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E-mai|: kivetites.aotk@gmail.com Megielenik a Eukanuba támogatásával, 350 pé|dányban.
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Sziasztok!

Akárhogy is becézgetjiik, akárhogy csiírjiik-csavarjuk, eufemizáljuk, itt van. Minden felév
végén kopogtatás nélkiil ront be az életiinkbe. Idén is otromba módon fog atgázolni szárba
sz kken szép tavaszi élményeink (Equus napok, MAT! Szl|aj táncház) és a kellemes
nyári sz szm t lés és semmittevés id szakakóz ít ez amaga m g tt fehér foltot hagyó
hat hét.

Éppe., ezért a kiVETítés felkésziilt (állat)orvosi(s) csapata igyekezett mindent megtenni,
hogy az itt k vetkez oldalakon mindenki találjon kedvére valót, és hogy a vizsgaid szak
(még) szórakoztat bban telhessen eI. Ez a szám most amrigy is t bb szempontból
rendhagyóra sikeriilt, Sok, eddig megszokott rovat mellett és helyett t bb humonal és

a vizsgaid szakra ráhangoló írással próbáljuk oldani az ilyenkor aműgy is fiziológiásan
megn veked fesziiltséget.

Aúáln, aki tutélte avizsgákmegpróbáltatásait és anyálri gyakorlatokat, aZtvárjllk idén is
a Gólyatáboóa! A helyszínt, a szewez k kilétét és a programot még balladai homály fedi,
de mint egy becsiiletes népmesében, olyan még nem volt, hogy ne lett volna valahogy.
A jó hangulat amírgy is f leg rajtunk mirlik (nem, valóban nem a miattunk megszeppent
gólyákon).

Addig pedig kívánok a magam és az Euknauba nevében mindenkinek sok kitartást és az ezt
koroni,z sikereket, vízsgán és vizsgákon tul is!

Kellemes, szép nyarat Nektek!

Albert Ervin

szerkeszt

Eukanuba-cisszekrit

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

Eukanuba Procter & Gamble CEEMA



,,Holvart az
még..." jelszóval
bátran félredobod
a k nyvet, malU a,..

vizsgak zeledtével
p ánikszeruen ké sziilsz
látástól mikulásig,
nehogy megvágjanak.

Yizsgára tanulás k zben
sokat iilsz, szinte
mozdulatlanul, gyakran
elkalandozik a figyelmed,
bambulsz, nehezen haladsz
az any aggal, a hajadat tép ed

stb.

Kevés id alatt sok anyagot
beemelni csak folyamatos
koncentrálás mellett lehet, de

az agyadnak is sziiksége van
egy kis relaxra, Ezért sokkal
hatékonyabb, ha pl. két másfel
órás intenzív tanulási periódus
k zben lartasz 15-20 perc
sziinetet, mozo Esz, tománol.

Legalább egy hete
hajnalig tanulsz,
minden nap korán
kelsz, piszkosul fáradt
vagy, de nyomni kell,
mert már csak pár nap

Mire a vizsgáramész,
agyilagzokni leszel.
Akevés, nyugtalan
alv ás egy ar ánt rontja az
aznap bel kcitt anyag
memorizálását és a másnapi
koncentrálóképességedet. És
nem utolsó sorban; hosszabb
távon ingerlékenyebb,
stresszesebb is leszel.

Az agyad éjjel, nyugodt alvás
alatt t bbet dolgozik, mint
nappal, amikor tanulsz. Ha
egy vizsgáta legalább l hetet
akar sz hagy ni, akkor hagyj
id t a napi pihentet alváshoz
sziikséges id re is. A végén még
néhrány nap hajtás is belefér. A
beiktatott ismétl napok pedig
meghálálják magukat.

T<ibbsz r kivágható egyetemista
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Az asztalodon ropis
és chips-es zacskók,
csokipapírok, kiiiriilt
energia italos flakonok.
Az erké|yenhalmokban
állnakapizzás
dobozok.

Mint a fut nlz,ttgy
terjednek a rémhírek:
szemét avizsgáatat ,

nemaztkérdezi, amit
leadtak, at bbség
eddig megbukott, pedig
mindenki mindent
tudott. Hamarosan
az egész évfolyam
pánikban lesz, és egyre
nehezebb nem hinni,
amit hallasz,

Csupa egészségtelen dolgot
eszel, azokból is keveset és

rendszerteleniil.

