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Sziasáok!

Du jri szpík inglis? Aválasz a kiVETítés szerkeszt sége számára egyértelm volt: igen. Ha
másért nem is, hát a legujabb premier el tti ;) - filmrijdonságok miatt.

Komolyra ferdítve a szot: a Eukanuba jóvoltából ezíítal nem csak magyarul, de angol
nyelven is sajtó alá keriilt néhány cikk, részben a korábbi, részben a most megjelen szám

írásai k ztil.

Pár mondat erejéig hadd szóljak az e|míilt id szak sikeresen lezajlott eseményeir 1. A
Marek Napok programjai k ziil ugyan néhány elmaradt, de aki itt volt, nem bánta meg. A
Eukanuba képviseletében megjelent két bájos tanácsadó és ajándékaik pedig meglehet s

népszediségnek orvendtek.

Nem volt ez másként a Gólyabálon sem. A szriktis határidó ellenére a szewezók kitettek
magukért: aprogramokés azeneikínálatmellettgazdagnakmondható atombolanyeremények
sora is. A kisorsolt fiird belép k, szakk nyvek és hévízi hétvége mellett értékes Eukanuba
ajándékcsomagok is gazdára leltek.

Végiil a szerkeszt ség nevében is csak ószilte reményemet fejezhetem ki, mikor azt irom'.

a tavasszal ismét találkozunk a kiVETítés hasábjain!

Addig is stresszmentes, sikeres vizsgaid szakot és kellemes, meghitt iinnepeket kívánok
mindarrnyiunknak!

Albert Ervin

Eukanuba- sszek t

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

Eukanuba Procter & Gamble CEEMA



A ktivetkez felévben sokak álma

válik valóra (nem, nem t rlik el a

vizsgaidoszakot), ugyanis februárban

átadláka (elenleg még éptil ) Hallgatói
K<izpontot. Az épulet az eredeti, bó

kétszéz éwel ezelotti tervek alapján

készíil, így jól illeszkedik majd a

campus régebbi részének arctl|atához.

Az elózó felévben mindannyian nyomon

krjvethetti,ik, hogyan emelkedtek a falak,

meg hogy milyen iigyesen dobálták fijl
egymásnak a cserepeket a munkások,

de mit is rejt az ,,ojektum"? Nos, erre

kerestiik aválaszí.

A tervek szerint a kozfalak lebontásával

egy óriási bels tér á1l majd a diákok
rendelkezésére, székekkel, asáalokkal,
ahol mindenki kényelmesen elt<jltheti

a lyukas ráit, igy nem kell rossz idtí

esetén se alTa várni, hogy Dani nagy

kegyesen kinyissa az anat mrizeumot.

További fontos változás, hogy a bi,ifé

átk<ilttizik a Ktizpontba, ahol nagyobb

pulttal és szélesebb választékkal várja
majd az éhes vendékeket. A ktizponti

teremben tehát ehetiink-ihatunk,

beszélgethetiink, s t, tanulhatunk is, ha

rigy adódik, aki viszont egy csendesebb

sarokra vágyna, az se essen kétségbe,

ugyanis egy szónyegpadlós (!) galéria

is lesz a k<izponti terem foltjtt. Ezen
kívi,il egy rij mosdó is helyet kap a

K zpontban, amivel szintén sok ember

(na jó, f leg lány) életét kcinnyítik meg.

Az épi,ilet azonbannem kizárólag értíink

épiilt, itt kapnak helyet ugyanis a véradó

kutyák, sot, egy kifutót is építenek nekik,

ami véget vet majd a Dembinszky utcai

lakókkal való régi perpatvarnak ( ket

ugyanis zavarta, hogy az utcára nézó

kennelben ugatnak a kutyák).

D e nem ez azegyetlen építkezés j elenleg :

a K épiilet ftildszintjén is folynak a

munkálatok, ahol egy l30 fore tewezett,

ultramodern el adóterem késziil, amely

már igyekszik kielégíteni a legríjabb

igényeket is, például konnektorok

lesznek azok szétmára, akik laptoppal
jonnek el adást hallgatni. Az elóad t

szintén februárban ad1 ák át.

A beruhazások azért készíilnek, hogy

a hallgatók, azaz a mi életíinket tegyék

kényelmesebbé, ezért a Kar és a magunk

nevében is szeretnénk megkérni

mindenkit, hogy vigyáazatok rájuk,

hogy még sok évfolyam <jriilhessen

nekik és használhassa oket rigy, ahogyan

most mi tessziik.
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Wár Japánían
A nyári sztinetet Japánban t lt ttem, ahol

sszektttem a kellemest a hasznossal.

Lehet ségem volt Tokió egyik neves

áIlatk rhánában nkénteskedni és ezálíaI

bepillantani az ottani állatorvosok és

asszisztensek életébe 1 hétig. Japán

sokak számára egy elérhetetlen, misztikus
világot jelent és tény, hogy azt a világot
és az emberek gondolkodásmódját

sszehasonlítani bármivel is elég nehezen

lehet, de egy dologban biáosan nem

ktilcinb znek t liink: k is ugyanolyan

emberek mint mi, bfu ezt sokszor nagyon
j l álcázzáknn

A korháa Ebisu ,,állomás" k zelében

találhat , ami gyakorlatilag Tokió egyik
legnytizsg bb pontja. Ehhez kcizel van

néhány olyan városrész, amely sokak

számáta ismer s lehet, mint Shibuya,

Shinjuku és Ikebukuro is.

Azt szokJiák mondani, hogy sok jó ember

kis helyen is elfer...nos, ilt ez kifejezetten

érvényes, mégis remekiil megoldják. A

k rhaz nem sokkal nagyobb, mint nálunk

egy átlagos rendel , ahol általában egy

vagy két orvos van jelen. Itt 4 orvos és kb.

6 asszisáens dolgozik egyiitt nap mint nap.

Ezen a helyen osztozik az intenzív és a
panzi tészleg, valamint az <jsszes vízsgál
mr,íszer gy mint: RTG, UH, labor eszk z k,

inkubátor kórokozók tenyésáéséhez. Kiil n

kis szobát kaptak a mikroszkópok, a míit
és egy szinttel lejjebb van a Cl egy szinttel

feljebb pedig az állatkozmetika ta7áIhat

(véradó cicák is laknak itt).

A gazdlknak el sztir egy információs

lapot kell kedvenciikr l kit lteni, amin a

személyes adatok mellett rákérdeznek pl.

az állat kedvenc ételére és még sok más

egyóbre is. Utána egy pici vizsgáI ban egy

általános állapotfelmérés k vetkezik, ahol

az orvos rákérdez minden részletre, ami a

panaszok mellett még számára fontos lehet.

Ezekután - az itthoni gyakorlattól eltér en

- a gazdi nem vesz részí a továbbiakban.

,É,ffi



,, Az otvosok az embereket, az állatorvosok az omberiségr:t gytigyitiák." tlr, llitsliit llct,onc

A doki hálra hozza az állatot a tényleges

rendel be, ahol megt rténik a kezelés. Hogy
ez j -e így? Eddigi ,,gazditapasztalatom"
alapján sokszor igen..,

Mivel az események a 'színfalak
mrigott' t rténnek, ahol nincs sziikség az

udvariaskodásta, az'iigyfél' el tt tan sított

tiszteletteljes viselkedésre, így iít mínd az

orvosok, mínd az asszisztensek cinmaguk

lehetnek. A munka jó hangulatban zajltk,
mindenki szereti és babusgatia az áIlaíokaí,

Els benyomásom az volt, hogy itt minden

nagyon lassan t rténik és azthíttem,hogy az

itt dolgozók abszol t szétsz rtak, de aztán

annak elletrére, lrogy egyszerre tcrbb állat

kezelésével is íbglalatoskodnak, a végén

minden a helyére keriil és nagyon alaposak

(mint ahogy czt róluk így is tudjuk).

Minden olajozottan miíkcidik, mindenki

íeszi a dolgát. Az orvosok megbíznak

asszisztenseik képzettségében, ha pl. egy

macska légzése hirtelen risszeomlik és

intubálni kell, sieto, de semmiképpen sem

kapkodó mozdulatokkaI végzik dolgukat,

mert tudják, hogy abból jó nem származik
sohasem. Az orvos ek zben teszi a maga kis

dolgát és ha épp szabad, rápillant esetleg az

asszisztensek munkájára, de hagyja, hogy

tegyék amit kell - ha sziikség lesz rá, rigyis

szólnak neki.

Egy érdekes esemény volt, amikor a

cicust nem sikeriilt megmenteni. A japán

halottkultusz kiil nleges és szerintem szép

p/ffi
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is, na de azértazt álmomban sem gondoltam

volna, hogy d gl tt macskát fogok egyszer

samponnal megftirdetni, megszárítani

és kifésiilni. Majd ezek után egy csokor

virág kíséretében dobozba helyezve a

gazdának visszaadni. Aztíudni kell ehhez,

hogy Japán nem csak az elekhonikában

világels , hanem abban is, amennyit a

házikedvencekre k ltenek - kezdve azzal,

hogy csak a fajtatiszta a men és az pedig

iszonyatosan &ága. Így aztán áItalíhan a

tehet sebbek tartanakáI|atot, noha Japánban

senki nem mondható igazán szegénynek :)

Mivel ez egy gazdag k ,myék, itt szerintem

még el is várt ez a bánásmód a pénzíkért,

Nagyon kedvesek voltak hozzítm. szívesen

fogadtak, de a japán tarsadalmi elvárásnak

megfelel en távolságtartóak és zárkozottak

voltak. Ak rház azon kevés helyek egyike,

ahol maidnem mindenki beszél angolul,

mégsem nagyon szóltak hozzitm. El sz r
azt hittem, hogy leveg nek néznek, de

aztán ráj ttem, hogy csak nem memek

megszólalni. Amikor meggondolatlanul azí
találtam mondani, hogy ,,Nihongo de ii',
azaz,,Japinul is jó lesz", kivirult az arcuk és

csak mondták és mondták... En pedig csak

pllláztam. n-^

A nyelvi korlátok miatt leginkább csak

figyeltem, de rigy érzem rengeteg érdekeset

és iiat |áítam. Kellemesen csalódtam

benniik, meft bevallom szintén, én egy

komor hangulatu helyre számítottam,

ehelyett egy vidám, élettel teli k rnyezetbe

keriiltem. Már várom a jciv nyarat, hogy ha

lehet ségem lesz, rijra kimehessek.

