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Sziasztok!

Az idei éyben az a szerencsés véletlen állt el , hogy a bokros teend i miatt lekcisz n
Eukanuba-cisszekot t (Kutasi Péter) egy szerkeszt ségi tag váltja fel tisáségében.

El szcir tehát, a Eukanuba és a magam nevében szeretném kiilcin is kcisz nteni gólyáinkat,
akik idén lépnek rá az áIlatowosisok néhol r g s, de jó társasággal és remek hepajokkal
k vezett ritjára. Remélem k ziiletek senki nem hagyja majd ki a G lyabáIt és a kolisoknak
szinte kcitelezóen ajátlott Marek-napok rendezvényeit! Ezen alkalmakkor nem csak
rengeteg tátásból ismer1 arccal, de a f szponzori szerepet gyakran elvállaló Eukanubával is
k zelebbr l megismerkedhettek majd.

Másodszor pedig k sz nttik minden régi motorost, akik a nyár r meit ismét a campus és

koli ny jtotta élvezetekkel cseréltétek fel|

A kiVETítés szerkeszt sége szívb 1reméli, hogy a 2010/2011-es tanév két szemeszterére

teryezetí, sszesen négy szám elnyeri majd a tetszéseteket. Es hogy a színvonalat
emelhessi,ik, várunk mindenkit, aki tollat ragadna, hogy véleményét, élményeit, gondolatait
megírja. Illetve ismét várjuk azokat, aki szívesen bekapcsolódnának egy jól mrikcid , vidám
csapat (a szerkeszt ség O) munkájábal
A kiVETítés elózó két számi hamarosan megtalálhatjátok majd a VetStudent honlapján a

kiVEtítés mentipont alatt. Az ehhez kapcsolódó internetes fórumra, vagy a szerkeszt ség

drótposta címére várjuk hozzász lásaitokat, véleményeiteket !

Az rij tanévhez sok siker1 és kitartást, a kiisz b n álló állatorvosis rendezvényekhez jó
sz r akozást kívánok Nektek !

Albert Ervin

Eukanuba-osszekót

A Eukanuba állatorvosa: dr Berkényi Tamás
Berkenyi.t@pg,com

Eukanuba Procter & Gamble CEEMA
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Tudományos Diákk ri Konferencia

Idén november 24-én, szerdán hallgathatjuk meg diáktársaink beszámolóit kíil nféle kuta-
tásaik eredményér l. A konferencia ebben az évben is két szekcióban zajlik majd, az Au-
lában az állatorvostan-hallgatók, az Anat miai M zeumban pedig a biológia BSc és MSc
képzésben részt vev k el adásait kísérhetjiik figyelemmel. Nagy szeretettel várunk minden
érdekl d t: ha két el adás/gyakorlat kcjzcjtt van egy kis id t k, gyertek el meghallgatni tár-
saitokat, drukkoljatok nekik, és éIvezzétek a színvonalas prezentációkat a rengeteg érdekes
témáról, amir l az elcíadásokon ritkán esik szó.

MAIT

Ezttttaloktóber 15-17-iga (icrccsi,bcrr lclrcl.iíil< 1rrrilriirit lt 1íirclnriinl<ct, kitartásunkatéstájé-
kozódó-képességiinkct a XXV. Mirgylrr AgrlilIcls(itll<latlisi '|'íllóliitílr,lrn. Az irrduló csapatok
most is élményekben gazdag 1rjrrii( ,,óllrtltlrt:l< tírl", lrrik(lzllt:ll it lttc:ttctlovólcn szerepl kérdé-
sekre keresik aváIaszt, itz, i\t,l,illl 1ltlltltlli vlrlilrrre lyilii,rr rlltlitltltl< rrlog tigycsségi feladatokat
és fejtcir ket, vagy épp a tórkóprc lltcl,t,tlvt, llrrillliljlil< l<irlt,l,íltltri. lrrlgy voltaképp hol is van-
nak. A hírszórás t ra végérr pctlig rrrilrtlt,rrl,i1 vlir lr Iril rrrcp,i,lrletttcl1 vitcsora, zuhany illetve
háIózsáWkorsó s r, kinek mi.. .

Gólyabá1

November kozepén jra kinyit!a l]cllrle lr ( iltlltrr rrle ;tr 1,1r;rrlil lt clll))l)tls, lTogy a báloz kza-
vartalanul vonulhassanak be a feldíszíle,l1 Arlllilllr. lr ( iillvlrlllil llclyszírrére. Az est folyamán
lesz gólyatánc, tombola, ezen kívril az cls(ii,vest,|l lt,It,sztli, t,sliíijiil<c:l (anrit kéretik nagglon
komolyan,venni). A hangulatot porg s (iittcllt,ltlttlirlílli i,s li(il(irrl(,lc |1rtványos produkciók
alapozzák meg, utána pedig két terembctt, llit,irllrli;,, rrr;llrlrljiik it litltc:tls láb ak, hiszen egé-
szen zárásighizzamajd aíalpalávalót il zcttcliitt,. A l,t:szlclt,s l)l1)grillllot keressétek aplaká-
tokon és a meghívókon! A mrisorváltozás.jogri1 li,rlrrlltr,1 jrlli !

Marek napok

Dczstínek idén is meg kell halnia,
cz nel,n lehet kétséges. Mint ahogy
ilz scm, hogy megint ez lesz az ószi
íólóv legnagyobb bulija, gyhogy
l<i,szíil.|otek, kcissétek fel a b llér-
l<úsl lncg a mackónadrágot, mer1 lesz
tlisztttivlrgils, szintvetélked és buli
cg(,sz lrólvógén!

Sziasztok!

Amint megjelent apáIyázati kiírás, fels bb évesekt 1 származ vélemények, tapasztalok

alapján ném haboztam beadni jelentkezésemet, hogy egyhónapos nyári orwoslási

gyákorlatomat Harrnoverben szeretném eltiilteni. S mikor kideriilt, hogy én vagyok az

egyik a tíz szerencsés versenyz k z.irl, ígazán boldog embemek éreztem magam, és biztos

vagyok benne, hogy hasonló érzések tomboltak a társaimban is.

A vizsgaid szakot (szokás szefint O)
iitemesre kellett szelyezniink, ugyanis

repiil jegytinket j nius 30-ára foglaltuk,

ami az UV-hétre esett. Germanwings-
járatunkkal sikeresen megérkeztiink a

hannoveri reptérre, ahol három hallgató és

egy taxisof r vártak minket - három autóval
k juttattak el minket a három kiil nb z

szálláshelyre. Hárman a régi campuson

(Braunschweiger P|atz), heten pedig a

Biintewegen, azon beltil két kiil n házban
kaptunk helyet. Mindhárom szállásnak
mágvolt a maga el nye: a Braunschweiger Platzon (ami gyakorlalllag mát belváros)

talá|hat a szarvasmarha- ill. a sertés- és kiskér dz -klinika, a Biintewegen (ami viszont

inkább periféria, de nem vészes) pedig az j kisállat-, egzotikus és lóklinika ny jt magas

színvonalri ellátást páciens ei számára. En a Biintewegen laktam, és imádtam a házunk mog tt

ta|álhat(l parkot, a kis tavat, meg egyáltalánmagát a kornyéket - nagyon jókat lehetett

sétálni. Annak ellenére, hogy er sen kertvárosi jelleget cjlt már ez a része Hannovernek,

a k zlekedés (itt is) szupernek mondható: reggel, azaz csucsidóben l0 percenkéntjár a(z

sszes) villamos, és ha figyelembe vessziik, hogy Hannover cit dakkora, mint BudaPest, ez

a járatstídiség azonos szinten elégíti ki a város igényeit. Még azt azérthozzá kell tennem,

hógy a hannoveri villamoson sosem kellett magunkat heringkonzeruben érezntink",

A klinikákra visszatérve: nagyon szuperek. A biinrtewegiek mind 2009-es sziiletésiiek,

és ránézésre a benniik találhat felszereltség sem lehet regebb - mindenr 1 virít, hogY

mennyire j... A marhaklinikáról ez ugyan nem mondható el, de régebbi kiadásban minden

,rtikséges mííszer rendelkezésre ál1, és az orvosok szaktudása, elhivatottsága ktil nben is

minden hiányt pótol. Aklinikákon dolgozó emberek kedvesek voltak veliink, ha kérdeztiink,

magyaráztak volt olyan, aki magától is. A legt bb orvos jól beszél angolul, a lénYeges

aotgokat mindig sikeriilt kideríteniink. Es hogy a gyakorlat mennyire volt gyakorlat? }J'át...