Ez egy kiil n cikket is
megérne, mert tipikus
ÁOrr-s ietenség. Elhiszed,
amit az évfolyamtárs ak v agy
a fels bb évesek mondanak,
b epárttkolsz, és feladod

-,,astatisztkasze nt
sincs esélyem" Id d nagy
részét élménybeszámolók
hal|gatásával és a
másodkézb 1származ
infók megosztásával t lt d a
tanulás helyett.

Próbálj meg odafigyelni az
étkezésedre. Legalább annyira
fontos az input mennyisége,
rendszeressége és min sége,

minta jó jegyzetvagy azalvás.
Reggelire egy é1 fehérlében dris
kajákat, ebédre meg valami
k nny t, hogy ne punnyadj be
délutránra.

Kezelj minden infot
fenntartással. Ezeka
pletykák az esetek 99Yo- ában
eltílzottak vagy alaptalanok. A
v izsgáutat k általáb an legalább
anrty tr a aka4 ák a v izs gád
sikerét, mint te, szóval csak
tanulj és bízz magadban!

Pr bálj meg megnyugodni,
és megtalálni am dját,hogy
kiiktasd a koncenkációt
ténylegesen zavar okokat. Ezt
viszont csak hideg fejel lehet.

Akoliszoba tjakaszt,
mert ,"rnár megint
egymer kosz",a
szobatársad most
lett tul egy vusgán,
ifurnepel, a szomszédok
hangosan b mbiiltetik
azenét,zavur az
erkélyr lbeszálló
cigifiist, és egyébként
is tarhonyag rget a
meleg...

Yal szintileg tílreagálod,
mert vizsgaid szakon
kíviil sem egy Hilton a
koli, Ideges teszel és azon
tfuáatatod magad, hory nem
megy atanulás.



Hiába mondod
kedvesednek, a
családodnak és a

barátaídnak,hogy
mennyi mindent
kell még átvenned a
vízsgáig, senki nem ért

Avizsga el tti napon
ráj ssz, hogy ,,ez
bizony nem fog
menni" pedig minden
tételt becSi,ileteSen
átnyálaztál,
megtanultál.

Úgy érzed,,mindenki
ellened van, a kell empáíia
és a segít készség legkisebb
jelét sem adva. Befordulsz,
kiborulsz, talán még sirsz is.

Uccu, Neptunra fel vizsgát
lead, két héttel kés bbre/
vizsgaidószak végére
felvesz. mondván:,.addigra
jobban megy majd."

Hasztalan próbálkozás
megértetni BTK-s barátoddal és
k nyvel édesanyáddal, hogy
milyen nehéz azÁOTK, mert
esetleg csak vitákat és sért dést
sziil. Helyette beszélgess velíik
másról kikapcsolódásként.

A legt bb vizsgára
egyhuzamban nem érdemes
t bbet tanulni 1 hétnél, mert kb.
ennyi ideig vagyunk képesek
intenzíven egy dologgal
foglalkozni. Ha már így alakult
inkább menj el vizsgázní, azzal
sokat nem veszííesz.

Avizsga el tti napon
akarod behozni a
lemaradásodat.

A vizsga reggeléig magolsz,
mint a gép, k zben a
fejedben beálí az skáosz.

Van, akinek ez atakJíkája,
és neki mrikódik, tiszta fejjel
megy vizsgázni. Ha neked
nem megy, akkor inkább az
utolsó napot szánd az eddig
megtanultak ismétlésére, és bizz
ajó szerencsében. Es aludd ki
magad!

Yizsgánkapsz néhány
cikis kérdést, amire
azonnalnem tudsz
válaszolni.

Néma csendben kuksolsz,
kínosan hosszúr ideig,
vagy épp ellenkez leg:
hebegsz-habogsz, teljesen
megzavarodsz, bepánikolsz
és feladod.

Ne blokkolj le. Maradj
folyamatosan kontaktban a
vizsgáztat v al, gondolkodj
hangosan, mert így id t nyersz,
és akár a jó megoldásra is
rávezetheíedmagad. Ha
végképp nem tudsz valamít, azt
sem szégyen bevallani.

Yizsgánugy érzed,
nem tudod a kihrizott
tétel(eke)t.