Vurga Anj.re,a"

/



sziosztok, a mostani qlkalommal

megismerhetitek az egyetlen n i
portásunkat a csapatból, Ó Dietel
Edit, akir l most megtudhattok egy-két
dolgot.

Mióta dolgozik ití és hogy keriilt ide?

2003-ban keniltem ide egy kissé csavar1

módon. Egy hirdetésben láttam, hogy

a számviteli F iskolában keresnek

takarítón t, de az utca másik végére

irányítottak, hogy valószínrileg ide szólt

a hirdetés, és valóban, így fel is vettek 4

órás munkaid be. Ekkor még emellett 8

órában egy általános iskolában voltam
takarítón . 2008-ban viszont megiiresedett

egy porlási állás - Ica néni elment - ezért az

iskolát otthagytam és ide kérettem magam

f állásba.

Mivel foglulkozott azel tt?

28 évig gépkocsi alkatrészek eladásával és

ral<tározásával foglalkoztam az Autoker-

nél, de 1997-ben privatizáIták a céget és

el kellett j nnom. Családi k riilmények
miatt siirg sen el kellett helyezkedjek, így
vállaltam takaritón i állást. Sok helyen

voltam 4 órában, így ,sszesen 12 rában

dolgoztam. Az egylk általános iskolában

szinte munkatársként tekintettek rám, meg

szerettem a gyerekekkel is foglalkozni, de

azért fáraszt volt, és ekkor rigy d nt ttem,

hogy átj<iv k a kollégiumba portásnak.

Meséljen a csalódjóról!

Van egy 28 éves fiam, aki egy Bt-nél
dolgozik. Vele egyiitt élek jelenleg

Budapesten.

Milyen hobbijai vannak?

Szeretek zenét hallgatni. Mindent
meghallgatok, ami jó, az operett 1 kezdve

az opetán át a popot és a rockot is szívesen

meghallgatom. Olvasni is szoktam, az

ilyen lélektani k nyvek érdekelnek a

legjobban. Persze tévézni is szoktam, f leg

a természetfilmek, meg a tudományos

ismeretterjeszt m sorok kcitnek le, de

mást is megnézek, ha érdekesnek találom.

Nagyon szeretek kerlészkedni is. Régen

volt egy telkem, amit nagyon szerettem, de

sajnos attól meg kellett váljak, viszont ha

elérem a nyugdíjat, tervezem, hogy veszek

ismét egy kertet.
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,,15 millióan laknak Holiandiában,nagy az á\atstíríísóc

Mi u helyzeí a sportíal? Tudíommul
korábban tiszotí.

Igen, nyolc évig rsztam versenyszedien,

de ennek már vége. Viszont még mindig
rendszeresen mozgok, nagyrészí otthon

tomázok, de szeretem a ktilonbciz

vetélked ket is, bármilyen legyen az.

Szereíi-e az állatokat? Vun-e valumilyen
kedvence?

Igen, szeretem ket, bár a hiill kt l meg a

pókoktóI tarlok. Most nincs állatom, rigy

gondolom, nem való a 4. emeletre, meg

nem is lenne mindig id m foglalkozni vele.

Mikor megvolt a telkem, akkor volt egy

németjuhászom, meg azelótt 2 h rcs g m
is. Viszont nagyon szomoni voltam, mikor
elvesztettem ket. Esetleg ha vidékre

kolt z k, fogok tartani állatokat r.ijra.

Mennyirej n ki u hallgatókkal?

Nincsenek problémák, mindent meg

lehet beszélni, hisz érlelmes emberek. Ha
valakivel baj van, azt megmondom az

illet nek, de igyekszem elérni azí, hogy

maga j jj n rá a hibájára. Nem dirigálni
akarunk, de a szabályoknak van háttere,

amiért hozták ket, és sok kellemetlenséget

tudunk elkeriilni veliik.

Es a kíilj ldiekkel?

Sajnos a nyelr,tudás hiánya némi

problémával jár, de a magyar diákok

dr. Hullár István

nagyon segít készek, és a ktilf<jldi

hallgatók is szívesen tanulnak. Próbáljuk

megkeresni a k z s kulcsszavakat, például

fittness, computer, a szobaszámaikat

megtanítjuk magyarul nekik, kés bb

pedig mikor már megismerjtik ket,

tudjuk nagyjlhól, mikor mit szeretnének.

Igaz, kicsit lazábbak és t bbet jámak ki, de

mégiscsak azért ís vannak itt, hogy világot

1ássanak.

Volt-e valumi nagyon pozitív v gy naglon
negatív élménye a diákokkal?

Nem igazán volt ilyen, de szeretem, hogy

megvan benniik a betyárbecsiilet, ha rájuk

szólunk, beismerik a hibáikat és próbálnak

váIíoztatni. Szoktam nekik mondani, hogy

az éremnek két oldala vani az vék és a

miénk. Néha bele kell képzelni magukat a

helyiinkbe és nekiink is tudni kell, meddig

mehetiinkel, és mi az, amitmegengedhettink.

Így valamilyen k zéputat lehet találni.

Mit iizen az olvusóknuk?

Az éIet tele van ktizdelemmel, meg kell
harcolni a célokér1, de sokat segít az, ha

szeretet is van a dolgok m g tt. Ha tudják

a diákok, hasznosítsák itthon a megszerzett

tudásukat. Meg kívánom, hogy mindenki

megtalálja a helyét az életben, és mindehhez
jó egészséget kívánok!

9



Minden hétf n látom a plakátotokat

a fali jságon. MesélnéI egy kicsit

magatokról? Mi az az RI(B?

Az ,,RKB" a,,Reménység Kapuja Bibliak r"

rtividítése. Magunkról... 2004 ószén

alakultunk, akkor még név nélkiil. Egy

akkori hallgató ugy érezte, hogy szellemi

éhségét nem elégítik ki az ánamlásdinamika

és a 1 cstidíziiletének anatómiája, és

hetente sszei,ilt pár barátlával Bibliát

olvasni, beszélgetni és imádkozni. Kés bb

ugyan átment a teológiára, de elhintette

azt a magot, amib l kin ttiik magunkat.

Azok a bizonyos barátok ugyanis folytatták

a k<jz s imádságot, és ennek meg is lett az

eredménye: mikor 2006 telén csatlakoáam,

már k vezették a bibliak rt és stabilan

10-15 tagot számláItak, egy év mrilva

pedig Márianosztrán már k ze1 hatmincan

táboroztunk. Ekkorlájt találhrk ki a neviinket

is.

Miért pont ooReménység Kapujaoo?

szerettiik

azt, hogy

gondjaira

10

volna a neviinkkel is kifejezni

a mai, modem ember életére,

is csak egyetlen igazi megoldás

Zazu

létezik: az Űr .lézusKrisztus. Ó u, u, uiá

-ha rgy tetszik, kapr"r- akin keresztiil szabad

utunk lehet lstenhez. Ó a mi reménységiink

az rcik életre.

Szerveztek a kolin kíviil is programokat?

Amennyire az id nkbe és a fantáziánkba

belefer. Minden héten tisszeiiliink, de

szeretjiik a változatosságot. Igyeksztink

minden félévben legalább egyszer valami

nagyobb szabásrit is szervezni, ilyenkor

szeretiink egy hétvégére elutazni valahová.

Íey jutottunk el Márianosztrára és

Mátrakeresztesre is egy kis sarat dagasztani,

mert persze a kirándulások sosem

hiányozhatnak. il;4eg az esti beszélgetések,

vetélked k, métázás... és a bográcsban

foztitt ,,Smack"!

i "il,"

Nem semmi, hogy az egyetem mellett

még szabad hétvégékre is szerveztek

programot...

Ki VETítés 2O1O. december KiVETítás 2O1O. december

,,A radiátor azétt nem sz rós, mert áramlással llit" dr. Bartha Tibor

Mivel jól érezzuk magunkat egymás

társaságában és mindig akad vállalkozó

kedvií, aki bedobja magát a szervezésben,

mindenki el szokott ionni, aki teheti,

nem sajnáljuk rá az idi5t. Egy hétvége

nem a világ.,. Nyaranta viszont igazán

kibontakozhatunk. kezdttik pet fiszálláson

pár nap táborozással, utána Balaton k riili
biciklitura, Vas megyei bóklászás...

fejl díink, és mindig akadnak j otletek.

Van valamilyen célotok a kiiziis

programokon tril?

Természetesen. Nem csak rigy magunknak

alakultunk. Szeretnénk egy olyan fórumot

biáosítani, ahol az emberek gátlások nélkiil

feltehetik a kérdéseiket és beszélgethetiink

a benniinket foglalkoztató vallási vagy

hétkóznapi kérdésekr l. Ez vonatkozik

mindenkire. aki szívesen j<in, kolisok és nem

kolisok felekezetre és tanulmányokra való

tekintet nélkiil egyaránt meleg fogadtatásban

részesiilnek. Ezet feltil volt, hogy

segítettiink ételt osztani hajléktalanoknak,

de énekeltiink már katolikus és református

templomban is, istentisáeleten. Ez utóbbiról

talán Neked is van némi fogalmad: minden

évben fellépiink az ÁLlatowosi Koncerlen.