Bn á tO- és a marhaklinikán t ltottem el két-két hetet, így csak ezekr 1 nyilatkoznék, A lovak

k riit inkább csak observerek voltunk, de az mindenképp pozitívum, hogy a betegforgalom

k rtilbeliil hatszot akkora, mirft az iill i klinikáé, igy lega\ább volt mit megfigyelni O,
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Tierdrztliche Hochschule, Hannover - ia, genau!
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A marhaklinikán a kezelésekbe a hallgatók is aktívan bekapcsolódhattak, tehát lehetett

birkózni! Bemosakodhattunk OHV-m téthez is, ami számomra a hónap szakmai

csricspontját jelentette, álló éber tehénben oldalról, m vi nyíláson keresztiil tapogatni a

has ri szerveket, ,. Tehát én végeredményben nagyon hasznosnak konyveltem el a jriliust.

Ahannoveri egyetemt l kapott osztondíjunk
300 volt, amibol attól fiigg en, ki
mennyire merít nagy kanállal, állítólag
ki lehet gazdálkodni a hónapot, de ehhez
eléggé meg kell fesziilni. En bevallorn,
nekem nem sikeriilt. Minden hétvégén
kirándultunk, felfedeztiik Harrnovet1,

szomszédos városokba látogattunk l,

de rigy gondolom, az ilyesmit nem lehet
kihagyni, ha már krilftjld n jár az ember
(Brémát ktilcjncisen ajánlom mindenkinek
O). Az élelmiszerek kb. a magyar árakaí

képviselik, van, ami olcsóbb, van, ami drágább, mint itthon. A lakhatásér1 nem kellett

fizetntink, és az egyetem nagyon sok programot is szetvezett nekiink, gyhogy én

visszatekintve a 300 -t messzemen en kor:rekt tisszegnek találom.

Mindent sszevetve nagyon élveztiik a cseregyakorlatunkat, ,gy érzem, bátran

elmondhatom ezt a t bbiek nevében is. A gyakorlat mellett kicsit nyaralás-érzés is volt egy

hónapig Németországban tartózkodni, és szerintern nagyon jó dolog látni, hogy mtíkodnek

ugyanazok a dolgok kicsit másképp, kicsit magasabb színvonalon O, mint nálunk. Tehát én

mindenkinek csak aj ánlani tudorn: jelentkezzetek Hannoverbe !

rii :l']:]:, I;..,,ro.ylort Ag^zz

Sziasztok! A mostani alkalommal a

nem rég óta k rtinkben és kolinkban

dolgozó Csányi Józseffel beszélgettem

el. Remélem. hogy azalábbi beszélgetés

segít abban. hogy jobban megismerjétek,

Mióta dolgozik itt, és hogy keriilt ide?

Úisagntd"tes alapján, . ,.r:r!,
jelentkeztem a munka bet ltésére,

mivel a sokuk által ismert Magdi néni

elmenl nytrgdíjba, Sok jelentkezo k ziil.
végiil kiderijlt novemberben, hogy

megkaphatom az áIlást. Decemberben csak helyettesít i

l-tril hivatalosan is itt dolgozom.

feladatokat kaptam, és idón január

Hogy tetszik a kiirnyezet?

Egy szóval: mozgalmas, Sok teend 
tuu,_Trru 

a papírmunkával és adminisztrációval,

mind a diákok igényeinek kielégítésével. A24 órás munkaid állandó készenlétet igényel,

urn' Or"*n rru*riU ,o"sszfakto| mint gondoltam, de kibírható,

Mi az eredeti szakmája?

,,Ezermester" vagyok az építtiipar és épíilet iizemeltetés teriiletén. korábban tcibb, mint

hrisz évig dolgoztam a szakmában.

Hol sziiletett és hogyan keríilt Budapestre? Mílyennek találja a f várost?

Szogedi f<ildi vagyok . az igazirnuc]u,,:".i| arack hazájá!:' ,1u,*u,om, Szatymazról,

Budapestre 11 éve koltozttink, most Budán lakunk, onnan tt'n]e_cU:1':O:1é':"l j"_:'O.:1:

dolgozni, de az otthonunk ktirnyékén ,,derékfájós kerékpárosként" k zlekedek, korábbi

l.nuit anl ,o.an autóVal járlam Budapestet. s mivel f leg a belvárosban voltam. az ottani

k myezet miatt elvesztett egy kicsit a varázsa a varosnak. Mragií, Budapestet szeretem, az

ernberekb l hiányolom a vidéken megszokott mentalitást,

Meséljen a csatádjáról!

Mondhatnám, mindenem megvan, ami egy boldog családhoz sziikséges. van egy feleségem,

6 KiVETítés 2O1O. okt óber
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egy lányom, és egy kutyám. Huszonkét éve vagyok házas, a fbleségem általános iskolában

pedagógus. A gyermekiink még Szegeden sz tletett, de most a BME-n tanul kommunikáció

és mtíszaki menedzsment szakon. Fclltos, a kis beagle meg már kilenc éve a család tagja.

Ezek szerint szereti az állatokat. Mikor vidéken lakott, tartott állatokat?

Apárrr juhász volt, tehát állatok kcizcitt n ttem fcl, így belém rogz dott az állatok iránti

szeretet és felel sségtudat. A juhok mellett volt más állatunk is, tehén, disznÓ, baromfi.

Az ídó során sok tapasztalatot szereztein az állatok tarlásával kapcsolatban. Megtanultam,

hogyan kell kezelni egy beteg állatot. juhokat frir sztottem ásott folyosós fiirdet ben,

larlek véses bá rá rryokat se3itettem v i lágra j tinn i.

Mit csinál szabadidejében?

Olvasok, f leg a gyakorlatias konyveket szeretem. Sokat lapozom a turisztikai, a

tudományos és pszichológiai k nyveket, Emellett kerékpározok, barkácsolok. Az utóbbi

a szakmám miatt rrraradt meg, barátaimnak ismer seimnek ma is szívesen segítek akár

britor s szerakásban, akár v izv ezeíék szerelésében.

Hogy jiin ki a magyar ós kiilfiildi hallgatókka|?

Koromból íakadóan kihasználom a tapasztalataimat. figyelcrn a <liákok hangulatát és

amer-rnyire tudom, igyekszem azt jó kedvre deríteni. Ebben segít az is, hogy a lányom

is ilyen korír. A kiilíiildiekkel is megpróbálok jó viszonyt kiépíteni, ezí az is segíti, hogy

a mostaniak nagyo11 lelkesek és gyakorolják azokat a magyar kulcsszavakat, amikkel

lnegk rrnyítik helyzetiinket.