Mssza akarod adni. AranyszabáIy: tételt soha nem
adunk vissza!
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Avagy címszavakban a
mindennapi ajz szerekr l

A fekete démon

TaIán a legrégebben használt élénkít

szer egyetemi berkekben. Bs minden

szerhasztál ttak megvan a maga egyéni,

bombabiztos receptje, hogyan lehet még

iit sebbé tenri az egy csésze feketét.

Mit tud? A kávé f bat anyaga a koffein,

mely a k zponti idegrendszert izgat hatása

miatt kedvelt szer. Az éIettan vizsga ta

Erwin

tudjuk, hogy sztíkíti a perifériás ereket, míg

az aw ellátó ereit tágitja, ezzel megn velve

anrrak vérellátását. Végeredményben

ez az élénkit hatás lényege. Ezen li
serkenti a szívmrík dést, a légzést és

az anyagcserét, fokozza a diurézist.

Bte*itO hatása azonban illékony: az egylk
pillanatban még p rget, a vérnyomást

dózisfiigg en (1-3 órás id tartamra) 5-10

Yo-kal megemeli, a másik pillanatban

azortban már nem is érzódik, és a
napi alvásigényt sem cs kkenti. Hogy

tanulás után tudjunk aludni t le, lefekvés

el tt hat rával már keriiljiink mindennem

kapcsolatot a koffeirrrrel.

Limit: A napi maximum - ami a t bbség

szewezetére még nincs negatív hatással

- 300 mg kofflein, ami 2-3 k zepesen er s

feketének felel meg.

Kontraindikáció, veszélyek: Szív- és

vesebetegek, magas vémyomásriak

keriiljék a koffein fogyasztását| Kifejezett
fiigg séget a koffein nem okoz, de

a rendszeres fogyaszt l<ttál hirtelen

megvonása gyengeséget, fáradtságot,

álmosságot vá|lhat ki. Es nem mellékes a

kávéban található csersav okozta gyomor-

ny ákahárty a irritál hatás sem.

Hitek e Nagyon

nagy kialvatlanság esetén akávé sem segít,

hiszen akkor a leghatékonyabb, ha megfelel

mennyiségri alvás van m g ttiink. Üres

hordót nem lehet csapra vemi...
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Filteres és szálas finomságok

A tea titka a teofillinben rejlik, ami

hatásmechanizmusában nagyon hasonlít

a koffeinre, csak kevésbé radikális

szívpcirget . Csersavtartalma alacsonyabb

a kávéhoz képest, ez az érzékenyebb

gyomruaknak lehet jó hír.

Mit tud? A teafogyasztás nemcsak az agy

serkentése mial| számít józan d ntésnek,

hanem azért is, mert ezzel lényegében

a folyadékpótlás kérdését is megoldjuk.

Vizsgaid szakban a filteres tea helyett

hatékonyabb az n. szálas lea, melyben

t bb a hatoanyag. Egyéb sszetev it

tekintve elmondható, hogy kevés nátriumot

ugyanakkor nagyobb mennyiségben

káliumot, kalciumot és fl uo rt lartalmaz. Ezen
kíviil a megfelel en elkészített (tehát nem

tíLáztatott, tulf z tt) z ld teák antioxidáns

tartalma magas. Végeredményben a tea

azért is j váIasztás, mert nem mellékesen

enyhe fesztiltségoldó

hatása is van. Vagy
inkább az elkészítés

és az elfogyasztás

szertaftásának...?

Limit: lll4int azl számos

kutatás bízonyitja, a
tílrzott teafogyasztás

a méregtelenítés

or o szlárc észét v é gzó májat

és vesét károsílhalja, Ezért
a napi 8-10 pohár ajánlott

limitet nem érdemes tullépni, a benne

található serkent hatóanyagok bevitelét is

figyelembe véve.

Ellenjavallat, veszélyek: A magas fluorid

tartalomra való tekintettel a teafogyasztás

szabályainak is a mértékletességet szem

el tt tartva kell(ene) alakulniuk, az eríe

vonatkozó kutatások szerint. Továbbá

az éIéttkitó szerekre érzékenyebbek ne

kortyoljanak íeát a kés délutáni, esti

rákban, mert az - a kávéhoz hasonlóan

-alvászavarol<hoz, nyugtalansághoz

vezethet. Egy er sebb tea a gyomrot sem

kíméli, akár gyomorégést is kiválthat.