Nem vagyunk profi énekesek, de a

lelkesedés pótol sok mindent és rigyis az a

lényeg, hogy halljanak rólunk, hogy legyen

valamilyen képiik a k z sségiinkr l, hátha

kedvet kap valaki.

Igen, hallottalak már benneteket... Az
utolsó kérdésem, és ez itt a reklám helye:

Mit iizennél azokna\ akik most olvassák

ezeket a sorokat?

,,Kedves olvasó! Hiába iizennék bármit,

űgyis az az igazi, ha egyszer elj ssz és

egy estét veliink t ltesz. Nem vagyunk

emberev k, sem vallási fanatisták...

c sup án szeretiink e gyiitt éneke Ini, gitár ozni

és játszani, gondolkodni lsten igéjér 1

és arról, hogyan fordíthatjuk le a Biblia
ígazságait a hétk znapjainkra. Szeretettel

várunk kedd esténként egy kis teával,

rágcsálnivalóval és sok-sok mosollyal.,. a

pontos információkat és az aktuális témát

megtalálod a plakátunkon!"

11
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Alapanyagok:

60-70 dkg hatósági állatorvos áItal ellen rizetlen darált sertéscomb

3 fej hagyma

I evókanál zsír
só

bors

rtilt paprika

Er s Pista

tészta

kenyér

kechup

tészta

kenyér

Elkészítés:
A felforrósitott zsirba (abáírabbak a megfelelo homérsékletet az ujjukkal
ellen rizhetik) beletessziik az apr ra (I,5-4 mm-es kockákra) vágott
hagymát, majd tivegesre piritjuk. Ezek után vizet adunk hozzá, majd sóval
illetve borssal ízesítjiik. Amikor azalaplé felfon hozzáadjuka darált hirst.
majd annyi vizet engedi,ink rá, hogy ellepje a h st. Lassri |uzón folyamatos
odafigyelés mellett fózni kezdjtik. Kcizben ízlés szerint ízesítjtik rolt
paprikával valamint Ercís Pistáv aI. Ezí kovetcíen már nincs más dolguk,
mintmegvámi'mígWelfóaIeve.FogyasZthatótésztával.
kenyérrel, Iésztával és kenyérrel továbbá az ínyencek ketchupot is tehetnek
rá.
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Mindannyian elképzeliink vagy akár
terveziink egl j v beli pályaképet

magunkltak. Mentalitásunktól fi)gg en

van, aki inkább álmodozik, elmélkedik róla
van, aki a realitásokat veszi számba. A
k riil ttíjnk elhangzó vélemények, tletek,

kesergések vagy épp bíztatások nem mindig

segítenek.

Most induló riportsorozatunk e célból
készítettem hogy minél életszeríibben

betekinthessiink egl-eg,l fiatal, praktizáló

állatorvos munkájába, egy állatorvosi pálya
kezdeti szakaszába. októberi számunkban

dr. Nemes Gáborral késziilt riportunkat

olvashatjátok, aki eg,l belvárosi kisállat
rendel ben munkálkodik.

Honnan számítod állatorvosi pályád
kezdetét? Mikor pillantottál bele el sziir
a szakmába?

Gimnazista koromban kezdtem el bejárni
otthon egy rendel be. Nagyon megtetszett
az ott foly munka. Elhatátroztam. hogy na,
akkor én állatorvos leszek! Miután felvettek
az e1yetemrq persze egészen más fogadott,
mint amit addig láttam. Az elméleti oldal
dominál a képzésben, és ez az, amit el kell
és igen jól el is lehet sajátítaní az évek
alatt. De nagyon sokat számít, hogy az 5 év
alatt is bejárjunk rendel kbe, nézegessiink,
segítsiink, és, akit tényleg ez érdekel, az
élvezni is fogja.

Az egyetemi évek nemcsak a tanulásról
szóltak gondolom...

Így van, persze én is tudom, hogy sokat
és ,,nehezet" kellett tanulnunk, és, hogy

ez most sincs másképp. De a világ ígazán
nemcsak a jegyzetekból áll. Tessék
megtartani, kiépíteni, formálni ak z sséget.
Gondolok ití arra, hogy ne maradjanak
el a hagyományok, amik nálunk még
természetesek és fergetegesek voltak. Mint
a k z s bulik, programok, a Marek-, vagy
Equus- napok. A barátságok, haverságok ne
csak a jegyzetek megosztásában meriiljenek
kí! Az egyetem után is rengeteget fog
az számitani, hogy a koli szomszédodat,
szobatársadat bármikor felhívhatod és

segíthettek egymásnak szakmai téren is. Sose
lehet tudni, hogy a szakmán beltil, ki és hol
helyezkedik el. Egy ilyen kicsi szakmában
nem szabad hagyni, hogy ismeretlen
kollégaként kezeljiik egymást. Nekem
nagyon sokszor volt pozitív tapasztalatom
az 1lyen tisszetartással kapcsolatban, ennek
nem szabad változnia|. Nyitottnak kell lenni,
és higgyétek el, állandó, gorcs s tanulás
nélktil is jó állatorvosok lehettek!

Mi kiivetkezett a diplomaosztás után?

Egy gyógyszerforgalmazó cégnél kezdtem
el dolgozni. Sokan nem értettek egyet ezzel
a d ntésemmel, mondván, hogy ,,Kiesek a
szakmából..." stb. Ez egyálíalán nem így
volt, hisz amikor végzutlk, igazeh I még



,,Ez nem egy ismeretlen prostituált mellszobra a Rákóczi téren" dr. Kótai lstván

benne sem vagyunk a szakmában. Egy
ilyen állással viszont rengeteg kapcsolatra
tettem szert, mivel Pest megye szinte sszes
rendel jében jártam. A mostani állásomra
is így találtam. Eleinte bejártam besegíteni,
majd felajánlották, hogy menjek oda 8

órában dolgozni.

Kinek aján|odo vagy kinek nem a kisállat
praxist?

Az,hogy valaki nagy- vagy kisállattal fog
foglalkozni, sok mindent 1 frigg. El szor
is van egy elképzelésiink, aztánhozzájón,
hogy mekkora affa a kereslet, hogyan lehet
megélni bel le és így tovább, Mindenesetre
ennek az ,,ágnak" nagy el nye, hogy tényleg
a munka minden percében állatokkal
foglalkozol, sok esettel íalálkozol, amelyek
sose ugyanolyanok. Szakosodástól,
munkahelyt l is fiigg, de itt igazán profi
szinten csinálhatja az ember azt, amiben
elmélyiil. Mindig van jabb technika,
gyógymód vagy megoldás. A rendeléshez
hozzátartozn:ak a tulajdonosok is, akikkel
nem mindegy, hogyan kommunikálunk.
Szerves része ez is egy sikeres kezelésnek,
egy jó kapcsolatnak, hogy legk zelebb is
hozzárk jójjenek vissza. Aki ugy érz|hogy
távol áll tóle az, hogy hosszabban, akár
más témáról is elbeszélgessen gyakorlatilag
idegen emberekkel, kell nyitottsággal és
tiirelemmel, na nekik nem ajánlom ezt a
munkát. Ebben az esetben sincs semmi gond,
annyi más lehetciség van. ami az egyetem
els éveiben talán nem is láttok. Lehet menni
hatósági munkakorbe, intézetbe, kutatni is,
a lényeg, hogy ismerjiik magunkat annyira,
tni az amire igazán alkalmasak vagyunk, és
azt rir mmel csináliuk.

Mi az, amit a saját tapasztalataid ktiziil
kiemelnél, ajánlanál a hallgatóknak?

Menjenek kiilfloldre is tanulni, ha lehet, akár
ttibbsz r is. Én voltam Lisszabonban egy
szemeszteft, és Bécsben egy hónapot, ami
nem csak nagy élmény volt, de fejl dni is
rengeteget lehetett. Már szinte az sszes
nyári gyakorlatot el lehet végezni kint,
és ez nagyon hasznos. Vegyenek kiilf ldi
szakirodalmat, nem egyszer lesz majd
nagy segítség a munkájuk során. No igen,
és tanuljanak meg jól angolul; e nélki,il az
eI z ek nehezen mennének. o

A vizsgaid szakban is lazítsatok. Pn
eljártam zenélni, koncefiekre, s nem azért
mert annyira ráérlem, de sokkal k rrnyebb
gy folytatni a tanulást, ha feltcilt dtcik

valamivel. Nem azokon az egy-egy órákon
m lnak avízsgik. Legyetek talpraesettek és
éIv ezzéíek, amit csináltok!
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Vass Peti

Marek FC eredmények

Pir számmal ezel tt olvashattatok karunk egyik focicsapatár I. Az elmrilt tavaszi
bajnokságban harmadik helyen végeztiink a másodosáályban. Idén váItozott akiírás. F,z

annyit rakar. hogy a másodosaályban két csoport van. minden csoportban 6 csapat. Öt

forduló után kialakul a sorrend csoporlon beliil, és a másik csoport helyezettjeivel keresztbe

játszás ttjrténik. Mivel mi a harmadik helyet szereáiik meg csoporlunkban, igy az 5-8,

helyekért szálltunk harcba. Az eredményeinket lent olvashatjátok. November 22-éílhétfón
vollt az utolsó-meccsi,ink a 7.helyér1. Ha érdekel, hogy milyen eredménnyel zártuk az ószt,

facebookon és iwiwen is megtalálod csapatunkat, valamint részletesebben a vetstudent.

hu-n olvashatsz rólunk.