Volt-e valarni emlélrezetes pozitív vagy negatív élmény a diákokkal kapcsolatlran?

Igazáb I olyan, ami nraradandór'ak mondható nem volt se jÓ, se rossz. Azt viszotrt

elmondhatom, hogy kellemesen csalódtam a lakókban. Lehet, ebben az is kcizrejátszik"

hogy sokuk vidéki, meg elvégre intelligens diákoknak mondhatók az egyetemisták. Persze

volt egy-két eset, amikor egy kicsit jobbarr elengedték magukat a hallgatók, gorrdolva az

éjszakai illuminált zajongásra, de kezelhet volí az is. Összességében viszorrt jólesik. hogy

kcizr etlenebb kapcsolatok alakulnak ki.

üzen-e valamit az olvasóknak?

Tekintsók az jtt eltoltott evekct egy lépcsofoknak a nagybett-is élethez!

Ijászkor

Akik már régóta kolisok, azok biztos látták,

hogy az udvaron heti rendszerességgel

sszej n pár diák, akik a sok tanulás mellett

kicsit ldélik magukat liivciidozéssel. Igen,

az íj ászatr a gonclolok.

Nem tudom, hogy tudjátok-e azt,

hogy koriilbeliil 50000 éve léíeztk ez

a ,,szetszám". Eleinte csak vadászatra

használták, s mivel jobb és hatékonyabb

volt a lándzsánál, hamar elterjedt. Az
ókorban a nagy népek _ mint a gorogok, a perzsák, vagy a hunok _ hadseregeibenjetrentos

Szerepet toltott be az ílászat. Ekkor használták el szcir nyeregben ís ezt a fegy-,tert, ezze|

még gyorsabb támadást biztosítva a csapatnak. kés bb jelcnt sége visszaszorult, mivel

a kcizépkorban a toborzott parasztok harceszkcize volt k nnytí és olcsó elkészíthetosége

miatt. Az akkori nemesség ,,alsóbbrendír fegyvenrek", játékszernek tekintette, Ezt a

nézetet elodeirrk, a magyarok torlék meg, akik sokoldaluan használv a az ílaí kalandozásaik

során, nagy sikereket, zsákmányokat, hírnevet éfiek el. A XIV_XV. században, a százéves

hábonrbarr az angolok létrehozták a hoss z íjatés azíjászokatmár gyerekkoruk óta képezték,

hogy jó lov k legyerrek. Minden katonának egyéni, magassághoz készített íja volt, A csata

során kót nyilat lottek ki, egyiket magas, a másikat alacsony ívben, így a két nyíl egyszerTe

érkezve a cólpontba nagyobb feliiletet sebezhetett. Tovább novelte a sebz _képessóget

a páncéltcir nyílhegy. Ez idó tájt jelent meg a számszeríj is. Ez egy kicsit borryolultabb

felépítés , de kcinnyen kezelhetci és jól célzó fegyver volt, azonban lassti irjrat ltése miatt

nem volt nagyon hatékony.

Magyar hagyományt tekintvc, honfoglaló seinknek az egyik legfontosabb eszkcize volt az íj ,

Nem véletlen a k zépkori fohász se: ,,A magyarok nyilaitól ments meg, Uram, mirrket|" Bár

a letelepedés után kevesebbet használták ezt a harcmodoft, a toborzások során a székelyek és

a kunok koziil mindig kertiltek ki lovasíjászok, Mára már szinte csak hagyományorzésként

és sporlként létezik az tlászat, de a technika fejl désóvel egyre korszertibb spofieszkoznek

számítanak, olimpiai szám is a céllovés, mivel megfelel fizikai er kell a megfeszítéshez,

és.ió koncentrációs képesség kelt a pontos céIzáshoz,

B KiVETításKiVETítés 20rc. okt ber
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visszatérve mondanivalómhoz. Gólyák mennek, gólyák jtlnnek

Szeptember k zepe. A fiatal gólyák

ilyenkor induinak tra, lrogy a telet

melegebb égha.ilaton t ltsék, Az
egyetemiink gólyái is j vizek felé

eveztek, ám k nem a jó meleg Afrikába,

hanem a Marek József Kollégiumba

j ttek, hogy részt vegyenek els

megpróbáltatásukon. Mint ninden évben"

idén is a másodévesek szervezték meg a

góIyák avatóját.

A vetélkedo este kezdcidott, ot gólya es

egy fels bbóves csirpattal. A szép számban megjelent lelkes versenyz k ktit nfé|" *,Tu,
hagyományos, és mellette meglep en írj próbákban mérhették ossze.ereiket._kezdóskónt

a min<l az ivásra" mind a mozgásra bemelegít szintfutó Verseny volt, amit_fci]éir":* 
.1

fels bb éves csapat nyert meg. Ezután találó feladatok kcivették egymást, volt itt kicsit

rendhagyó virsli etet verseny, sorpárbaj, kéztigyessógi verseny, váltóvcrseny, és talicskás

<linnye_ev verseny is. Persze nem maraclt el se az activity, e aZ egy tálból borozás, Afinálét

a csapatok ritmusórzéke adta. mivei minclen egyes csapat, kiilonbozo stílusit, de jól ismefi

számokra táncolva lejezték be a megmet,ettetésl,

A nagyterem szinte teljesen

megtelve mulatta végíg az estét, ki-

ki néz ként, vagy épp csapattagként,

ltetán szer.yezokónt. A versenyt

persze a lclsobb évcsek nyerték

mcg. cle ugy rLilrt. hogy mindenki

élvezte a játékos vetólked t. Az est

további részében egészen hajnalig

bulizhatott mirrdenki, akinel< ehhez

kedve volt. Aki lent volt az.iól érezte

magát. aki nem tLrdolt elj nni annak

remélem ez ir kis izelíto kedvet

csinált ahhoz, hogy jovore eljojj n

megnézni, hogyan is jcinnek a gólyák kolinkba, s menrrek majd el fels bb évesként.

a koliban is már jó pár éve, hogy

mt-ikodik az ijászk r. Kezdetben

még hagyományrirzokként indult a

csapat, mivel volt vívás. botozás és

az ezekíT z tartozó lelszerelés is. de

sajnos az emberhiány miatt csak az

íiászat maradt meg. Tavaly kicsit

tobb érdeklodovel komolyabban

beindult a ,,szakk r" és van néhány

tag. akik hivatásos íjászoktól ranultak.

Ók szívesen scgítenek megtanítani

az alapokal. de azokat. akik szintén

íjászkodtak már ezcltitt is, hasonlóan

Szereteltel vár.iák a csapatban!Az ijak.

amiket használnak, tradicionális pusztai nomád reflexíjak, de ha van saját felszerelés, az

csak elciny, már abból a szempontból is. hogy mindenkinek egyéni stílusa van és az eszktiz

ishozzá igazodik egy ido után.

Ha kedvet kaptatok. gyertek le. és próbáljátok ki. milyen is lcjni! S végtil. amiért szintén jó

az ílászkór, az az,hogy egy kiváló koz sségkovácsotó id t<iltés, hiszen nagyon kíil nb<jz

embereket is képes sszehozni.

Helyszín: azudyar

Id pont:megbeszólós zerint

Erdekl dni lehet:
Altlert Ervin 3l2. szoba
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Vciros Balázs receptje

Hozzávalok:

o 1 db friss cipó

o féi ljter víz

o 1 zacskó knorr póréhagymalevespor

Elkészítés:

A leves elkészítésénél lragyatkozhatunl< a
zacskó hátulján található leírásra, a fo, hogy
friss alapanyagokból dolgozzunk. h,4int-

egy fél liter elien rzcitt min ség budapesti
csapvizet tegyiink az egyik f z iapra forri.

