadik alkalommal rendeznek a Széchenyi tér ámyas
otutaniui alatt fesztivált a hungarikumoknak. A kolbászok,
|rrátorir"ran szalámik mellett a kiá[ítók az idén is felvonultatnak
kill,int"g., ztildségeket. mangalica-termekekel szarvasgombát,
iiUu-ajÍt, réteseke] ós mézeslialácsokat. A rendezvény vendégei
nedis á belváros egves éttetmeiben és cukrászdáiban akár meg

is l8srothariak a ÍlieciáIis magyar étkeket. cukrászremekeket,
B emutati ák á hagyományos mag}ar mestersé geket : a ko sárfonást,

á papímierítést, á halasi csipke keszítését.{ermészetesen helyet
tapriut a kulrurális ruricrrinjaink is: a Dankó Pista nevével

fémjelzett cigányzene, amagyar n ta, az operett, a néptánc és a

népzene.

Sayaria Tiirténelmi Karnevál-Ludi Savarienses MMX

Augusztus 20-22. Szombathely

rcti)ép_luropa legnagyobb. ókorr ide?o historikus Fesaiválja. Szombathely. . 
az

"pvkóri 
Savaria 

-to,iénetmenet tiszteletére. A kétezer éves városban ilyenkor
i;É; e, 

-i""i[auu oiitirit a város ap_raja-nagyja" feleleveníl.ve a dicso m rltat,

Á' r.áin""ar 20 rr"ryr"in*, mintegy '20ó pr-ocíut<cióval, vá;:Ja a harcmrivészet,

; ";i;;r;";, 
u ,.iÁir, a 

'Kelet 
ísztikuma, a borok és finomságok kedveloit.

Részleies program : wwW.savariakameva l.hu

Jegyárak:
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Kiinnyíizenei Fesztiválok



Evr 1 évre megjelennek ujabb felmérések, hogy milyen keveset olvasnak a kisdiákok,

iskolások, Máá nem l, ,i ititit u toror"Íatytl'egyórtelmíi tendencia mulatkozik, hogy

az 
"gés, 

nemzet keveset olvas. A szomor , de igencsak reális tény ellensirlyozás^:?.Té:
méglakadnak megtafiott tradíciók, mint.a nemrég lezqlottKiinyvfesztiváI,vagY a k zelg

K nyvhét és jító kezdeményezések, mint a Márai-program.

Azolvasók,írók,k nyvekiinnepemindenkiszámáraismer s,ésreméljiiksokunknakk z s
;Áay i áz ta'l<ndvanyok izgatott forgatása a V r smarty-téren, vagy akár valamelYik

vidékistandnái. Hiszen már szép m ltra tekint vissza a rendezvénysoíozat.

Supka Géza, a jeles publicista 192'7,ben javasolta,

hogy minden évben .,k nyvnap rendeztessék". Ennek
szállemében a Magyar Konyvkiadók és K nyvterjeszt k
Egyesiilése |929 |a;immáron 8l. alkalommal, alapitóként
sie*ezi meg az Ünnepi K nyvhetet. Az idei Ünnepi
K nyvhét ésahozzákapcsolódó 9. Gyermekk nyvnapok
2010. jrinius 3-7. k z tt keriil megrendezésre, melynek
krizponti helyszíne idén is a V r smarty tér és a
térbe torkolló utcák térhez k zeli része. A fóvárosban
persze jócskán lesznek azonos tematikájir párhuzamos

programok e hét alart.

A Ráday utcában K nyvhér Fesztivál lesz, mely filmes
programokkal is társul. Kcinyvbe ltozik az:utca - sátrak

árít"án,kiadók, keresked k, írjdonságok, ritkaságok, konyv-k nyv hátán. Kozben m sor

gy".et eknet, f"tnott"knek, b"áiurarl kányvbeilutató. Óokuméntum, kísérleti,. 
,.oyi*-,

és vizsgafllmeket láthaí a ,ragyé.demri, akái beszélgethet js alkotókkal, kritikusokkal, ha

kedve, ide;e nr6a ra. Ahogy *oÉret" k nyvben, rigy sokféle filmben is válogathat a vásárjáró.