K zgdz Ligu ll.osztály, szi bajnoksdg:

Pálya rd gei- Marek FC 2:I

GóIszerzo: Vass

1899- Marek FC 4--/

Gsz.: Nagy (3), Bernáth (2), Buják, ngól

U30- Marek FC 1:5

Gsz.-k: Nagy(3), Bolla, Hajnal

Marek FC- Maracana 9:l
Gsz.-k: Nagy(3), Rácz(2), Vass(2). Bolla. Buják

Marek FC- FC Yaskapu2:2
Gsz.-k: Bujiik, Vass

5-8 helyért els meccs:Marek FC- Kfc Kiilker 1:8

Gsz.: ngól

7.helyért: Gyáli ti Fc - Marek FC 4:3

Gsz.: Rácz, Nagy, Hajnal

Csapatunk így a 8. helyet szerezte meg.

Szeretném a csapat nevében megkcisztinni mát-már tcirzsszurkolóinknak nevezhet

személyeknek a támogatásukat.



Tiibb mint 25 éve várja látogat it
az Allatorvos-tiirténeti Gyííjtemény,
mely a ktizeljiiv ben megrijuló kór-
bonctani gyíijtemény nóhány értékes
darabját is bemutatja.

1937 márciusában a világon els k k z tt
nyitott meg a k zadakozásból létrehozott
Állatorvos-t rténeti M zeum, a mai
k nyvtár éptiletében. A gyiijtemény az áI-

latorvoslás t rténetét, a magyat állatorvos
tudomány fejl dését kívánta megjeleníte-
ni. A világháború alaít és azt kcivet en a

gy jtemény jelent s része megsemmistilt,
majd 1984-ben rijabb k zadakozással a

k nyvtár al<kori igazgatój a mint Állatorvos-
t fténeti Gy jteményt híl.ta életre, ami á1-

landó kiállítássá vált. A m zeum t bb mint
25 évevánlalánogat it a mai díszterem felet-
ti galérián. Nemrégiben itt kapott helyet az
a válogatás is, mely a Kórbonctani Mrizeum
és az Állatorvosi patológiai képes album
anyagából késziilt.

'TI svizsgálat patológus szemmel"

Az 1800 * as évek végét az állati járvan-

yok visszaszorítása érdekében óvó és etfojtó

intózkedéseket megfogalmaz nemzetki zi
egyezményt hoztak létre. A keleti mar-
havész, a takonykór, a ragadós trid lob, a
giim kór és egyéb járványos megbetege-

dések elengedhetetlenné tették a miel bbi
állategészsé gtigyi intézkedóseket.

Kimondták, hogy az állatok hrisa csakis
megel z leg foganatosított hrisszemle után

bocsátható kzfogyasztásra. A magán-

vágóhidak lehet leg elnyomandók és hely-
ettiik kozvágóhidak létesítend k. Rendelet

|^I,::::"" -:Y ::U": 
o"11:á9.1 

]íl,atorvo:i

ffi
,ftr,
P, ,,*
e-d

t6
Ki VETítés ?OtO. december KiVETítás 2OIO. december t7

,,Vivaldi-kompetens hal, bírja a négy évszakot" dr. Baska Ferenc

báI zat kiépítésér l, lllefue az állatorvosi
szakoktatás szintjének további emelésér 1.

A t rvénykezések nyomán és nem kis
mérlékben a Magyar Királyi Áilatorvosi
F iskola er feszítéseinek k sz<inhet en a

h sellen rzés szakmai színvonala egyre
emelkedett. Ennek alapjátt a kórbonctan
színvonalas oktatása és neves tanarai bi-
ztosították, kiknek munkái a kiállítás tár-
lóiban láthatóak. A nem tril nagy, de tar-
talmában annáI gazdagabb kiállítás eténk
tarja a vágóhídi állatorvosok munkáját és

nehéz helyzetét, akik k ztil sokan a tanári
pályát feladva ily módon is a nemzet szol-
gáIatába álltak. Felvillantja a kórbonctan

és a hrisvizsgálat tcirténetének jelent sebb
momentumait. Preparátumokkal szemlélteti
egy-egy ma már nem látható betegség jeleit,

illetve a h svizsgálat szempontjából fontos

kórképek bemutatását pedig a 2006-ban
megjelent "Állatorvosi patotógiai képes al-
bum" íLluszttációi egészítik ki.

A kiállítás prof. dr. Vetési Ferenc kezde-
ményezésére és Orbrán Eva állhatatos
munkájának kciszcinhet en j tt létre.
A mítzeum mindenki el tt nyitva álI,
szerdánként l 3 órától és bejelentkezéssel
bármikor díjmentesen látogalhaí .

'Ajánljuk kiállításunkat az állatorvostan-
hallgatóloruk és a nagykc)zónségnek, akikt l
nem idegen egy kis yéres borzongás és a
tárgl bizarr szépsége. "

(Szervez k)

Ebb1avitrinb1
mosolyog ránk.

egy takonykóros csánk

A lábfurd a ragadós száj és kciromfájás
kedvéért késziilt.

Lw4,rfu4 Zwzs.a
KU Edh,ra"



Tavaly jelent meg Egy áIlaíorvos éleíe, í r-
téneíei címmel dr. Seregi János életrajzi
kiinyve. Ez a k zet 40 esztend t felíilel
kiitet, melyet a szerzíi szerint ,mag z
élet írt" betekintést ny jt az állatorvosi
hivatáso és általa egy ember világába.

Prof, Dr. Seregi Jánost állatorvost,
nyugalmazott egyetemi lanárt - az Ökotó-
giai szemlélettí állattenyésztés gyakorlaírl
cím fakultatív tantárgy el adójaként is-
merhetik a hallgatók. Ktizvetlen stílusri
elbeszélése pályáiának, életének tcirténete
személyes visszaemlékezésekkel, melyben
rendkíviili részletességgel villanda fel éle-
tének jelent sebb epizódjait. Elénk tárul
gyermekkora, t redékek ifiúrkorából, az
1956-os forradalom, majd a pályaváIasztás
nehézségei és a pályakezdés megpróbál-
tatásai. 1962 szeptemberében kezdte meg
tanulmányait, a 175 éves jubileum idején,
amikor rijra egyetemi rangra emelkedett
az addigi Állatorvostudományi F iskola, A
"Meg rzótt arcok' áItaI rcikíti meg minda-
zokat, akik hatással voltak rá hallgatói évei
alatt, valamint páIyája indulásakor, kezdve a
családdal (annak minden tagjával), akik hol
aktívan, hol passzívan résá vettek életében.
Mik zben emlékeket elevenít fel tanárairól
és barátairól, felvet dik a kérdés, ,t{ová lett
az a szakmai és szellemi elegancia, amit ta-
lán cjrókre elveszííettiink, nem csak mi álla-
torvosok? "

,,Felidézenl azokat, akik mellettem és értem
voltak, pályámon segítettek, s akik emléke
cjrcikre szívemben maradt. Elindulok az ar-
cok kcjzótt, lelkek lózótt, jót és mást is lána:
aze lr e gyiitt tett ek Áll atorv o s s á. "

l}emutatja a vidéki Magyarország egy-két
szcletét, kíil ntisen a szivéhezk zel álló Vas
rrrcgyét , aíájaí, mely végigkísérte a 15 évi
l<(irzcti állatorvosi munkájában - kiemelve

L. Zsuzga

a vidék, a ftild fontosságát, remélve a mag-
yar falu feltámadását, met1 ,,van még kincs
a romok k zótt".
,l Vidéki Mag",arországban hiszek, annak
vanjóv je. Annak k szdnhetek mindent, ott
indultam el pályámon, oít szívtam magamba
ars poeticámat - Mindig segíteni, hivaíalból
jót íenni. Örlilók, hogy eltíinése el tti utolsó
napjaiban még részt vehettem benne."
A ,,Tórténeíek kdrzeteimb I' rávilágit arra,
m iként Iett az állatowo s,, szo l gábó 1 - szol gál -
íató",hiszen ,,mi akkor szolgáknak tartottuk
magunkat, mert végiil is nemzettinknek tett
szolgálat volt ez: hivatá,sunk teljesítése enni
adott, jdvedelmet hozott ennek a homloknyi
országnak." Megismerhetjiik kollégáit,
pácienseit, az áItala szení magyar paraszt-
naknevezett gazdátis.
A,,Folyíatásban" tanfui tevékenységébe,
az oktatói, gyakorlatvezet i munkájába
nyerhetiink bepillantást, A hallgatókkal
való jó viszonyát anevéhezfizódó Vas me-
gyeieket risszegyííjt Tolnay Sándor Klub
megalapítása bízonyítja. Majd beszámol a
Makovecz lmre által tervezett Ütloi t<iser-
leti Intézet és az Oktató Nagyállatklinika
sziiletésének tcjrlénetér l is,
Gondolatait áthatja a haza szeretete, a
mrilt tisztelete és megbecsíilése, valamint
a j v be vetett konok hite ,,biztatásként a
j vend állatol,vos doktorainak'.
,,Eiielente évek óta sorolom a neveket, feli-
dézem az utcákat, láíom az arcokat, kísérem
az embereimet és dolgozom. Hol álmomban,
hol ébren, A néhány fénykép, a meg rzótt
egy-két mtiszer, de a balatoni nyaralómban
meglév valamikori karikás ostor és gu-
lyakolomp már ránézéskor is csattog-bong-
hív! Indul a nap, kezd dik a semmihez nem
hasonlítható tevékenység: az Állatorvosi
hivatás."

Ha én aranysáíga

Ha én aranysárga
mételypete volnék,
keskenyebb végemen
kupakot hordanék.
S ha a k<iriilmények
kedvez k aréten,
fejl désbe kezdek
k vetkez képpen:

Miracídium lesz
az els lépcs fok
(ezek k rtilcsillós,
fertózi! alakok).
Kciáigazdám neve
Galba tnrncatula,
abba mászok bele
aklívan mozogva.

A csiga testében
2-3 hónapig
fejl désem ilyen
módon fol1.tatódik:
El bb sporociszta,
majd rédia kétszer
(hogy miérl épp kett ,

nem érem fól ésszel).