A vizet ne forraljuk tulságosan 1'el, hogy a
por hozzáadásakor ne frocskoljtin az elegy
a keziinkre. A zacskót kortiltekintéssel borrt-
suk fel, mefi a bélés, mrianyag lóvérr, nehe-
zen szakad, és kcinnyen kiszóródhat a por az
asztalra, Tehát a rrem teljesen felforr1 vízbe
óvatosan, ftrlyamatos keverés k zben ntsiik
bele a port (a zacskó faiára ragadt maradé-
kot 1,5-4 ml vízzel blítsiik le), rnajd tovább
keverve els forrásig f zzt|k, ezután elzár-
hatjuk a lángot, és lragyhatjuk lrtítrrri a ievest.

Ktizben el készíthetjilk a cipót. Határozott
mozdtrlattal metsszijk le az asztalra rakott
cipó tetejét, majd íinoman szedjilk ki a irelót
(.ezt j ízuen elfogyaszthatjrrk ei ételkóilt). A
héjába óvatosan t ltsiik bele a kész levest.
Az ízharrn nia tbkozása érdekétren reszei-
hetiink a tete.jére sajtot.

Jú é^/á,gyat!

A Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztiindíj

Ez apáIyázata kevéssé ismertek ktizé tartozik, sokak számáratalán kissé talányos is, hogy

mi is ez, és kik jogosultak rá. Néhány információval szeretnénk segíteni nektek abban, hogy

tisztábban lássatok.

A Bursa_nak két típusa yan, aZ,,A" típus, amelyre fel oktatási hallgatók pályázhatnak, és a

,,B,, típus, azok számára. akik még nem kezdték meg fels oktatási tanulmányaikat, Mindkét

esetben nkotmányzatipáIyázatr |van szó, tehálazállandó lakhelyetek szerinti telepiilési

onkormányzathoz kell leadni a pályázatt lapokat (Figyelem! Nem minden tinkormányzat

vesz részta programban, leadás el tt érdekl djétek meg, hogy a liétekrészí vesz-e benne),

Azt is fontos megiegyezni, hogy egy szociális szttindíjról van szó, azaz itt nem a tanul_

mányi eredmény, hanem az anyagirászorultság a|aplán dtintenek. A kit ltend urlapot az

cinkormányzattól vagy az internetr l (www.bursa.hu) lehet megszerezni, Csatolandó doku_

menfumok:

. Iskolalátogatásiigazolás

. Igazolás az egy f rejutó havi nettój vedelemr 1

. Szociális rászorultság igazolása(i): igazolások arról, hogy azíl|etóházasl gyereketne_

vel/ cinfenntart l fuval féláwalállami gondozottl fogyatél&al é1 / kollégista/ naponta

ingáz ,és/vagy családjában eltartottak/ tartós betegek/ munkanélkiiliek vannak, illetve

szijlei elváltak.

A pályázatokat

2010. október 29-ig

kell leadni a telepiilési nkormányzatoknál,

keresáiil kapjátok mald, az els részlet 2011

forrásból biztosítlák, ezek a telepiilési nkor-

mányzatokáltal nyirjtott támogatás, a megyei nkotmányzati támogatás és az intézményi

támogatás.

A pályázatról bovebbcn a fent említett honlapon és az onkormányzatoknál tájékozódhattok,

S ikeres páIy ázást mindenkinek I

Sikeres esetben az szíóndijaí 10 hónapon

márciusában várható. Az sszeget három
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lI @}
FLOORBALL

Mikor két élTrel ezel tt nekiláttunk megszervezni a floorball edzéseket, nem gondoltuk

volna, hogy szép lassan népszeniségre fog szert tenni. Akkotlájí már annak ciriiltem, ha

nyolc ember megjelenr edzéseken. Máig hálás vagyok azoknak. akik nem adták lel a

reményt, hogy lesz egyetemi csapafunk, és minden Lij játékosnak, kik azóta csatlakoztak
hozzánk.

A floorball a jégkoronghoz hasonló labdajátók. Minden csapat cit mez nyjátékosból és

egy kapusból á11. A mez nyjátékosok a holdiit h z hasonló, k nnyri szerkezet szénszálas

iit kkel és mrianyagból készr,ilt, kemény, lyukacsos labdával játszanak. A kapusnak nincs
titóje. nagymereni Fej-. mell-. terd- illetve lábszárvédoket visel. A pályákat általában

kézilabdapályán áIlírjak fol, A kézitabdapáIya alapvonalán végig 50 cnr rnagasan patánk

á11. Sajnos állandó kapusnak és megfelel kapuknak híján vagyunk, de tewezzrik, hogy a
jov ben ezeket a problémákat is orvosolni tudjuk. Továbbá irj mezek is tervbe vannak véve.

Tavaly két nagy esemény is volt a csapat számára. Egyrészt megrendezésre keriilt atanár
diák floorball az Equus napokon. Koszcinjrik Deli Leventének ós a résztvevo tanároknak,

szerveztiknek az egytittmLikcidést és a maroknyi szurkolóknak. kik eljotrck. M srészt

hosszí évek óta aSZIE ismét képviselte magát a MEFOB-on (Magyar Egyetemi-Foiskolai
Floorball Országos Bajnokság) szerény csapatunkkal és kapusunkkal, Tarnawa Ákossal
(SZrE-MKK). Igaz csak a 12. helyezést érttik el, de egy gy zelemmel és uj ismeretségekkel

térttink haza. így is lelijlmulva reményeinkel. Az:ola is teruhe van véve a Zrínyi Miklós
Nemzewédelmi Egyetemmel egy barátságos visszavágó. még a jovo cvi bajnokság elcitt.

el reláthatólag ebben a felévberr. További teryezett barátságos mérk<jzések lesznek ismét

a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel. és a Semtnelweis Egyetemmel is cisszecsapunk,

amínt az id pont-egyeztetések nregtcirténnek. Minderr szurkolót szívesen látunk!

A csapatunk kifejezetten kevert. Szinte minden évfolyamból vannak tagok,

kíilonbrjz karokról és mindenhol vegyes csapatként indulunk. Bárkit szívesenlÍíutlk az

edzéseken artól fiiggetleniil. hogy játszort-e valaha válogatortban vagy soha életében nem

fogott iit t a kezében. Nálunk szinte mindenki amat r, a járék és a jó hangulat a lényeg,

Gyertek bátran!

H^n,rL MpdL Hwulá

A pillanatnyi egyetemi csapat tag|ai:

A képen láthaló 1'oltil balról-jobbra: Nádasdi Péter. Pleva Dániel. Bogár Péter. Tarnawa

Át or, Horrari Márk és Fekeie Dániel. Alul balról-jobbra; Fisher Virág, Fekete Lilla és

K vesdi Emese.

További tagok: dr. Yincze Zoltán,Konc Gábor, Johan Haugen,LinaBj mlund, l:Tvi|
Róber-t, Ab]rzant Balázs, Kocsis Dóra. Kovács Áaam. Zwlllinger András. Maver NÓra és

;;;;iffi;,----,,
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} *ng- Si+:p elemzés

Palya Bea mára fogalommáváIta

magyar zenei életben és reméljiik,

már a szélesebb kzcinség
k reiben is. A neve szinte egy

egész stílust fémjelez, melyet

áljár egyéniségének minden

pontja, Elmaradhatatlan az egész

világon a fesztivál színpadokról

épp,igy, mirrt a gyermekzenei

délutánokról. Minden lemeze

ugyanirgy változ , ílj és mégis tradicionális, mint korrcerljei. Ami állandó, az a min ség és

a kellemes. leltolto szórakoztalás,

Nemcsak a zetébenalkot változatosat, írásaiban, dalsz vegeiben legalább olyan kreatív. A
népzenét 1 indult, gyerekkorától a magyar, majd kés bb a bolgár, cigány népzenét szivta

magába. Majd a népdalok találkoztak a jazz-zsl és más improvizációs mtifajokkal; a saját

dalszovegeit hordozó zenei nyelvet folyamatosan jítja, kísérletezik.