Hitek és tévhitek: Bár a z |d tea valóban

kevesebb koffeint tartalmaz, mint a fekete,

tévhit, hogy teljesen koffeinmentes lenne.



Szívdobogást fémdobozból

Az energtaitalok i5shazája lapán, ahol az

éjszakai m szakban dolgozók aktivitását

fokozták veliik el sz r. A mai energiaitalok

legf bb <isszetev je nem meglep módon a

koffein, de sokszor megtalálható mellette a

taurin. a ginszeng és a guarana is.

']]

Mit tud? Az energíaítalok a kávéhoz
hasonlóan f hatóanyagként koffeint
tarlalmaznak Hatásmódjukban tehát

nagyjából megegyeznek, de el bbit az egyéb

hozzáadott anyagok mégis rit képesebbé

teszik. A bennrik lév egyszeni cukroknak

ktisz nhet en az ilyen italok gyorsan

pótolják a szewezel. energiáját. S t,

ugyanerreképes a cukormentes változafuk is,

melynek például vitamin- és ásványianyag-

tartalma (C-, B-vitamin, magnézíum
stb.) befolyásolja el ny sen a szervezet

anyagcseréjét. Az sszetev k élénkítenek,

és átmenetileg n velik a teljesítményt.

Gyors hatása annak k szcinhet , hogy a

benne található szénsav megnyitja a gyomor

zár gyurljít, ezáItal gyorsan a vékonybélbe

keriil az elfogyasztott ital, és a benne lév
aktív anyagok gyorsan fel tudnak szívódni.

Limit: Mivel a sz ban forgó italok
dobozonként 80-300 mg koffeint
tartalmaznak, napi három doboznál t bbet

nem ajánlott inni bel liik.
Ellenjavallat, veszélyek: A ttlJzott

fogy asztás veszélyekkel járhat, feleslegesen

emeli a vérnyomást és a pulzust. A
koffeinérzékenyeknél - akárcsak a

kávé esetében - számos nem kívánt
mellékhatás jelentkezhet már kisebb

mennyiség fogyasztása után is: heves

szívdobogás, vérnyomás-emelkedés,

remegés, álmatlanság, hányás, szédiilés,

mellkasi fájdalom, széls séges esetben

pedig akár pánikroham is jelentkezhet.

Hitek és tévhitek: Akárki akátmit mond,

az energiaitalok a folyadékpótlásra

nmagukban nem alkalmasak, akárcsak

a kávé. A diurézist serkent hatásuk

k vetkeztében legalább annyit,,vesznek el"
mint amennyit,,adnak" .

+1 tipp: Nyakunkon a vízsgák, és még sehol

nem láhri avégét? Vizsgaid szakbanmárfél
siker a mértékletesség, a kiegyensrilyozott

id beosztás pedig nem teszi sziikségessé,

hogy szervezettinket t tlporgessilk. Ami
mindig kéznéI vat\ az az esztink és a
jegyzetek, ezek id ben el véve sokkal

hasznosabbak lesznek, mint egy negyedik

kávé, esetleg még egy doboz energiaital.

A www.hazipatika.com/articles/Vizsgaidoszak_kave_

tea vagy energiaital?aid:2O l 0 l 008 l 1 56 1 3 alapján.

Néptáncos é|et az egyetemen - be-
mutatkozik a Szilaj Néptáncegyíit-
tes

A csapat f mozgat ja @ és tanítómestere

Taba Csaba, aki feleségével, Fejér Erikával
egyiitt korábban a Magyar Á[ami Népi
Egyiittes és a Budapest Táncegyiittes hi-

vatásos táncosa volt (ebb 1 i
látszlk, hogy a próbákat nem

afféle ,,hétfcíesti ugribugri"-
nak kell elképzelni, att I azért

komolyabb a téma...) Csaba

rendkívril lelkesen irányitja a

csoportot és napi munkája után

is vállalja okításunkat, sokszor

kés estig. Jelenleg egyéb is-
kolákban is tanít, gyerekeknek-

feln tteknek egyarání. Hetente

egy alkalommal, hétfo e te

gríliink a kollégium nagyter-

mében, ahol nagyjából két-három órán át

gyorjuk az aktuális tananyagot. Legutóbb

az etdélyí Kalotaszeg páros táncaival is-

merkedtíink, el tte pedig a moldvai csángók

egyszenibb k ftáncait gyakoroltuk. Jelenleg

sárkcjzi táncok vannak terítéken.