Második rédia
nemzedékb l leszek
farkos cerkária,
s a szabadba megyek.
Egy fószálra mászok,
betokolódom, s ha
jó szerencsém kísér,
lelegel egy marha.

'l 
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Bejutásom után
a vékonybelében
juvenil mételyként
kezdem kártételem,
Bélfalon keresztiil
hasiiregbe jutok,
Glisson-tokon át a
májba vándorolok.

A parenchymában
vérzéses járatok
árulkodnak arról,
hogy itt tartózkodok.
Vándorlásom végén
ivarérett leszek
az epeutakban,
s petéket iirítek.

Résen kell ám lerrned,
ha ki akarsz nyírni!
A számos szer k ziil
jól kell választani.
például ha korom
6-8 hét alatti,
triklabendazolt kell
ellenem beadni.

,, ,1'.: :pclg:rst

Re*k24 Lryjza

KiVETítás ?OtO. december

,1
-p

: lii

. '9{:eJ.i,i?i-

1B
KiVETítés 2010. december t9



,,Es ami érdekes... hát, nekem érdekes" dr. Hullár lstvan

MATT

Eztíttal két írást is olvashattok a
t ráról. Reméljiik, a beszámolókat
olvasva ti /J kedvet kaptok, és
tavasszal íalálkozunk a kóvetkezó
MATT-on!

---+Horv th Em ke

201O.október 15. Helyszín a tardosi
sportcsarnok. 100 lelkes csapat vár a

regiszttáciora. Jókedvtí, mosolygós arcok
mindeniitt. Kellemes pálinka illat lengi be

a termet. Késztil dés nagy hangzavarban.

Ez v olta a kezdeti benyomásom.

ll1ár az elején rácsodálkoáam,hogy milyen
speciális felszereléssel vágnak neki sokan.

Err l annyit, hogy így utólag már nagyon
is éftem, hogy miért. Nekem sikeriilt
elég sz kcis felszereléssel érkeznem,

tulajdonképpen a kutyámon és a 3

szendvicsemen kíviil nem nagyon vittem
nritst. Azon v áIIaIkoz szellemri társaimnak,

amirgy rendkíviil izgalmas és szórakoztató

turának, ime itt egy kis lista: ajánlom,

hogy szerezzetek be ecy jó látmpát, egy

kényelmes cip t, finom páltnkát és hozzá

egy táSka élelmet.

23-kor, teljes s tétségben nekivágtunk

kis csapatunkkal a Gerecsének. Térkép a
kézben, rajta a kittízott célok bejelcilve.

A kezdeti lelkesedés elég gyors tempót

diklált, na meg a Tyupi és aZita :-) Izgalmas

élmény koroms tétben az erd ben

bóklászni, k zben ssze- sszefutva

versenytársainkkal. Kifejlesáettem egy

technológiát arra, hogy hogyan lehet

csukott szemmel, szinte aludva taftaní
a tempót. Az elején a "technológia

fejlesztésénél" sikeriilt egy akkorát esnem,

hogy 10 perces "nevet sziinetet" kellett
beiktatnunk. Akkor még nem fudtam,hogy

szinte ez az utolsó sziinetfélénk. :D Így
jókedwel folytattuk utunkat; Tl.pi és

Zita a fóhajcsár szerepében eltil. Attila és

jómagam pedig mindvégig hátul, de lelkesen
bandikoltunk. 3 kis szendvicsem az elsil
3 o han elfogyott ;D. Tyupi nagypapás

dizá1n lámpáján jókat kuncogtam az

elején, de aztán mikor ráj ttem,hogy

az vé a legnagyobb hatótávolságri,

próbáltam a nyomában sétálni; ugyanis

az enyém a biívcis 30 cm-nél nem nagyon

tudott tovább világítani. Ahogy felkelt a

nap, sokkal frissebbek lettiink és szerintem
sokkal élvezhet bb is lett a tura. A
kutyám mindvégig lelkesen k vetett

minket. Minden állomásnál elvégeáiik

A tura utolsó bázisához nagyon fáradtan,

de boldog érkeztiink meg. Így este 6

órakor már a céIt is elértiik, ahol is ftiss
p rk lt várt minket. Soha életemben nem

cirtiltem még ennyire pcirk ltnek, de talán

soha nem is voltam ilyen szomoru, amikor
megtudtam, hogy nincs repeta :D.

Összegezve a MATT-ot, illetve kedvet

csinálva a jv lelkes vállalkozóinak,
szerintem gyerlek minél t bben, hatalmas

élmény volt. A fizikai megterhelés

fájdalmait már akkor nem éreztem, amikor
megtudtrrk, hogy 30. letttink. Gratulálok
a csapattársaimnak és k<isz n m a jó
hangulatot, a tiirelmet, abátorítást, ha néha

poppetlemaradtam. Remélemj v re minél

t bben nekivágunk ennek a kalandnak. Ott

találkozunk:

Em ke

másztunk és idézetet kerestiink, hol pedig a

fákon kerestiik a jeleket. A világosságban

a Gerecse szépségei is megmutatták

magukat, élmény volt jó id ben sétálva a

t bbiekkel beszélgetni. R pke 2 perces

sziinetekben már a k yámon is láttam a

fáradság jeleit. Leiilt, jobbra-balra d lt és

l perc alatt elaludt.Eztakópességét odáig
fejlesztette ,hogy ahogy megálltunk, eld lt
és alvásba kezdett.

irkik tervezik, hogy jciv re nekivágnak az a ránk bízott feladatokat; hol hegyet
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,,Az ember egészen jól érzi magát januárban és akkor jcin a februar. . ." dr. Barlha Tibor
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Mit is takar ez a rcividítés? Magyar
Agrárfels oktatásiTrilél T ra.Egyéjszakai-
nappali tájékozódási teljesítménylr.ira.

Bárki nevezhet, aki kedvet érez felfedezní
Magyarország kiil nb<iz tájegységeit,

és nem riad vissza a 20 rás menetid t l.

2-5 f s csapatok indulhatnak, térképpel
felszerelkezve, melyen arajtnáI saját maguk
jel lik be a felkeresend pontokat. Az
ritvonal kialakítása is a résztvev k feladata.

5 rz tí és 30-40 rizetlen pont koziil kell
minél tobbet szintid n beliil felkeresni.
Nos, erre a versenyre neveztiink be 4 másik
ÁOri<-s csapattal egyiitt.

Október l5-én, pénteken, fél 3-kor
elindult veliink a vonat vértessz l sre. A
vonaton z tykol dve, kicsit fáradtan, nem
túrl sok lelkesedéssel várluk az el ttrink
álló feladatokat. Miután testileg-lelkileg
felkésziiltiink, Tatán át busszal menti,ink

Tardosra.

Fél 9 koriil regisáráltunk, majd próbáltuk
valahogy eliJtni az el ttiink álló k zel egy
órát. Sorra g}íltek a riválisok. Befutottak az

állatorvosis csapatok is.

Háromnegyed 1O-kor gyors megnyitó,
szabályismefietés. 1O-kor megkaptuk a

menetlevelet. Megkeresttik, be|el ltiik
a koordináták alapján a célpontokat,
kialakítottuk az íttvonalat, átesti,ink a

csapatfotózáson és elindultunk...
F'c.jlárr,pa, láthatósági mellény, az az
orlrinózlts magenta csapatpóló (200Ft/db),

turahátizsák, sapka, sál, kesztyr,í - kicsit
furán festettiink,

Nekivágtunk az éjszakai Gerecsének.

Az els pontot gond nélkiil megtaláltuk,
nem messze az erdó szélét l. A kcivetkez
néhány objektummal már meggy lt a

bajunk. Az egyik forrást, látva merre

keresgélnek a t bbiek, egy szurdok alján,

némi sárdagasztás után érliik el. A kék és a
kék háromszog keresztez désénél az egylk
fán van egy bettí. Melyik ez abetíí és milyen
színíí-ált a kérdésben. Ezzel a feladattal
k riilbeliil 20 perc alatt végeztiink . fiszaka
koroms tétben, három másik csapattal

kar ltve, egy nagy ttilgyfa tcirzsén fedeztiik
fel a kék s bet t.

Bajóton némi utbaigazitásélí fordultunk
egy id sebb h<ilgyh z. Hajnali háromkor,

teljes menetfelszerelésben (láthatósági

mellény, fejlámpa, egyiktink n símaszk)
kissé ijeszt ek lehettrink, mefi csak annyit
tudott mondani halovány hangon, hogy nem

tudja, mer"re van a forrás... De legatább

megpróbáltuk.

R vid pihen és ritvonal egyeztetés után
felmásztunk az Öreg-k re, ahol egy

rzcitt és három rizetlen pontot kellett

,,S járnak ilyen három éves íbgyók rrára, én így hívom a PhD-f' dr. lJaska Ferenc

megkerestíink. Az egyik barlangtól lefelé

ereszkedve kezdett el pirkadni. Erdekes

volt látni, hogy ha csak zseblámpa fényénél

Iátjlkaz erd egy darabkáját, merrnyire más

képét mutatja a kornyezet, mint napvilágrrál.

számolva, A célban be kellett mutatnunk

a kombinációs feladatoknál el írt
csapatfotókat és le kellett adnunk a

menetlevelet, valamint az erd ben talált

szeméttel teli zsákot (pluszpontért). A
hosszri napot a helyszínen készített szarvas

és marhalábszár pork<ilt, illetve egy kiadós

a|vás tette teljessé.

Tillélttik! Így els re elégedettek volf.rnk

magunkkal!

Tavasszal ismét nekivágunk, hogy

teljesítsiik ezt a kicsit szokatlan, de egyre

népszeníbb nírát!

A Jankovich-barlangtól Héreg felé

vettiik az irányt. Ezen a 12-15 km hosszri

szakaszon estiink át a holtponton. Nagy
nehezen, négy óra alatt érlíik el a falut.