Egy ilyen zenei kísérletnek lehetijnk részesei október 27.-én a Miipában. KcizremLiko<lik:

BarczaHorváth József - nagyb g , Dés An<irás - iit hangszerek, Lamm Dávid, gitár.

Piaf, nem (csak) sanzon kedvel knek: Legyen bármennyire

agyonismételt egy téma, sokszor leforgatott egy életmíí, vagy

unásig .iátszatí egy dal, egy-egy úrjabb interpretációja arrnál

nagyobb poft kavar. Így alakLrlt ez Edith Piaf életmtívével

is, melynek egy hazánkban eddig be nem mutatott színpadi

változatátláthatjuk a Bárkában, A Piaf, Piaf Joma Uotinen

rendezésében lett színpadra állítva nálunk. A finn mlivész

(táncos, énekes, koreográfus) 1egyzi a darab skandináv

osbemutatóját is. így egészen eklektikus énelmezésl

láthatunk itthon. A Bárka színpadi adottságaira átszerkesztett

m rendkívrili látvánnya1, jelentos táncjelenetekkel és

ktrplerájok. lokálol< világát. Valóban szórakoztató. sokszor megdtibbento. ám feleslegesen

nem nrtívészked . Az utalások a lrelyiikre ker lnek, ami nem, azval bat az esztétikumórt

van csupálr jelen.

A darab egyedi és igazán szórakoztató otlete. hogy azismefi sanzonok nem mind a Pialot

alakító Varlti olgától hangzanak el. Amára sláger:ré vált dalokat kiilcjnboz szerepl k adják

el, így egy bokszoló, vagy akár egy férfi kórus az általunk is ismert számokat.

Így azísmcgtalálhatja a maga sanzonját, aki heavy metalon nevel dtltt. O

Boszorkánym zeum: ,,Ez aíárlaí szeretné eloszlatni azokaI a tévhiteket, sztereotípiákat,

amelyek az emberek fej óben érlel dnek év száza ok, évezredek óta. Hiszen, ha tisztességesen

belenéziink a gyermekkorunkba, mindannyian emléksziink azoka a mesékre, amelYekben

megielent a vasorrti bába, vagy a gonosz boszorkány, és így tovább.Ezek mindenkiben

kedves, ragy kevésbé kedves emlékeket elevenitenek lel, de semmiképpen nem a valós

hátterét ezek keletkezésének."

nem is kellenek indokok és meggy z dósek egy

biztosan kinálja!

E sorokat a mtizeum honlapjáról

idéztem, de be kell vallanom én elég

kételkedve lordulok a témához. Nem

vagyok kifejezetten az okkultizmus

megszállottja. De nemcsak a mai nagy

misztikus lelhajtásra kell gondolni.

mint a vámpír-storyk sikerei. vagy

a boszorkányos sorozatok tcimegei.

Vannak peldául ténylegesen

l'ennmaradt. hiteles nyelvt<irténeti

forásclk boszorkányperekr 1. Talán

kellemes délutánhoz, és ez a tárlat ezí

Cím: l061 Bp. tlegedii utca 9.

Nyitva tarlás: H-Sz.: 19-24 ráig

További i nfbrnác iók és be.ielentk ezés: www.boszorkany m uzeum.hu
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K nyvtár-tura

Sokat gondolkortam,milyen alcímet adjak e hónapban a rovatnak. ,,A fiíváros legfontosabb

k nyltárai" nem stimmel, hiszen eznagyonrelatív kategória. A leghasznosabbak szintén

nrÁ u, igazi. hiszen egy egyetemisrán,ak szakmailag az a legpraktikusabb, ami a saját

karán talilható, A 1egnagyobb... hát rrgye nem a méret a lényeg, vagy mi a sz sz talán

vonatkozik erre is.

Végiil egy kis városi tura mellett dtintottem, amit saját tapasztalataim alapján állÍtottam

tissze. az esetleges eltogultságért elore is bocsánatot kérek. Remélem ha elolvassátok.

egyetértetek velem. hogy nemcsak a bcilcsészeknek éri meg k nyv,tárba járnil O

A ..legnagyobb"és legpatinásabb: Országos Széchényi Ktinyvtár

|ít aztántényleg mindenki mindent megtalálhat, ami országunkban kiadásra keriilt. Legyen

szó bámilyen szakkcinyvr l. periodikáró1. folyóiratról. vagy akár szépirodalomról.

T kéletes, ha kutatómunkát végziink, ha biztosra akarunk menni.

Az OSZK M agyarotszág nemzeti k nyv tára. F eladataa ma gyar és magyar vonatkozásri írott

kulturális orokség gylíjtése, feldolgozása, megtírzése éshozzáférhet vé tétele akéziratos

kódexekt l u nyoliu,orr dokumentumokon keresztiil az elektronikus kiadványokig.

Az á|Iomány csak helyben olvasható, az olvasótermek ennek megfelel en kialakítva

tágasak, nyugodtak.

Ami talán hátrány. hogy sokszor lusták vagyunk,.felmászni" a budaivárba. és a raktári kiadás

sem a leggyorsabb. Nagyobb lélegzetvételri munkákhoz azotlban szinte elengedhetetlen.

Wenckheim-palotába k ltcizcirt a kcinyv,tár.

Ha még csak ismerkedni megytink a hetlyel, mát az olvasóteremnek berendezett

palotaszobák is biztosan magával ragadnak minl<er.

Tizenháromezer négyzetméteren b ngészde, szabadpolcos kcilcscinz . 15 olvasóterem,

internetterem, gyerekk nyvtár,kávéz , mintegy ezer olvasóhely ésló0 számítógéP várja

a látogatókat.

A K zponti K nyvtár ellátja

a nagyvárosi nyilvános

k zk nyvtár feladatait, országos

szakkonyrtárkérrt részt vesz a

tudományos és szakk nyvtári

ellátásban, t. osztályri

tudomárryos szakk nyvtárként

támogatja a kutatómunkát

és az oktatást. Kiállítások,

rendezvónyek, programok teszik

telj esebbé a kulturális kínálatot.

A tagk nyvtárak behá| zzák

az egész várost, így mindenki

találhat a lakóhelyóhez kozel esot

Érdemes beiratkozni és bcingészni: wwwfszek.hu

A legnyugodtabb: A Magyar Tudományos Akadémia Kiinyvtára

A Kedvenc: tr' városi Szabó Ervin Kiinyvtár

A Ktizponti Ktiny,vtár, nemcsak a fekvése miatt nevezhetó igy.

Valóban kónnyen megkozelíthet a belvárosból (Kálvin tórt 1,

Astoriától szintén 5 perc), hanem egyben egy olyan k zpont

is, ahol a szépirodalmi gyiíjtemény mellett a szakmai íírház

is széles, sok a k lcsoncizhetci pétdány, sok a csondes és jól

felszerelt olvasó(erem. Így nemcsak b ngészni. kutalni. de akár

az egészvizsgaid szakot át lehet itt vészelni. (A biifé sem utolsó

Azoknak ajánlom, akik nyugodt helyet

keresnek tanulni, dolgozni, Rend, csend

és hagyományok vannak, valahol érzi

az ember az akadémiai hangulatot, és a

szakmai jelleg dominál. Az 1826-ban

alapított MTA K nyvtira az ország egyik

legnagyobb tudományos szakkcinyvtára.