Sajnos a heti egy próbánál t bbre nem na-

gyon van lehet ségiink,bár az évi egyetlen

és egyben legnagyobb fellépéstink el tt -

ami hagyományosan a Gólyabálon szokott

bekcivetkezni - azért természetesen be szo-

ktunk iktatni plusz <isszej veteleket. Az idei
évben ezen kíviil egy állatorvosi bálon is

felléptíink Komárom megyében, ami szer-

encsére igen jól sikeriilt és mi is jól érezí:tjk

magunkat... O

Az egytittes tagjai sajnos elég gyorsan

cserél dnek, de azért mindig marad va-

lamennyi ember ,,t rzsállománynak", ami

a csapat magátképezi. Emiatt sem tudunk

rohamléptekkel haladni, mert a már egysz-
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1. Hogy osztod be a vízsgákat?

a, hogy elkérhessem a jegyzetet azoktól,
al<tkbelártak órára
b, hogy olyan emberekkel menjek egy na-
pon, akikkel lehet utána Zorbéuni
c, hogy ne iitkcjzzon a VOLT-tal

2. Milyen módszer szerint késziilsz egy-
egy vizsgára?

a, esténként kikérdezi az anyagot a gekkóm
b, mindenkit 1 elkérem a jegyzetét, és
mikor már elvesáem a részletekben,

c, netezés k zben nyitva hagyom a k nyvet

3. Szoktál vizsgát halasztani?

a, igen, ez a hobbim
b, nem, bukni szoktam, az sokkal men bb
c, Nem. Ja, de.

4. Mi a nap csricsa a vizsgaid szakban?

a, a reggeli
b, az ebéd
c, a vacsora

5. Melyik rosszabb?

a, kórbi
b, mikrobi
c, anat

6. Mit csinálsz, ha rrigy érzed, nem bírod
tovább a tanulást?

a, nevet adok az asztal alattnevelked por-
cicáknak
b, kimegyek pofázni a tanulóba
c, Tihanyi Tamás energizálásában keresek
menedéket

7. Milyen gyakran mész fel a netre a
vízsgaíd szakban?

a, napi I,5-4-szer
b, félóránként
c, kb. napi 10 percet nem vagyok fent

8. Mi a kedvenc Facebook-alka|mazá-
sod?

a, Farmville
b, Penguin Toss
c, nincs kedvenc

9. Kolisoknak; Szoktál a tanulóban tan-
ulni?

a, nem, oda csak pofaznijárok ki
b, nem, de néha kimegyek jegyzetért, aztán
oít ragadokpofázni
c, nem, csak cigizés kcizben szoktam hall-
gatni apofinást

Megoldás

T bbségében a,vá|aszok: Egészjó, csak
foglalkozz egy kicsit t bben a nyuladdal.
Néha cseréld ki az almot alatta, hidd el,
megháhá|ja.

Tobbségében b, válaszok: Menni fog, csak
egyél napi tsz r zcildséget és gyiimcilcs t,

és sose hagyd feleslegesen bekapcsolva a
rádiósmagnót! Ne egyél nyersen hódot!

T bbségében c, válaszok: Majdnem t ké-
letes, de én egy kicsit nagyobb gondot
fordítanék a szobám enteri rjére. Allítólag
az ágy fcilé akasztott indokolatlan, hor-
ribilis mennyiségu r zsaszín pliissnyuszi
csodákra képes.
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DR. AzARy Áros Arary 1850. április 27-én sziiletett a

Bereg vármegyei Verbiáson. Gimnáziumát

Ungváron, orvosi tanulmányait Pesten

végezle, és 1874-ben doktori címetszeruett.

Már 1873-ban gyakomok lett, két éwel
kés bb pedig Balogh Kálmán mellett

4 évig segédként dolgozott a budapesti

Tudományegyetem gyógy szertani és kórtani

intézetében, A boszniai hadjáratban is részt

vett, mint hadseregbeli foorvos.

1 880-ban az orvoskari tanártesttilet ktilfoldre
kiildte Azaryt, akinek így lehet sége nyílt

megismerkedni az ál|atowos-tudománnyal.