S hogy mi a Márai_program? A program els , most megvalósuló pontja egy skandináv

típusí' irodalmi és 
'kon:yvtámogátari rendsze1 melynek lényege, hogy az állam a

iiárvrta*t"" kereszttil 
'garantáIt ftjlvásárlási keretét biztosít a nemz,eti kult rkinos

szeápontjából alapvet m*tivekre. A program els dlegesen a magyar zerzóktámogatásíí
céIoLa, á- ", ,rÓ- zárja ki, hogy-bizónyos k nlwkiadási teriileteken a fordításoknak

is srilya és jelent ség. u*. CeUoitan a kiasszikus és kortárs szépirodalom,.a gyermek_

és ifiísági irodalom, valamíní az igényes ismeretterjesáo és szakkcinyvek támogatására

irán}ul, Á programban a legfontosalb k nyvtárak vesznek részt. beleéfive a határon tirli

kon}vtárakat ii, sszesen k ze\ 600 intézmény.

Akármennyire is pesszimista nemzet vagyunk a lehangoló statisztikák h9ly9tt 9.9:"é|j",T"k
inkább 

"rék - eiedmények. A vizsgaiddszak alatt pedig, ha a, jegyzetek_és diák mellett

nincs is id nk mást olvásni, azért éidemes lesz kilátogatni a ktinyvsátrakhoz és a nYári

pihen id szakra el reválogatnikicsitaz jdonságokés akiadókktjz tt.Alehet ség adott,

csak élni kell vele!

N. Franci

8l. Ünnepi Ktinyvhét és a N,tárai-program
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Lómenhely Orbottyánban

" Az állatok érezni, ,szenvedni és órtilni képes él lények, tiszteletben íartásuk, jó kozérzetiik
biztosítása minden ember erk lcsi kótelessége."

(Állatvedehi tv. 2008.)

Lassan tíz éve mtík<jdik a G d ll i-dombság vonulatában Órbottyánban egy Európaszerle
egyediilállónak mondható menhely, mely sériilt, beteg, id s lovakat fogad be.

Az alapítók Rédeiné Eva és férje Rédei Attila nzetlen szeretettel és odaadással gondozzák
az ide keriil jószágokat. A lovak irántérzetttiszteletiik láthat és érezhet , elhivatottságuk
határtalan.

Öner bol és némi adományból tartják fenn az alapitványt, ahol kitartó munkájuknak
k sz nhet en ma kcizel negyven ló, pónik, számos kutya, szamár, és megannyi állat él.

Az ide keriil lovak t bbnyire megunt, lesériilt, megbetegedelt, vagy egész egyszer en
megtiregedett állatok, akik a vágóhíd el l menekiiltek meg.

Eva elmeséli nekem, hogy maga ló- és foleg csikóellenes, ami furcsa ellentmondás attól,
aki a lovak megmentésére tette fel az éIetét. Hamar kideriil, hogy nem er:r l van sz . Az
állattarlók nagy része nincs tisztában a felel sségével.

Szinte minden másnap cscircig a telefon egy-egy irgalmatlan k riilmények k zott tarlott 1ó

megmerrtését kérwe.

El fordul, hogy az nkormányzat nem boldogul a lótarlóval és az a|apiívánnyal k z sen,

hatósági eljárás keretében elkobozzákazáIlatot. Gyakoribb azonban a lakossági bejelentés,
hónapok óta elhanyagolt, zárt, sotét istállóban tartott, vagy szabad ég alatí lekcjtve hagyott,
lesoványodott, esetleg bántalmazott lovakról. Nem ritka az seml hogy a lovas turizmussal
foglalkozó lovardákban lezsarolt, ki<iregedett, már ,,haszontalan" párákat tulajdonosaik
nem óhajtják tovább tartani, ísy - jó esetben - a vágólríd mellett egyetlen megoldásként a
Bottyán Equus Kcizhasznri Alapítvány j het szóba.