A Magyar Tudományos Akadémia

Kcir-ryvtára a tudományos ismeretek

teriesztésónek és a tudományos munka

e_l rrrqzdjlás-á$_ak- -... &l,adaíá _. .láíjp- .. . -e-hszempont @) Mindez tényleg pompás helyen, Tx"l l21|P:: *__i|ffi,,
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tcirléneti szempontból is országos jelent sógíi nyomtatott, kéziratos, levéltári és egyéb

információhordozókon található anyagot gondozó nemzeti intézmény,

A Ktinlvtár modern ktinyv- és folyóiratgytijteménye, melyre a nyelvi sokszínriség és

az unikális jelleg a jellemz , a kiil ngy jteményekkel - Kézirattár és Régi K nyvek

Gffiteménye, Keleti Gyiijtemény, Mikrofilmtár - egyiitt t bb mint 2 millió k nyvtári

egységet tesz ki.

A leggyorsabb: www.mek.oszk.hu

Azotthonik nyr,tár,mindenkíszámára,ésegyret bbformátumban.Hanirrcsolvasójegyiink,

vagy nincs kedvtink elmenni hazulról. akkor a legkézenlekvobb megoldás az elektronikus

ktinyvtár. egyre b vtilobb kínálatával.

l 999-ben megkezdcidcitt egy k<izhasznu egyesiilet szervezése a M EK rámogatására

és további magyar elektronikus k<inyltárak építésenek sztcinzésére. Ugyanez év

szeptemberében az Országos Széchényi K nywár lelvállalta, hogy otthont ad a MEK
projektnek és ennek kcjszcjnhet en létrej<itt egy kezdetben 2 fos nálló osáály az OSZK-
ban.2001-ben már saját szeíveren, a mek.oszk.hu címen indult el egy j, fejlettebb és a

nemzelk zt szabványoknak is megfelelo k n1.1tári rendszer és kezel feliilet kialakítása,

s ezzel párhuzamosan egy E,lektronikus Periodika Archivr_rm építése. |999-200l k<izott a

MEK kererében mtikodcjrt a MlT-HOL majd LlBlNFO néven népszertivé vált internetes

tájékoztató szolgálat is. mely késobb konyvtárak kozotti konzorciummá a]akult.

i: lil 1ii t t,;:, 11' t: i, ii, fui'l ]i:i* l|i i,H [l s e4,.,í;}1í?kt_{ét ffi r' i

fu dhÁÉ$Hi&i {&!ie.eÚ bcr,&@p *}ry{a;&h
!6Áls9r| *9r& eM;i9qri*i {é ! ]a Mi.F,
ry_{#"iq,&{^,}|& "+a d.;.@d '"lJb&! &-
p,e&*B,N}+fu $ier&rít sfi 4!t ts, iF{

tr,!:# r'a. .' QJl'6 - i.,",, '., , ",

! .i! ,, .. ", ] i " ",j"l] .

' 
.!, ,i ;,.'r ,' {, i, ,., ,'

Ha én csirke volnék,
Tojásokat tojnék.

Napos korban rogt n

Vakcinákat kapnék.

De hogyha gyengít
Kortilmények hatnak,

At bbi kórokozó
Egybol megtárnadhat.

Ha én csirke volnék

Tollamat borzolnám,
Follon gubbasztanék,

Akármi tcirténne,

Már csak cirákolnék.
A cloacam koriil
Gipszszení bevonat

Jól jellemezhetné

Az állapotomat.

Fejfuggelékeim
kékesekké válnak,
Rekedt rikácsolás
Hagyja el aszámat.
LegcSoVem elTom1

Egy nagy fibrindugó,
Már csak vizsgá|aíi
Anyagnak leszek jó.

].r )"!1]..r;,l ],"l .:
,r !i |.] :-].
; tild j . ir i _; -l, - i ]:. lj,l
l ],i i!!.., i] ] ,:!.! ].ii!i!l!
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20 KiVETítás 20t0. október KiVETítás aoto. október 27



Er-vin

Hegyhát harrninc

1...]

,,Merí az az sz olyan gondatlan rclssz gazda;
Amit a kikelet

És a nyár gytíjt get,

Ez nagy k nnyelmííen mind elfecséreli,
A sok kincsnek a tél csak htílt helvét leli. "

Esett. A fugg ny n át is tisztán látszik, hogy egész éj jelnemzárták eI a csapot odafcinn. Nérrri

megktinnyebbtiléssel nytrgtázom: a várva várt égi jel. ,,Ez nem a te napod a turázásra..."

,,En meg tgazáb larnr"igy sem akartarn elmenni. rengeteg dolgom is lentre, meg hát - valljuk
meg szintón - kinek van kedve dagonyázni, megtetézve ezzel a kíviil-beliil elázás ncdves

orcimeit? Ugyan már..."

Viszont még ncrn lcjárszott a merkozés. rrrég kell valarni. arni meggyoz. Kinyitom hát az

ablakot, ,,Nem-nem, sehova... megbzeberedek, olyatl hideg van."

Aztán,miel tt a reggeliért odahagynám a lakótelep és a komor-szirrke ég látványáí,lrtoljára

kcirrilnózek. És ekkor látom meg: a tócsák piszkos ttikréb l felh k kacsintanak vissza, és

bodraik kcizt cinkosan babrál valami kósza napsugár.

Na, jó, megadom magam: ki állítia, hogy nincs valarni bujtatott báj egy kora szi sáros-

csatakos turában. valahol a rrytrgali határvégen?

Kissé fáradtan. dc tele az erdtik es dombok ígéretével. cisszeszcdck rnindcnt. amirc legjobb

trrdá,sorrr szerint szíikség lehet. Isnreretlen a terep, Vasvár kcirnyékének osvényeit még

soha nem járlam. A tiira neve: Hegyhát 30. Cél: teljesíteni 29,4 km-t ll óra szintido alatt. A
feladat: mindek zben a lehet legjobban kikapcsolódni és jól érezni magunkaí. Dacára az

es nek.., Meg a sámak... Es a hidegnek...

Esélyern sem volt, hogy meggondoljam magam - mire észbe kaptam, már a nevezési
lappal bíbel dtem. Fóltucatnyian érkeztiink, hogy egyiitt teljesítsiik a távot, Nagyrószt
jól osszeszokott, rutinos í ráz k. A rajt el tt elokeriiltek a szokásos kiegészít k: es ellen

k p nyeg, lihszárra kamásli, l, razsákra es véd zsák.

Meg a fonott kosár?!

Ez most vicc, ugye?

,,Dehogy, rengeteg gomba van, kár Ierrne otthagyni" - a

csapat oreg rókája nem hagyta magát. Karján a kosárral

indult neki, én pedig lélekben a homlokomra csaptam:

hiszen sz van!

Hogy mcnnyire, az mát az elso ellen rz porrt után

Pácsony sz l hegyén kidertilt. Es t 1 felfrissrilt,

z lctfliv oldalak, rajtuk, mint szétszófi r gok, pincék és

préslrázak. Lis lr clombok telis-rclenizdclve sz lotokék]<,cl. szilva és almafákkal. És mindról

hívogatóan. l nyári nap lrevében hízott mosolyukkal kacérkodtak a gyiirntilcs k. S mer1

mosolyt nem csak kapni, de adni is jó, visszamosolyogtunk.. .

Csak az ódorr pincék látták, mi minderr landolt a jó iireg piroskal<osárban. Aki nem

reggelizett, eztán b ségesen pótolhatta.