Onnantól csak hárman folytattuk a versenyt.

Igyekeztiink jól kihasználni a maradék
id t. Rohamtempóban sorra kerestrik fel az

ellen rz pontokat (Király-kut, Bányahegy,

Régi vasúrti híd, Tardosi Rádió M rzeum,

Horgászvíz)
Az utolsó rz tt pontnál becsukott

szemmel, osszek t tt cip friz vel kellett

az utasításoknak megfelel en egy kis k rt

megtenniink. A feladat után leiiltiink, hogy
meghajtogassuk a transzferfeladatként

kapott sz cskét. Nem sikeriilt. Kideriilt,
hogy letilni sem volt nyer otlet. Az
elindulás egy kínszenvedés volt. De már

csak 1 km váIasztott el a céltól.

18:30-ra érliink be, azaz még 10 perccel

szintid n beliil végeztiink, a holtid kkel is
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,,Ne számolgassanak ftilcislegesen, ha nem muszáj" dr. Hullár tstván

Az i\szi felévben két hallgatótársunk is
Tcirtikországban végzi tanulmányait.
Nagy Fruzsina Bursában, Yára|lai
Orsi pedig Ankarában
városok nemcsak az orszá$ más
teriiletén fekszenek, de kultílrájukban,
hagyományaikban is egészen eltérók.
Így ajánljuk figyelmetekbe mind a két
élménybeszámolót!
Jó (képzeletbeli) utat, sok kalandot
mindenkinek! :)

Magyar lányok Tór kországban egy k zds
konferencián.

'ruzsi-Sur ából

Szeptember végén, mondhatni a ,,télb 1

a nyárrba" érkeztem meg T rtikország
negyedik legnagyobb városába, Bursába.
Budapestr l kcizvetlen Malév járaltal
Isztambulba, majd Isztambulból távolsági
busszal ulazlam tanulmányaim, és életem
kcivetkez három hónapjának színhelyére.
Tcir kországban a buszktizlekedés nagyon
szeryezett, a buszok modemek és - akár
a repiil n - utazás kcizben teétt, kávét,
siiteményt vagy kekszeket szolgálnak fel az
utaskísér k.
Már az utazásom el tt felvette velem a
kapcsolatot az Uludag Universiti egy

díákszewezete, az UGED, k érkeztek
elém a bursai buszpályaudvarra, és
segítettek a kollégiumom elfoglalásában.
Az egyetemi városrész kiilvárosi részen
fekszik, nagyjáb l egy órányi busz tra a
városk zponttól. Akár egy kis faluban, gy
mtík dik itt minden: saját boltjai és saját
postája val az egyetemnek, az otthoniakkal
ellentétben minden kar és kollégium egy
teriileten foglal helyet. A kollégium, ahol
lakom, nagyjáb 1500 méterre találhat az
Allatorwostudományi Kartól, mely állítólag
az or szágle gszínvonalasabb képzését nyriiti a

az állatorvosnak késztil hallgatók számétra.
A diákok nagy része egy diákfaluban
Iakík az egyetemt l 10 perc járásra ( de
megktizelíthet helyijáratos minibuszokkal
is, melyek na gyjéhol 5 percenként indulnak)
így számukta is egyszeriien megkcizelíthet
a Campus.
Gyakorlati felévem hármas beosztásban
zajllk, mivel itt teljesítend tárgyaim
nincsenek, a klinikán ttilt m a
mindennapjaimat a Sebészet-Sziilészet

-Belgyógyászat btív s hármasában.
szerencsére vannak számomra ismer s
arcok, az el zi5 évben nálunk, Budapesten
erasmusozó t r k diákok személyében,
akik nagyon sokat segítettek nekem a
beilleszkedésben.
A kisállatklinika jól felszerelt, az esetszám
és a kezelések módja megk zelíti az
otthonit, sok balesetes állattal taláIkoztti.
Sajnos a nagyon magas színvonalrira
kialakított nagyállat k rház szittte pang az
iirességt 1. Az egyetemhez tartozlk még

egy farm, ahol a hallgatók szarvasmarhákon
gyakorolhatjiák elméletben megszerzett
tapasztalataikat, illetve a városk zponthoz
k zelebb es ,,Hipodrom", ahol a lovas
eseteket kezelik.
Az oktatás - minden el zetes információval

ellentétben - t r k nyelven zajlík, így aki
idelátogat, nem árt, ha felkésziil egy kicsit
a nyelvb l, Bursában kevesen beszélnek
angolul, használni pedig még kevesebben
hasznáIják. Hosszti id nek kellett eltelnie
ahhoz, hogy ígazi beszélget társakat
raláIjakévfolyamtársaim k z tt.
Bursa városa igazí t rténelmi csemege,
1326-1365-í9 az Oszmán Birodalom
f városa volt, ez az íd szak rányomta
a bélyegét a városképre. Bursa fontos
gócpontnak számított a Selyem ton és
az oszmán id szakban a legfontosabb
Selyemforrás. Ezt a jellegzetességét máíg
megtartotta, városszerte elképzelhetetlen
mennyiség selyemportékát lehet kapni. A
belvárost alapvet en meghatározza a ,,han"-
ok sokasága, mely egykor a selyemgyárlás
színtere volt, ma bazárként m kcjdik. A
t rténelmi utcácskákon sétálva mindeniitt
dzsámikat találunk, nagyon er s a halott-
kultusz is, sok impozáns síremléket emeltek
városszerte egykori uralkodóik számára,
a város egyik szimbóluma a Yesil Tiirbe
(Z ld síremlék) is k zéjrik taftozlk. A
nevét l eltér en nem zcild, hanem tiirkizkék
épiiletet egy hangulatos park vez, ahova
gyakran járnak a helyiek egy leára vagy
kávéra, yagy egyszlníen csak egy kiadós
beszólgetésre. A t r k teát és kávét nem
szabad kihagyni! Mind a tea, mind akávé

j ellegzetes ar omálláv aI kedvencemmé váttak
az itt elt lt tt hetek alan.
Számomra t r kországi kirándulásom
egyben az els találkozásom is volt az
iszlám világgal. Az európai emberekben
nagyon torz kép alakult ki err 1 a
vallásról, ami leginkább a széls séges
szervezetek számláiára írható. A trk
ember nagyon vallásos. Fiatalok, id sek,
n k, ferfiak egyaránt. Vallásuk átitatla

A
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,,J<jnnek ilyen nénik, a z ldek, de ez nem ilyen postmorlem elváltozás, .." dr. Baska Ferenc
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a mindennapjaikat, nem csak a váro
legnagyobb mecsetjében, az IJlu Camiiban
látrri nap mint nap imádkozó embereket,
de életmódjuk is tiikrozi e vallásos
gondolkodásukat. A n k nagy része kend t
visel, kevesen isznakalkoholt, nagyon fontos
számukra a tisztelet és az alapvet emberi
értékek rzése. A konzervatív gondolkodás
mellett azonban a város fantasztikus módon
elegyíti magáhan a pezsgést és a nyugalmat,
a tradícionálist és a modetnet, az olcs bazár
mellett épp,igy megfér Ralph Lauren, mint
a legcsítcsszuperebb buszok mellett abizarr
kínézetíi, majd-szét-esik-játrgányok. Ez a
kett sség hatja át az országot mindeniitt,
melyb l egy ígazán érdekes kulfura
bontakozik ki!

Mindenkinek ajánlom, ha lehet sége
van, látogasson el ebbe a varázslatos
országba, Erasmus sá ndíjon innen és t 1,

felejthetetlen élmérrnyekkel gazdagodva
fog hazatém1|, Utazásaim során más t r k
városokba is eljutottam, mindegyik egy-egy
kiilcin világ, de T r ,kországkíhagyhatatIan|

Orsi-Ankara

Miéft T r kország? Miéfi egy ilyen

,oveszélyes" hely? Miért nem egy európai

ország? Lányom,neked elment az eszed|-
ilyen és ehhez hasonló megjegyzéseket
és véleményeket hallgattam hónapokon
keresztiil családomtól és barittaimt l.

De minek is mentem volna egy nyugati
országba,amí olyan hasonló a miénkhez?Es
ahová bármikor k nnyedén eljuthatok?
Mivel mindig is vonzott a kelet,az íszlfun
országok meg annál is inkább,így nem volt
kérdés, mit írjak a jelentkezési lapra,mikor
beadtam apályázaíotazErasmus szt ndíjra.
AugusztusbanérkeztemT r kországba,ahol
el sz r is résá vettem egy 4 hetes EILC
nyelvtanfolyamon Nevsehirben. A város
Kappadókia régióban taláIhat , egyike
T r kország turisztikailag híres és az

LINESCO által is védett teriileteinek.

sem sikeriil sokszor k vetni az rákat.
Mindenesetre tem árt, ha az ember tudja

valamelyest a nyelvet, miel tt idej<in

- legalábbis alap kifejezéseket - meft
az utcákon, i,izletekben nem beszélnek
az emberek más nyelven. Sokszor még
az egyetemen sem, bár ott azért taláIni
egy-két professzort és néhány diákot

- fiíleg akik már voltak Erasmus-szal
valahol - rigyhogy ott nem annyira
reménytelen a kommunikációs helyzet. A
nyelvtanfolyam egyébként nagyon megérte.

Rengeteg barátot szeteztem, akikkel most is
sokszor egyiitt járjuk T rtikországot, holott
k egészen más városban tanulnak,mint én.

A nevsehiri egyetem rengetek programot

szervezett nekiink, bejártuk egész

Kappadókiát, elvittek minket Antalyíha
és Mersinbe a tengerhez, ós számtalan

más gy ny<ini helyre is ellátogattunk.