A házaspár mindent elk vet, hogy a gondozásba vett lovaknak megfelel életfeltételeket
biztosítson, iigyelve a fajtájukból, korukból, egészségi állapotukból adódó igényeikre. Nem
kis k ltségen rendszeres gyógykezelésben részesítik ket, és megadják a lehetoséget a
szabad mozgásra és azavartalan pihenésre.

Az alapítvány létjogosultsága tehát nem kérdéses, 2001-ben hivatalosan is állatvéd
szerv ezetté nyilvánították.

Ma Magyarországon kevés a lótartó, és ebb l még kevesebb a felel s állattart .

Azalapítvány iránti érdekl dés érlhetetlen módon gyenge, támogatottságuk minimális. Már
megint egy állatvéd szeryezeí, mondják sokan, pedig k akkor lennének boldogok, ha nem
lerrne sziikség a munkájukra!
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,,FlP: el játék el lt száraz, utána nedves." dr. Baska Ferenc

"Gyermekkorornban nagysziileimnek kószónhet en sok boldog nyarat tólthettem a lovak
kcizótt. Sokszor elkísértem nagyapámat és két csodálatos sodrott lovát a napi munkába.

Olyankor csakiiltem a szántás szélén és csodáltam ket, embert és állatot, ahogl nekifesziiltek

az igának. Az igazi boldogság az volt, ha hazafelé nagyapám feliihetett a hátukra. Ugl
érzem, azokon a l.1azafelé vezet utakon szívtam magamba a lovak verejtékez illatát, ami

egész életemben elkísért, s ha visszagondolok, még most is érzem. Feln tté válásom után is

vágltam a lovakk zelségére, ezért biil nbcjz lovardákbajártant lovagolni. Itt találkoztam

azzal a szomoru ténnyel, hog,l eg,, olyan lónak, aki c)regsége vag,, sériilése miatt már addigi
szerepét nem tu,dja bet lteni, nem hoz pénzt a tulajdonosának, utolsó utja a vágóhídhoz

vezet. Szívemhez kcjzel állt egy ló, de kora és sérijlése miaít már nem lehetett lovaglásra
használni, ezért a tulajdonos lemondott róla. Azt hittem, megszakad a szívem, Ereztem,

tennem kell valamit! Dóntésem nem volt kétséges, A lovat megvásároltuk, addigi életíinket

fetadva vidétcre kdlt zt nk és létrehoztuk az alapínányt az dreg, beteg, sér lt lovakért."

Csoki a kis kancacsikó Imperial
utolsó leszármazoílja, M g tte

anyukája, aktt az alapítványban
Recorder Rózinak hívnak,
csíp sériilése és láb problémái
miafl már nem fud versenyezni.
Rózi mind ssze 5 éves.

Lakossági bejelentésre mentettek meg egy hatéves kancát, akit a gazdája méteres láncon

tartott évekig. Hónapokig tartó huzavona után végiil a hatóság segílségével sikeríilt
elkobozni kegyetlen gazdátt 1.

Szintén otthonra ta\ált aza 4 hónapos csikó, akinek az orvosi vizsgálat során deriilt ki,
hogy kb. 2 hanapjat r tt el a lába csiidben. Ki tudta ert a szenvedést végignézni?! Ha
id ben orvoshoz keriil, talán lett volna esélye az életre.
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Februárban egy fél éves cs cl rcsikót találtai( atalajhoz fágyva. Szilaj azóta szinte teliesen
felópiilt.

Az alapíívány 2010. jírnius 12-én veteránautó-találkozóval egylrekcitcitt nyílt napot tart"
Minden érdekl d t és támogatót szeretettel várnak!

Kérjiik támogassa adója 1 oÁ-ával a BOTTYÁN EQUUS HUNGÁRIA KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY_t a LOVAKERT.

Adószám: 18694538-2-13.

Bankszámlas zám: 7 I1 42 1 04 -20039 81 1

E-mail : bottyanO4@citromai l.hu

36-20-383S8 l4 (Redeiné Éra)
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A jó állatoruos mindig a lehetó legiobbat pr bálla nyrijtani páciensei számára.