Kezdeti lelkesedósem kés bb atábbhagyott: ismét az a vékonys záI , nyáIkás es áztatott

, után nem sokkal már egyszer elállt, Ráadásul Pácsony k rnyekér

elhagyva egy darabig aszfaltozottriton haladtunk, Erd s szakaszkevés, erdo alján gomba

még kevescbb. Viszont sora feltlíntek az ismeretleniil is ismer s vasi tájak, Berzsenyi

megénekelt sznlróája, a Kemenesalja solTa bontogatta ki szirmait. A|ágy Ívben egYmásra

hajló lankák k zt apró falvak, néha csak templomtomyuk magasodott ki a szántók nem

szabdalta tolgyesekb 1. Az es hol elállt, hol iljra megeredt, de nrár koránt sem azzal a

magabiztossffgal, amivel az itt els szakaszán csiiggesztett, Kellemes, kozepes 
':T9'

1ehetetttarlarri, arról nem is beszélve, hogy majd'rninden állomáson voltvalami harapnivalÓ:

pogácsa, alma, egy szelet spotlos csoki - igy ahozotí anyag eloásásával sem kellett sokat

vacakolnunk.

A gy rvári pecsétel helyen aztáa, látván a gomlrával csak mutatóba megszórt kosarat,

bíztattak rninket: akik el ttiink é ck ide, k is szedtek, a maradék szakaszokon jut is, tnarad

lS.
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Esl n|Avárosiembervárosonazutcákat,

a lalusi ember erdcin a p.ombászós

helyeket ismeri. A turacisvény mellett.

az erdó ligetesebb részein nem lehetett

nem gombára lépni. Ehetci-nem ehet .

kicsi és nagy, Méterrcil méterre. bcjven

szintid n bettil fotyt a vef eny, ki talál

nagyobbat, szebbet. A kosár pedig

csak telt: nagy kalapu. karcsu termeni

ózláb, rfuttva, siitve kiváló. K pccis,

barnasipkás vargányából szárítva

levesbevaló, fliszemek kevés is megteszi. Csiperkébol, galambgornbából jobb, ha miné1

tobb, p rk hek. k retek hozzávalo1a.

Üdít volt a fák koz tt bóklászni, mélyre szívni a nedves tolgyek és gyertyánok torzséb 1
és a bomló avarból elopárolgó illatokat. megkapargatni és megszagolni a frissen felvett

gombák t nkjet.

Acól felé baktatva a kosáron kívLil már frissen elcikerített elemózsiás zacskók is gombafejeket

cipe|tek. fi;rcsa mementóként egy jól sikertjlt vadászat emlékére. Ugyanis inkább volt ez

vadászat, minl (eljesítményura. Szintidon beltil. saccra ttibb mint 3 kg rántani. stitni és

piirkciltnek valóval és egy kellemes. ámbár meglehetcisen késci ciszire sikeredett hangulatu

egyiitt-gyaloglás emlékével lettiink gazdagabbak.

A zsákmány azota biztos helyen - szárítóban

és fagyasztóban várja, hogy egy téli estén a

vacsoraasáalra keriilhessen, En pedig bátran

ajánlom mindenkinek, hogy ne gondolkodjon

sokat, és húzzon bakancsot! Tegyetek egy

frissít sétát valamelyik szi erd ben, mert a fák

lombkoronái gy ny niek, azidómég kellemes,

és ki tudja? * talán néhány gomba is akad majd. . ,

Sziasztok!

Az elózó tanóv 2. félévét Portugáliában, Lisszabonban toltcittem, és most élve a lehet ség,

gel, szeretnék pár sort írni a kint szerzett élményeimrol,

Az Erasmus Ösztondíjjal kijutott diákok legtcibbje portu-

gálul nem tud, ezér1 gyakorlat zajllk az egyetemi klinikán,

ahol mindenki jól beszél angolul. Igaz, az ambuláns ren-

delés portugálul zajlik. En a Kisállat Klinikán t ltottem

4 hónapos gyakorlatom, ahol minden hónapra beosztást

kaptunk, így a legtobb teriilettel megismerkedhettem.

Toltcittem id t a belgyógyászaton, sebészeten, mrisze-

res diagnosztikai vizsgálatokon (Rtg, UH, CT), intenzív

osztályor-r. A klinika dolgozói nagyon kedvesen fogadtak,

mindvégig segítségernre voltak, az ott zajl rnunkában

nagymértékber-r kivehettem a részem. Az orvosok mellett

csak néhány assziszterlst alkalmaznak, így az asszisztensi

feladatok nagy részét a féléves gyakorlatukat teljesít hallgatók végzik. Így k kérdezik

ki a kórelozményt, vizsgálják meg az állatot, és miridvégig segítik az orvosok munkáját,

emellett a rnr"itótek alatt asszisztálnak, vagy az tnlenziv osztályon látják el a beteg állatokat.

A 8 órás beosztás délel ttre vagy délutánra esik, az intenzív osztályon 12 Órás iigyeleti

rendszer van. Erasmusos diákokkal kevésbé lehet kapcsolatot kialakítani, mivel akiknek

van porlugál nyelvtudásuk, az elméleti órákat látogatják. Az egyetemi diákélet nem olYan

mozgalmas, mint nálunk, néhány esemény,t kivéve nincs lehet ségiik a diákoknak az egye-

tem keretein beliil szervezett koz<isségi

életre, szórak ozásra. Egyetemi sporlélet

kevésbé jellemz, a diákok a kozelben

található spoficentrum kedvezményes

szolgáltatásait veszik igénybe,

Lisszabon egy sajátos hangulat város,

ahol nap mint nap felfedezhetiink valami

érdekeset, valami ujat. A híres Bairo Alto

negyed minden napi szórakozási lehet -

séget nyírjt a kimozdulni vágyó fiatalok
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számára. Metróval k nnyedón el lehet

jutni a város szinte minden pontjára,

emellett buszok, és a jellegzetes vil-
lamosok k zlekednek a sziík, macs-

kak ves utcákon. szállás tekintetében

az albérlet lehet sége adódik csupán,

mivel az egyetem nem rendelkezik

kollégiummal. Leggyakoribb, hogy

Erasmusos diákok egyíitt laknak egy

lakásban, ahol is egy szoba megle-

het sen drága (250-350 /hó). A sze-

mesztereket megel z en minden diák keresési lázban ég, ezért érdemes minél hamarabb

ánajámi kiilcjnboz intemetes oldalak segítségével.

Gyakorlatomat megel z en részt vettem egy EILC portugál nyelvkurzuson Estorilban,

ami mindenképp segített a kezdeti felelmek, aggodalmak lekiizdésében. Egy nagyon jól

szervezeít tanfolyam volt, mind a nyelvtanulás, mind a kiil nbcjz kulturális programok

tekintetében. Akinek lehet sége adatik hasonló nyelvkurzuson részt venni, semmiképp se

hagyja ki, mivel k nnyedén

életre szóló barátságokra

tehet szer1 a vílág számos

pontjáról érkez diákokkal.

Mindent tekintetbe véve,

rendkívtil hasznos és fe-

lejthetetlen élmény volt ez

a félév számomra. Ezért,ha

tanácsolhatom, aki teheti,

éljen a hasonló lehet ségek-

kel.

Szala4 BarL>al.a

A Magyar Madártani és Termószetvédelmi Egyesiilet gólyamentésre hívja fel a figyelmet.