Bs hogy milyen Ankara? Látnivaló
nem sok van, de sokkal nyugodtabb,

mint például Istanbul. A t r k k is ezt

mondják. Istanbulba jó ellátogatni néhány

napra, de Ankara sokkal ,,élhet bb". A

klinika. Aki idej tin, az I7e nagy on száLrnítson

ana, hogy tril sok gyakorlatra fog szert

tenni. Els hónapomat a belgy gyászaton

t lt ttem, ahol parvo-s kiskutyák
t mkelegén és eliit tt kismacskákon kívtil
nem sok mindennel lehetett találkozni. A
diákok nem nagyon szólalnak meg angolul,
móg akkor sem, ha tudnak, mert félnek, hogy
valamit rosszul mondanak. De ha elkezdek
próbálkozni t r kiil, akkor mosolyognak és

felbátorodnak. Ha én merem használni kis
t r k nyehtudásomat, akkor nem lehet baj

abból, ha k is használlák azt a kis angol
tudást, amijiik van. Nagyon vicces, de

s okszor tap asztaltam e zt.

Az itteni klinikai felépítés pedig a

k vetkez k szeíint alakul. Az titodéves

diákok gyakorlati évtiket t ltik a kíilcjnb z
klinikai egységeken. hat hetes rotációs

rendszerben. Olyan 10-15 diákon kíviil 6-7

asszisáens és néhány professzor dolgozik
egyszene. Az asszísztens elnevezés itt
azokat az állatorvosokat illeti, akik végeztek
az l évvel, de még nem doktorok. Tehát

gyakornokok, de rendesen dolgoznak és akár
praktízálhatnak is nállóan. De ha szeretnék

a nevíik elé azt a bizonyos két bettit,akkor 3-4

évig kell ilyen asszisztensként dolgozniuk
valamelyik klinikán.
A belgy gyászat utá.n' a sebészetre

keriiltem. Itt azért valamivel jobb a

helyzet, de nem felszereltség vagy szakmai
el rehaladás terén. T<ibben beszélnek
angolul és t bb az eseíszám. valamint
minden nap van 3-4 operácío is, Sztilészetre
a kcjvetkez hónapban megyek, igy art l

A tanfolyam nevéhez híven szuper intenziv
volt. Én már kiutazásom el tt egy éwel
elkezdtem ttir kiil tanulni, de még így

*
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,, Preimaginális dehelmintizáció, ahogy a szibériai parasztok mondjak egymás ktiá" dr. Farkas Róber1

egyenl re nem tudok nyilatkozni. Mint
megtudtam egyébként, én vagyok az els

olyan diák itt a klinikán, aki csak gyakorlatra

érkezett Erasmus-szal . Talán ezért is olyan
kifonatlan még a rendszef. Sokszor rigy
érzem, nem tudják, mit kezdjenek velem :)

Mindett 1 fiiggetleniil nem bántam meg,

hogy idej ttem. S t! Epp ellenkezóIeg. Az
ember itt hihetetlen vendégszeretettel és

kedves, barátságos, segít kész emberekkel
találkozhat. Nincs semmi felnivaló
T r kországtól. Bármikor barkihez
segítségét1 fordulhatunk, akár az utcán is,

nem fognak cserben hagyni. Es hihetetlen,

de ez az az ország, ahol mindig minden
megoldódik. Legyen szó bármilyen elintézni
valóról, bármilyen problémáról, mégha az

ember kilátástalannak ís érzi a helyzetet,
az utolsó pillanatban minden a helyére
keriil. Az emberek itt nagyon sszetartóak,

mindenhol érezni a nemzeti biiszkeséget,
ntudatot é s hazaszer eleíet.

Sehol nem látni az utcákon er szakot vagy
agresszív megnyilvánulást, ahogy azt ahirek
és a televízió sugallja a nyugati országok

felé. Akadnak persze fanatikusok, mint
tudjuk, de azokkal brárhol lehet találkozni.
Ami pedig a nói utaz kat érintheti: Nem
kell este tízután egyediil sétálni azutclkon
és kihívóan lt zkiidni. De aki rigy is
lttizk dik, azt is csak jobban megnézik

a kelleténél, és legfeljebb az 11letí3 foga
kellemetleniil érezni magát a rosszalló
pillantások miatt. Lassan három hónapja
vagyok itt, sokszor utazom egyediil és

nem csak Ankarában, 8-9 órás busz utakra

is egyediil megyek, és eddig nyomát
sem tapasztaltam bármilyen veszélynek.
Lehet csak szerencsés voltam,bár ezt nem
hiszem:)
T r kország békés és barátságos iszlám
ország, és az igaz muszlim hív k az egyik
legkedvesebb emberek, akikkel valaha
találkoztam.

Aki szeretne t bbet megtudni ,annak
qánlanám www.torokorszagikalandjaim.

blogspot.com oldalamat !

vadásznak az orvosok a tónál. Amikor a
vadkacsák felr ppennek, abelgy gyász
felemeli a puskáját, de nyomban vissza is
ereszti:
- Nem biáos, hogy kacsa.
Tovább vámak, ismét felr ppennek a vad-
kacsák. Apszichiáter céIoz, de is leeresz-
ti a fegyvert:
- En tudom, hogy kacsa, de vajon is tud-
ja-e magáról?
Megint csak várnak tovább. Amikor felr p-
pennek a vadkacsák, a sebész irlózatos tii-
zelésbe kezd,lel vi az sszeset. Odaszól a
kórboncnoknak:
- Menj, és nézd meg, van-e krjztiik kacsa.

Három ember megy a sivatagban. Nagyon
szomjasak, már alig bírnak menni, inkább
csak hisznak. Meglátnak egy oázist, meg-
ciriilnek, de ahogy k zelebb másznaklátlák,
hogy el tte egy mély szakadék tátong. El-
keserednek, és már majdnem feladják, mi-
kor a t loldalon megielenik egy vénséges
regember, és így szól:

- Na, gyermekeim, ma jó napom van, tel-
j esítem egy kívánságotokat.
- Papa, csináljon itt egy hidat!
- Hát, reg vagyok énehhez, de legyen... -

azzal elkezd hátrafelé lehaj olni...

- El fogok válni a feleségemt l - mondja
az idegenlégi szízadosa az ezredesnek. -
Megcsal a bestial
- Ugyan barátom, amaga felesége hiíséges
asszony... Mib 1 gondolja, hogy megcsalja?
- Viszket port sz ítam a bugyijába, és lá-
tom, hogy az er dben minden második lé-
gionista vakaródzik.
Az ezredes diih dten kezdi vakami a baju-
szát;
- Hogy magának milyen htilye citletei van-
nak...!

A bolondokházában éjjel benyit az oryos a
betegei szobájába. Látja, hogy az egyik a
cip jével fúrészelt az asztalt, a másik meg
fejjel lefelé I g alámpár l, mik zben a feje
már igencsak vcir s. Megkérdi a f része-
ltl:
- Maguk mit csinálnak?
- Doktor rir, én épp azasztalt akarom ket-
té frírészelni.
- Es a társa?
- Ó tiszta bolond. Art képzeli magárol,
hogy villanyk rle.
- Akkor miért nem szedi le onnan? Már
tisztav r,safeje!
- Hogyne, hogy s<itétben kelljen dolgoz-
nom?
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i.|7ilin n iilr:

i elfogyasztása után ujjászületett a jóllakott hallgatóság lelkében.

Kata osszegytíjti a neveket a
kalapba

A s2erencsés,nyértes, aki
,rnégnyerle a 10.:000 íorint
é'rté..K ,i.i;...;1,1 . li tápokat,

a kalapból,

]::

elárasztottuk vele o

qjá!rd9kqa

A l]l, .,;, li i,, íI,Iiflt a Marek Napokf szponzora nevében gratulálok a rendezvény
sikeréhez és a szervezok munkájához!

üdvozlettel:
Markó Mónika,

i

I

Imarketing manager
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Do you spclr li l lrl1, 1 islr'i llrll llrc r;tlit<lrs the answer was definitive: yes. If for no other reason
than becatrse tlí tttlltty llrrglislr íiln-rs we have seen. On a more serious note thanks to the
sponsorshi1l tll'l]rtli;tttttll;t. stltttc articles will be printed in Hungarian as well as in English.

I would likr-: 1tl t;rke llris trltlltrrttttrity to greet the intemational students and to encourage all
of you to gl,irlr lt 1tcll lttttl wlilc to us, so that we may all share our thoughts and ideas. The
fi.ulher y()tl c()lll(, lirllrl 1ltc ttttlre diverse the knowledge and experiences are which you can
share with cltt,lt ttlltt,t, lttttl tts, llr-rngarian students.

This magazirtc is tlvct, lt tlt:cade old, during which time many international students have
contributctl scvt,l,itl ir1,1iclcs. ] would like this tradition to continue. Letls bring it back to-
gether!

Let me say a lcw wrltrls ltl-rottt some of our successful past events. Some programs planned
for Marek l)ltys l,ve t,e cirllcclled in the last minute, but whoever was there knows that it
didn't havc lttt ittt;rltcl trtl the fun. Two charming Eukanuba representatives were present,
bearing gilts wlrit:lr llccatttc very popular among the guests.

The atmosplrtll,c tll'lltc lireshman's ball was festive. In spite of the fast approaching dead-
line, the <lrgaltiztt,s tlitl an excellent job. Besides the enterlainment and music being won-
derful, tho pl,ize:s lirr thc raffle were also exquisite. The prizes included free passes to the
baths, scicrrt iíic litcl,irttrrc, a free weekend atHéviz (a spa resort), and many packages filled
with EukallLr l"l:t gtltltl ics.

In the narr-re ol'all llto writers and editors, I would like to sincerely wish that we meet again
in the sprirrg Vli'l'lrtrgrirrrr!

Until then, I wislr you all a stress free, successful exam period and a happy,
peaceful holiday!