Dolgozott Berlinben, Miinchenben, és

Alfortban is ahol kutatói munkát végzett

t bbek kózt az actinomycosisról.

188l-ben, miután hazalért, kinevezték

állami állatorvosnak. Így keriilt a

mez hegyesi ménesparancsnoksághoz,

és a M. kir. Állatorvosi Tanintézethez.

Utóbbiban belgy gyászaíot tanított.

A tanintézetben zlamáI vilmos
visszavonulása után, 1882-ben nyilvános

rendes tanár lett a belgyógyás zat tanszéken.

Az l886l87-es tanévben az áIlatjáwánytan

és az állategyészségiigyi rendészet

magántanáraként is oktatott. Tormay Béla és

Thanhoffer Lajos felfigyeltek ajó képesség

fiatal oktatóra és ott, ahol tudták támogatták

tevékenységét. Ennek kcisz nhet en a

klinikai szakoktatás Európával egyenrang

lett. Azary els ként alkalmazta a

belgy gyászatí fizíkaí vizsgáIatot, a

szemtiikri vízsgálatot, és a galvanikus

áramot terápiás célra. Ó készítette eI a róla
elnevezettplesszimétertis,amitmáighasznál

a magyar állatorvos-tudomány. Modem
bakteriológiai gondolkodásmódot fo$atott,
így sokat foglalkozott az oltásokkal, mikor
még mások ebben kételkedtek. Például a
veszettség ellen már sikeres véd oltásokat

használt, míg Európán addig sehol (kivéve

Franciaországot),

Nagyban hozzájáruIt a hallgatók

fudományos irányri neveléséhez is. 1885-

ben részletes javaslatot dolgozott ki a

képzés írjraszervezésével kapcsolatban,

mely szerint 4 éves lenne a képzés és a
felvételi k vetelmény 6 gimnázilttmi osztály.

Emellett a doktorrá avatás jogát is kérte.

Sajnos terve abban az idóben nem valósult

meg, csak XX. század elején Hutyra tudta

véghezvinni A zary tew eit.

Munkái k ziil csak azokat adta ki,
melyekr l teljesen megbizonyosodott, hogy

tényleg valós ismereteket nyírjtanak, így
kevés látott napvilágot. Ilyen volt Aházi
állatok részletes kór és egészségtana, a

Részletes állatk r és gyóglani jegyzetek,

s a Vizsgálati módszertan és el készítés a
kórodára cím m ve.

1888. j lius 20-án 2 éves srilyos betegsége

után halt meg Szobon. Ma a Kerepesi

temet ben nyugszik felesége, Saági

Gregersen Emma mellett, a Gregesen család

sírk je alatt.

Egyébként Telcs Edének egyik leghíresebb

szobra, a Hiivelyk Matyi szobor Baján
található meg.
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A Kar Hallgatói Önkormanyzatapályáaatot hirdet a2OIL évi
Gólyatábor

megszervezésére.

A rendezvény id pontja: 2011. augusztus 27-30.

ApáIyánarnakárá|mazria kell a tervezett programokat, azok id pontjait és a
kiiltségvetési tervet.

Apályáaatokat e-mailben várjuk a bandlibence@t-online.hu címre,lárgy mez ben

,,Gólyatábor 2011" megjel léssel.
Beadási határid :2011.j nius 5. (vasárnap)

Ha bármi kérdésetek lenne, akkor fent említett e-mail címen vagy az alábbi telefonszámon
tehetitek meg:+3 6 -7 0 - 63 6 -97 -3 5

Budapest, 2011. május 6.
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Bos Major míísor - 201l

Hidak alján, utak szélén,

strihelt az én prosti néném.

Melegszívtí, b gy s, derék,

t le tudom ezt ameséL

Csepi Pali sete-suta,

felugrott a 7-es buszra,

Anébb l k tt néhány cs vest,

kisebbségit és b rfejest,

majd leiilt az uccsó helyre,

id sekkelnemt r dve.

Fehér k nyv akarlalba,
címe: Para diagnosztika.

Ezt tanulta nagy s erényen,

félelemmel a szívében.

Nem szorgalom vezérelte,

hisz mint atrágyát, itgy szerette.

Az késrtefre ilyen tettre,

vizsgázni ment a tanszékre.