Idén a jirniusi hideg és es s id járás miatt Magyarországon a fehér gólya csak 50% k riili
ktiltési eredményt ért el, Sok g lya az els fészekalj pusztulása után pótktiltésbe kezdett,

ám a kikelo fiókák tul fiatalok ahhoz- hogy a megkezdtidott vonuláson a sziiltikkel egyiitt

elhagyják fészkeiket. Ezér1 k nnyen el fordulhat, hogy országszerlejelent s számri itthon

maradó gólyafi ókáról kell gondoskodnia a természetvédelmi hálózatnak.

A Fehér gólya (Ciconia ciconia) márciustól

októberig fordul el hazánkban. Falvaink ter-

mészetes lakói háztet kre, villanyoszlopokra

gallyból késziilt fészket rak, melyre minden

évben visszatér. Marciusi érkezése a tavasz el-

j vetelét is sejteti a néphagyomány szerint. Piár-

ját egy koltési ídószaba válaszlja, a feszekalj 4

- 6 tojásból ál1, és a sziil k felváltva kotlanak.

A feszekalj pusztulása esetén jabb fészekaljat

raknak, ekkor a kotlási id szak ugyan kitolódik,

a sziil k azonban szeptember kózepétol október

k zepéig mindenképpen elhagyják a fészkeiket.

Az elárw:iit, esetleg rcipképtelen fiókák kót - há-

rom nap alatt éhen halhatnak.

A legfontosabb, hogy az ílyen madarakról mi-

el bb értesítstik a tertiletileg illetékes nemzeti

park reit, akik elvégzik a magukra maradt gó-

lyafiókák ment helyre való szállítását. A fiókák

azállalkertiésegyébment helyekenvészelikátatelet,majdj v tavasszal elengedik ket,

1gy résztvesznek a sebezhet állomány fenntartásában, melyet saját fiókáikkal tudnak er -

síteni.

A Fehér gólya Magyarországon fokozottan védett faj !

L, Zs*zya
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Kedves Andrea és Mónika!

Meilékelten kijlclom azokat a képeket, amiket a

táborban készítettiink, Remélem megfelei ek a célnak,

Bár én csak a vetélked végére értem oda egy

bevásárlásból... ,), azi hallottam hogy mindenki

nagyon éIvezte a feladatokat és nagyszeriien ikeíijlt a

gó[,atábor Eukanuba vetélkedóje, iszonyat jól sikerüli

osszerakni! :) Gratulálunk, nagyon kreatív_

Minden szervezó nevében kó zönjuk a iámogatást é

a játékot még egyszerl

Székely Farkas

111:iati]í!]:tryl/t]1],rl1i11]i?

l\ jó állatorvos mindig a lehetó legjobbat próbálja nyrijtani páciensei számára.
A kutyatápokat is száktudása és tapasztalatai szerint ajánlja. A kutatások eredményei azt

lnutat]ák, hogy az Eukanuba Állaorvosi Diétás tápok gyorsítják a gyógyulási folyamatokat,

; ], llirlili,1.1;]t iJa th:\fD) táptl|kiltai|1
, . ',Lr iil,.ljii"

PraktikLrs és hatékony táplálás.

|,ligh Calorie kutyáknak és macskáknak (konzerv)

ltl]r,s-t t, hri Ii,,1y6nsulyozott konzerv az energia- és

tápanyagvesztés pótlására, mesterséges táplálásra.

Dermatosis FP Re5ponse kutyáknak
(szárazláp és konzerv)
TeljesértókLi, kregyensú|yozott táp b rbeteg, aIlergiás,

viszketó bórLi kutyák részére.

Restricted calorie kutyáknak (száraztáp és konzerv)

TeljesértékLi, kiegyensrlIyozott táp eIhízott kutyák

testsLllyának csökkentósére,

Puppy lntestinal kutyáknak (száraztáp)

Ieljesértekri, kiegyens |yozott táp gyomor-béipanaszok

kezelésére kcjly<jkkutyák részére.

i,i1,]ep;"lj"F;le!eZ{e+!,í.i'li,}l].i.ii],

lntestinal kutyáknak (száraztáp éS konzerV)

Teljesérték, kiegyensrl|yozott táp gyomorbélpanaszok

kezelésére feln tt kutyák részére,

Renal Phase kutyáknak (száraááp)
Te|jesértékrli, kiegyens lyozott táp vesee|égtelensé9

korai fázisának keze|ésére.

Joint Mobility kutyáknak (száraztáp)
Te|jesérték , kiegyensrilyozott táp, kifejezetten id s
kutyák íztileti panaszainak a kezelésére, optimális

testtömegének, speciális tápanyagszirkségIeteinek

kielégítésére,

WeighUDiabetic Control kulyáknak (száraztáp)

Komplett diétás táp , mely szabályozza a vércukorszintet

segíti a glükóZ metaboIizmust.

,. ,,:";,"'
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Mindenkit szeretettel iidv zl k rijra a suliban, na meg persze aki kolis, a koliban| Mint
tudjátok, ez a második év, hogy megrijult a KiVETítés ktils leg-bels leg. A Kolioldalak
egyik írójaként szeretném nagyjából bemutatni ennek a rovatnak a lényegét.

Annak idején, mikor beszéltiik, hogy mit írjunk itt le nekíek, arra jutottunk, hogy igyeksziink
az aktuális dolgokról információkat ny jtani. Így az éppentcjrtént eseményekr l, például a

kolibulikról, a falaink k<jzt,vagy azonkívtil elérhet ,,kolik r<jkr I",vagy azílt dolgozóWól
tudhattok meg egy, s mást. A,,kolikonyhában" bepillantást nyerhettek, hogy milyen, éppen

kéznéI lev alkotórészekb 1 tudnak a lakótársaitok valami ehet t alkotni. Ezeken kíviil, ha

van olyan eladó k nyvetek, jegyzetetek, vagy egyéb dolgotok, amiket már nem használtok,

vagy épp fordítva, hogy kerestek valamit, al<kor azl az Adok-Veszek rovatban mi is
meghirdetjiiknektek. ElÁezcsakazt kell tennetek, hogy szóltoknekiink e-mailben (kivetites.

aotk@gmail.com), vagy bekopogtok hozzám (228.), esetleg betehetitek az egyetemen (a

biifével szemben) kihelyezett leveles dobozunkba is. Persze nemcsak a hirdetéseitek várjuk,

hanem minden olyan tletet, alkotást szívesen fogadunk, amit megosztanátok másokkal,

vagy amivel színesebbé tehetjiik a lapot. Végíil szeretnék nektek kitartást kívánni az szi
féIévhez, s remélem, kellemes kikapcsolódást nyirjt az írjságunk!

Nagyméretri, hosszri ujjri fehér k<ipenyek eladók!
Ar: 2500Ft Erdekl dni: koli: 303. szoba

Hossztí ujj ,. fehér k peny eladó! Minden méretben kapható!
Ar: 3600Ft Erdekl dni: koli: 401, szoba 17:00 után vagy tel:701581-2118 Szandi

Jegyzetek eladók!
Latin, AIlattan, Szerwetlen kémiai kompendium, Altalános kémia 1-2, N vénytan,
N vénytani gyakorlatok, Az állatok sejtjei és sz vetei, N vénytan el adás artyagaí
(színes),Biomatekel adás anyaga, Sejtbiológiael adás anyaga,Toxikológiael adás

?íryaga
Erdekl dni: koli;410. szoba

Jegyzetek eladók!

|ejl déstan, Citológia, N vény szervezetlan (biológusoknak)
Erdekl dni: koli:216. szoba Fehér Katalin

Szakállas agámák eladók !

K riilbeliil 2 hónapos citrom és narancsv rtis színváltozatok.
Erdekl dni: koli: 310. 21:00 után, tel:30/329-882l
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