Ervin Albart

Eukanuba uln!uct

Vet ofEukanuba: dr Tamás Berkényi
Berkenyi.t@pg.com

Eukanuba Procter & Gamble CEEMA

Content
. Wblcome
. Adventurcs Abroad
. Mr. Cultr"rre
. Recipe

ária wodalaEditors:Ervin Albcr,l, llranciska Nagy, Zita Karancsi and Ml

Special lhanks ttl llrlglltn Sclmcczy and Réka Gorondi
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Summer in tapan

I spent my summer holiday in Japan, where

I mixed the pleasant with the useful. I had

the opportunity to do volunteer work in one

of the well known veterinary clinics. This
gave me an incite into the life of the vets

and assistants for a week. Japan for a lot of
people is an unreachable mystical world.

It's a fact that it is difficult to compare the

Japanese people's way of thinking with any

other, however in one way they definitely do

not differ from us: they are full of emotion

even if many times they hide it very well.

The hospital is located near the Ebisu sta-

tion, which is one of the busiest part of
Tokyo. Near this are there are many well
known places which may be familiar to

some of you, like Shibuya, Shinjuku and

Ikebukuro.

They say that lots of good people can live
in a small place... here this statement is very

true and they deal remarkably well with

the crowded situation. The hospital is not

much bigger then an average clinic in Hun-

gary. In ul aíea where usually 1 or 2 vets

would be present, 4 vets and 6 assistants are

working together instead on a day to day ba-

sis. The intensive care unit and a hostel is

also located here, as well as the examining

equipment, X-ray, ultrasound, laboratory

equipment, incubator machine for cultures.

There are separate small rooms for the mi-

croscopes, surgeries, and above and below

the main floor the CT and a pet salon can

be found (the blood donor cats live here to),

When the owners ar"rive to the clinic they

first have to fill out a question sheet about

their beloved pets. In addition to the per-

sonal data it asks about for example, the fa-

vourite food of the animal and lots of other

details. After this there is a small room in

which the vet observes the general condition

of the animal, while asking for more details

and infotmation that might be useful. Af-



ter that - this differs from our system - the

owner does not take part in the rest of the

procedures. The vet takes the animal to the

back clinic, where the treatment takes place.

Is this a good way? Regarding my "owner"

experiences, most of the time, yes.

Now the treatment is carried out behind

closed doors, so there is no need for polite-

ness towards the owner, therefore the vets

and assistants can be themselves. The work
is carried out enthusiastically and everybody

can cuddle the animals as much as they like.

At first it seemed like everyone was moving
slowly and everything was getting done at a

decreased pace, however, at the end of the

day all the animals were treated and the work
was very thorough. Everything worked like
a well oiled machine. Everyone did their
job. The vets trust the assistants' ability eg.

if a cat's breathing collapsed and it had to

be intubated, everything was done quickly

but not rushed. Meanwhile the vet carries

on with his job, and when he has free time

he takes a glance at the assistant's work, but

does not interfere with is. He knows that if
they need assistance, they will call for him.

It was an interesting scenario in which we

were not able to save a cat's life. The way

Japanese people treat the dead is very dif-
ferent from us. I never imagined that one

day I will be washing a dead cat drying it
and brushing it in preparation to hand it to

the owner in a box with a bunch of flow-
ers. It may be well known that the Japanese

are considered number one in the world of
electronics. However, few people are aware

ofthe fact that Japanese are the top spenders

for their pets. Only pure breeds are popular

and therefore, and average Japanese person

will spend a fortrrne for they ridiculously
expensive pet. Since this hospital is located

in a rich district, people expect fancy treat-

ment for their money.

They were very kind to me, very welcom-

ing, but remaining true to their Japanese

culture, they were very formal and proper.

The hospital was one of the few places were

almost everyone spoke English, however,

they still did not speak much to me. At first
I was insulted because I thought they were

ignoring me, later I realised they were just

neryous to speak English. When I thought-

lessly mentioned, "Nihongo de ii" that is
"Japanese will be fine", their faces lit up and

they began to speak and speak...while I just

stood there blinking.

Due to the language barrier I mostly just

observed, but I feel I learned a great deal

of new and interesting things. I was pres-

ently surprised that instead ofthe expected

serious atmosphere I was surrounded by a
happy and vibrant lifestyle. I am looking
forward to next summer, hoping that an op-

portunity arises and I can go to Japan again.

Anj,rea"V*rga
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Meat inspection from the
pathologist's perspective

A selectionfrom the material o.f the

Pathologl Museum and the ,,Colour atlas

of v et er inaty p atho lo gy "

Meat inspection is one of the most important

applications of veterinary patho|ogy. The

beginnings of official meat inspection date

back to the second half of the l 9th century

in Hungary. The law regarding public health

(no. 14 of l876) was the first to statc:

13. Animals to be slaughtered on abattoirs

for commercial purposes have to be

examined from the point of view of their

health.

Would this inspection conclude that the meat

of the animal meant for public consumption

is harmful, slaughter for the above purpose

must not be allowed.

Besides this supervision all meat sold for

consumption by the public is also subject to

health inspection.

Meat inspection was first carried out by
medical doctors who did not have any

knowledge of animal diseases. It was only
12 years later that the cornprehensive and

up-to-date 1aw regarding the veterinary

system (no. 7 of l888) claimed:

14. In communities where meat

consunrption is corrsiderable, cattle may

be slaughtered only on abattoirs. It is

the rninister of agriculture, industry and

commerce in agreement with the minister

of internal affairs who decide, upon the

initiative of the administrative committee,

in which communities abattoirs should be

established.

The health status of cattle, sheep, goats,

and swine has to be checked by the official
veterinarian before and after their slaughter.

Ifthere is no official veterinarian, a slaughter

inspector should be employed for this job."

Ferenc Hutfra gave an extensive repofi to
the National Council of Public Health about
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the poor status of veterinarians employed in

slaughterhouses who were neither respected,

nor well-paid, and underlined the threat

presented by insufficient meat inspection to

public health.

Following the law and - to a great extent

due to the efforts of the Hungarian Royal
Veterinary Academy - the professionalism

of meat inspection increased" In 1905

the journal ,lbattoir reviews" (Vógóhídi

Szemle), in 1906 the supplement of the

Veterinary Journal (Állatorvosi Lapok)

entit]ed,,Meat inspection" (Husvizsgálat)

were started. Unforlunately these journals

ceased during World War I1 .

Between the two world waís the

veterinarians of the abattoir had close

contact with the veterinary school, and their

work was a guaíantee of excellent quality.

Albert Breuer abandoned professorship for

the sake of working at the slaughterhouse.

His followers, Géza Semsey at the academy,

on the one hand, and Mihály Rónai and

GyulaKazár respectively at the abattoir and

others deserve mentioning from this period.

*
Almost all the outstanding professors of the

Academy contributed to the improvement of
food safety, This is reflected in their works

which you may see in the showcases.

There are two proofs of the significance of
veterinary pathology as a discipline which
lays the foundations of correct diagnosis

in clinical work, and of the recognition of
infectious diseases or those threatening food

safety. One is that most of the personalities

occurring in the portraits stafied their career

as pathologists, The other is the fact that the

most impressive hall ofthe new campus, into

which the veterinary school moved in 1881,

was devoted to the museum of pathology.

For over 20 years the room known today as

the ,,Auditorium" hosted the preparations a

small selection of which is presented at this

exhibition. In the early l900s the museum

was moved to the newly erected top floor of
the deparlment of pathology. We would like
to unveil a little bit of this unique collection
which is not open to the public, but which
served teaching and demonstration with
indispensable relics. We also hope that

after some renovation, the collection will
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be opened for students who are not satisfied

with photos or films about diseases already

extinct, and the deformities they cause in

organs and tissues involved.

You may also see modem photo illustrations

from the ,,Atlas of veterinary pathologi'
issued in 2006 which supplement the

presentation of pathologic states relevant

from the point of view of meat inspection.

As a matter of fact, such a small exhibition

cannot cover all aspects ofeither pathology,

or meat inspection. Relying on the two

collections, we have only presented some

diseases which are imporlant in the context

of food hygiene. We formed four groups:

bacterial, viral, parasitic diseases, and

,,miscellanea". We hope this will be enough

to give you an impression what a broad

spectrum of knowledge, what a special skill
of observation are required of professional

meat inspectors, and how complex is the

series of decisions they have to make in
order to achieve reliable judgements. Of

course, we could not miss the opporlunity to

give an insight into the history of pathology

and meat inspection to raise your interest in
fuilher studies.

we offer our exhibition to students of
veterinary science and the general public

Lee,b soup í,vv cnblDaÁ,,
recipe of Balázs Vcircis

who surely enjoy a touch

and can appreciate the

ofthe srrbject.

The museum is open

wednesdays from l p. m.

visitors have to ask for

The exhibition is gratis.

of bloody thrill,
bízarre beauty

to all, on
please note that

an appointment.

professor Ferenc vetési
retired depaftment head

Department of Pathology and

Forensic Veterinary Medicine

Eva Orbán
curator

Collection of Veterinary History

Ingredients:

. l fresh cob (round bread)

. %Iitreofwater

. 1 bag Knorr leek soup powder (póréhagymalevespor)

How to prepare:

For the preparation of the soup we can íollow
the instructions on the package. The key
point is to work with fresh ingredients. Pour
% Iitte of good quality Budapest tap water
into a pot. When the water starts to shimmer,
just before boiling, add the content of the
packet. When opening take care that the
content doesn't spill everywhere. Mix into
the water slowly bit by bit, while continually
stirring. The content that remained in the
packet can be rinsed with a small amount
of water (1.5-a m1). Continuously stir till
boiling. Once its boiling turn of the gas/
electricity and let the soup cool.

While we wait for the soup to cool we
take the cob loaf and cut of the top with
one precise movement. Gently remove its
content (this can selve as at appetizer).
Once all the content is removed, gently pour
the soup into the crust. For the extra flavour
we can grate some cheese on top.
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