A macskaápokat is szaktudása és tapasztalatai szerint ajánlja. A kutaások eredményei ut
mutatják, hogy z Eukanuba Állaoruosi Diéás ápok gyorsitják a gyógyulási folyamatokat.

A Eukanuba a meg jított EVD tápokkal
megfelel ezeknek a feltételeknek.
Praktikus és hatékony táplálás.

High Calorie kutyáknak és macskáknak (konzerv;

Te|jesér-ték , ideális <jsszetéte|Lí nedves táp az energia

és tápanyagvesztés pótlására, mesterséges táplá|ásra.

Dermatosis LB Response macskáknak (konzeru)

Te|jesérték , ideális rjsszetéte| táp bórbeteg, aller-

giás, viszketó bórLí macskák keze|ésére,

lntestinal macskáknak (száraztáp és konzeru)

Te|jesértékLí, ideális <jsszetéte| táp a gyomor és bél-

panaszos betegségek diétás kezelésére,

Struvite Urinary macskáknak (szárutáp és konzeru)

Te|jesértékLí, ideá|is ósszetételLí táp, a struvit k vek

kialaku|ásának megakadályozására, diétás kezelésére.

számunkra
az Ön bizalma
a legfontosabb.

Oxalate Urinary macskáknak (szárutáp és konzeru)

Teljesérték , ideá|is <isszetéte| táp, az oxa|át k<;vek

kialakulásának megakadályozásáía, diétás kezelésére,

Renal macskáknak 1 száratáp éskonzeru)
Te|jesérték , ideális sszetéteI táp vesee|égtelenség

kezelésére,

Restricted Calorie macskáknak (száraztáp)

Teljesérték , ideá|is cjsszetétel táp e|hízott macskák

testsriIyának cscikkentésére,

A jó állatoruos mindig a lehet leg|obbat pr bálja nyújtani páciensei számára,
A kutyatípokat is szakudása_ és tapasztalatai szerint ajánlja. A kutatísok eredményei azt
mutatják, hogy az Eukanuba Állatorvosi Diétás típok gyorsífiák a gyógyulási folyamatokat.

A Eukanubaameg jított EVD típokka!
megfelel ezeknek a feltételeknek.
Praktikus és hatékony áplálás.

High Calorie kutyíknak és macskáknak 1konzeru)
Teljesénék , nedves táp a energia- és tápanyag-
vesztés pótlására, mesterséges táplálásra.

Dermatosis FP Response kutyáknak
(száretep és konzeru)

T ljesérték táp $/ulladásos-, allergiás eredet bór-
betegségben szenvedó, viszketó b r kuqákrészére.

Restricted Caloíie k utyáknak (szár a;ráp és konzeru)
Teljesérték , csiikkentett energiatartalmri táp elhí-
zott kutyák teststjlyának cstikkentésére.

Puppy lntestinal kutldknak (száraztáp)
Teljesénék , k nnyen emészthetó táp gyomor-
bélpanaszok kezelésére k ly kkutyák részére.

lntestinal kutyáknak $zárazáp és konzeru)
TeljesénékLí, kiinnyen emésahetó há,p gyomor-
bélpanaszok kezelésére felnótt kutyák részére.

Renal Phase kutyáknak (száratáp)
Teljesérték, kiegyensrilyozott táp veseelégtelenségben
szenved kuqák részére.

Joint Mobility kutyriknak (száraaáp)
Teljesértéki táp ézékeny íz let kutyák számára.

Weight/Diabetic Control kutyáknak 1 száranáp)
Komplett diétás, teljesérték ép z ideális testsrily
megórzése, illewe a vércukorszint szabályozása érdeké-
ben.

Kizálóla9 á]latoruosoknál és állalpatikákban kaphatóKzáíólag á aloryosoknál és ál atpatikákban kaphato www.eukanuba.hu Www'alpha-vet,hu



L.

Ki hogy késztil a vízsgáWa?

Vivien: ,,Minden vizsgára legalább 5 napot, vagy 1 hetet hagyok, Avizsgaidoszakra hazamegyek,

ahol egyediil tudok tanulni. Csak fiizetb l tanulok, a tételeket a napokra beosztom, gy, hogy legyen

id az ismétlésre is, és igyekszem befejezni id re, mert nem szeretem halasáani a vizsgákat. Kikap-
csolódásként konditerembe járok, sorozatokat nézekés persze a családommal vagyok,"

Mári: ,,Igyekszem mindig a legnehezebb vízsgát letudni az elején, vagy azzal kezdek, amit 1 a

leginkább félek. Erre már szorgalmi idoszakban elkezdem a készi,ilést. Az idót próbálom beosztani,

de mindig ráj vcik, hogy le vagyok maradva. A kotiban a 3. emeleti tanulóban tanulok reggelt 1 estig,

a vége felé már éjszaka is, persze kozben lazításként facebook-ot, iwiw-et, meg egyéb kcizcisségi old-

alakat nézegettink. Ha nagyon elegem van futni is elmegyek."

Buja: ,,Általában három nappal kés bb kezdem a tanulást, mint kellene. A koliban vagyok
vizsgaid szakban és itt tanulok. Reggel 1l-kor kelek, détre megkajálok és utána elkezdek tanulni.

Kc'riilbeliil hajnali haromkor hagyom abba, és másnap rijra kezdem elOlrol, Kozbe egy-egy féI Órára

sziinetet tartok, hogy kajáljak megint vagy elszívjak egy cigit."

Tiindi: ,,otthon tanulok, és mindig egy nappal avizsga el tt jtiv k vissza a koliba. A legnehezebbel

kezdem, és mindegyikre annyi id t hagyok, amennyire nehéznek találom avtzsgát. Reggelt 1estig

tanulok, de mindig hagyok idot, hogy kialudjam magam,

Ilyenkor nyáron, ha tehetem, inkább kint vagyok az ud-

varon, és kikapcsolódásként kutyázok."

Ádám: ,,A szorgalmi id szakban elolvasom az anyagot,
mert a vizsgaid szakot minél hamarabb szeretném le-

tudni. Ilyenkor otthon vagyok, és ott tanulok. Reggel
8-kor kelek és este ll-kor fekszek, mint minden átla-
gos napon. Tanulás mellett persze jut id<í a haverokra
és a barátn mre is. szórakozásként el szoklunk menni
gcirizni vagy focizni. A vizsga elotti napon jcivók vissza,
és ha letudtam avizsgát, akkor megyek is haza."
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Igaz mese

|!9l v91! hol nem volt, ahol a magyaí tarka rokona, a román tarka honos, ahol a hegyek a
Kárpátok, ahol a kenyeret,,pita"-nak vagy,,páine"-nek nevezik, ahol t bb nemzet kevéredik
egy országban, ott élek én En. egy kíváncsi egyetemista, aki gy gondolta cseresznyét,
bocsánat szerelcsét próbál, hogy milyen erasmusos hallgatónák-lenni, nekivágni- az
ismeretlennek, ríj, érdekes dolgokat tanulni.

A választás egyszer(i volt, egy hallgató mindig pr báIja a számára legkényelmesebbet
megragadni. Mi lehet annál megfelel bb, minthogy egy magyar an}anyélvri erdélyi
hallgató magyarországi egyetemet váIaszt. Lehet tulságo an is-égyszenínek ttínik, de-a
látszat ne tévesszen meg senkit, hiszen Romániában csak román n}elven lehet tanulni az
állatorvoslást s annak tudományát. Igaz,hogy egyre t bb egyetemen vaírnak teljesen vagy
részlegesen magyar nyelven tanulható szakok, a mérn ki és az állatowosi nem tartozik ezéi<
kiizé.

Az els kisebb akadály utazásom el készítésébenazórarend sszeállítása volt. Igyekeztem,
hogy minél inkább hasonlítson az otthonihoz, az évismétIós, cstíszás etkeriiléseádekében.
A kiil nbségek, amiket figyelembe kellett venni: hazárkban 6 éves, míg Magyarországon
5 éves az ggyetem, néhány tantfugy másképp van rendszerezve- pl. fejézetek amik ktilon
tar árgyat képeznek egyik helyen és a vizsgarendszer is eltér .

i

metrón a figyelmeztet hangot,
tafiottam.

Megízleltem már az
els héten milyen
magyarként kiilfoldinek
lenni Magyarországon,
harmadévesen rijnak,
majdnem hogy
gólyának lenni, barát
nélkiil a f varosban. A
tény, miszerint a koli
távolabb fekszik az
egyetemt l, lehet séget
ny jtott számomta a
BKV felfedezéséhez.
Mint kisgyerek a
vidámparkban, irgy
éteztem magam az els
metrózásom alkalmával.
S míg az e|s hetekben
figyelmesen hallgattam
a villamoson, buszon,

a megállók sonendjét, az tjt dik hónapra már fiilsért nek

Az egyetemen t lt tt id emlékezetes perceket hagyott maga után. Mint említettem
igyekeztem az otthoni tanmenethez igazodni, s ezért tóbb evfolyamon is voltak ráim:3.,
4., 5. éveken. Az ráímt bbsége 3. éven- magam is 3. éves vagyok a Temesváron. Miután
sikeriilt sszebarátkoznom a csoportommal- (4-es csoport) Ígazén kellemes hangulat
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r
,,A trichoblstoma kórszövettani képe jellegzetes. Hasonlíthatjuk medúzához, poliphoz vagy lecsapódó

hányáshoz." dr. Jakab Csaba

gyakorlatokon Vettem réSzt.
Sok érlékes, érdekes embenel
találkoztam, ismerkedtem,
barátkozíam ffiog, úgy
tanárokkal, mint diákokkal
vagy éppenséggel a könyltári
ruhatárossal,

Néha kicsit soknak tíint a
heti 3 vagy akar 4l5 &a
előadás (kurzus, ahogy otthon
nevezzik O) s kevésnek a
2 órás gyakorlat (labor o).
Az otthoni rendszer kevesebb
elméleti, heli 2 óra és több
gyakorlati, heíi2-3 de akár 4-5
is, órával üzemel, Nem tudnám
eldönteni, hogy melyik a
hatékonyabb, viszont az bizto s,
hogy mindegyiknek meg van
az előnye illetve hátulütője.

Nagyon élveztem a kórbonctan gyakorlatokat. Tetszett a szabadság:,,Itt nyugodtan lehet
dolgozni, nem kell izgulni, már úgy sincs mit elrontani.", és természetesen a jó hangulat,
ami kialakult. Egy másik kedvencem a kórélettan gyakorlatok, szegény Fifi annyi betegség,
vizsgálat és tünet. Minden órán valami új probléma- nem is csoda, ha Mari néni és Józsi bácsi
olyan elkeseredett. De az abszolűí favorit a győgyszertan gyakorlat. Az első gyakorlatok
után gyorsan az arcomra fagyott a mosoly, miszerint komolyan gondolják a latin nyelvű
receptírást, hiszen a hagyomány az mégis csak tradíció. Becsületemre váljék, hogy egy
félév alatt megtanultam hibátlan recipét ími.

Minden szépén alakult: fővárosi séták, múzeumlátogatások, baráíkozás, az egyetem
felfedezése, de egyszer csak minden megváltozott. Elérkezett a nem vért, a nem szeretem
időszak. Felénk csak úgy hívják szesszió (stresszió), azazvizsgaidőszak. Magyarban én
szerveztem meg a magam ritmusának megfelelően a vizsgaidőszakomat, beleilleszkedve
a tanárok áItal meghatarozott programba. Nálunk ez kicsit más: a csoportok, közösségileg
határozzálk meg a vizsgák sonendjét, a felkészülési napok számáí, s majd egyeztetnek a
tanárrokkal.

Az öt hónap eltelte után búcsút vettem az egyetemtől, a kolitól, azűjbarátoktól, a fővárostól
és könyvekkel, sok új képpel, élményekkel, emlékekkel megpakolva indultam hazafelé,
Oda ahonnan elindultam, ahovalartozom, s ahol a feladatomat igyekszem betölteni.

Dob.^4. Ggta.gt|L
3. éves Á[atorvostan hallgató, Temesvá1 Románia
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