Oda is ért elég korán,

egy kicsivel fel 8 után,

ketten voltak rajta kíviil,
így a harmadik lett végiil.

Ahogy ott iilt, s tanulgatott,

egyszer csak egy nagy fényt látott.

Pali nem hitt a szemének,

rigy tudta, most nem részeg.

Ám ekkor,.mint alány a K rb 1,

tiindér mászoltki a fényb l,

odalibbent kacér kénnyel,

s álmot sz rtrávesszejével.
Pali feje hátra bukott,

a k nyve a ftjldre hullott,

és elaludt csendben, mélán,

az' A' épilet folyosój án.

Mi lett vele? Most elmondom.

Érte senki ne aggódjon.

Felébredt, nem a campuson,

Miinchenben volt egy s rpadon.

A legjobb helyen Európán,

persze csak a Sziget után.

Hol a férfi boldog lehet,

ez ahely az Oktoberfest.

Dreher, Gcisser, Paulaner,

Palinak is ett 1 állt fel.

Meg a n kt l. akik hozták,

dekoltázsuk n em takarták.

Nyelte a s rt, meg aWurstot,

német nyelven káromkodott.

,,Scheisse und scheisse"-így

kiáltott,

s a t bbiekkel danolászott.

Az éneklés lassan eliilt,
Pali hólyagja már fesziJllt.

Otthagyta a társaságot,

s célba vett egy rózsabokrot.

A bokor mellett egy fa állott,

h siink annak támaszkodott.

Furcsa volt a tapintása,

mint egy kemény, kerek alma.

Mert nem fa volt, mint gondolta,

a pincérn mellét fogta.

De a kislány gy ngéd lelke,

a mellfogdosást nem t rhette.

Sepnínyelet v elt a kézhe,
betolni a végbelébe.

De Palink ezl nem hagyhatta,

tl ri,i qi

rsl lBi
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s bemenekiilt egy TOI-TOI-ba.

AWC ajtót jóIbezárta,

kiengedte, maj d kir áuta.

Két órát i,ilt a sloziban,

mire ki mert j nni onnan.

Mikor kij tt, nézettnagyot,

csodálkozott, álmélkodott.

Már nem a harmónika szólt,

azIstván utca 2-ben volt.

,Na jó, de ott hol?" Csak az fudja,

aki az ÁOTK-n nyomja.

Tril a bikán és Hutyrán,

minden bulik legjobbikán,

hol a zenét Szamák tolja,

nem máshol, mint az Equusban.

Ha már ott volt, ráztafarát,

megtapizott sok jó macát.

Végigtáncolt a az estét,

s pénzért árulta a testét.

Mint egy Isten, pont tlgy ropta,

Rádió 1 slágerokra.

Csepi Pali sete-suta,

a tanszéken ébredt jra.

,,Csak rossz álom volt"- nyugtázta,

de rémiilet villant agyába.

Most van ám csak jó nagybajba,
a két v izs gazót átaludta !

Farkas, Homok hívja menten,

s a paráról fingja sincsen.

Egy vigasza volna neki,

minden gondját elfedheti.

Hogyhati,aj barátok,

egy emberként sszeálltok,

cetliteket me gfogj átok,

s Bos Majornak választjátok!

1.

A Dóra ura

R?*1<24 Lqjza
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Kedves Eukanuba!

A szervez k nevében is szeretnék koszcinetet mondani a Eukanubának az Equus
napokhoz nlíjtott segítségért !

Némi biiszkeséggel is írom, hogy a Eukanuba színeiben lezajlott két esemény -
a Eukanuba reggeli és ahozzá kapcsolódó nyereményátadás - nagy népszer ségnek
cirvendett a hallgatók, s t, a kar oktatói és dolgozói kórében egyaránt.

A csiitortoki nap meglehetcísen korán és álmosan indult a legtobbíink számára.
Ennek ellenére a biifé el tt felállított Eukanuba standnál 9 órátóI már lépni sem
lehetett, egészen addig míg az utolsó szelvény és az utolsó szendvics el nem fogyott,
Gyakorlatilag minden évfolyamról, a I sállat l(inikáról, és más tanszékekról is jelentek
meg, ami azt m|Jtatja, hogy a Eukanuba reggeli az évek folyamán alaposan beépiilt a
kóztudatba és kiilon<isebben nagy rek]ámot nem igényel, mert magától értetcídcíen
hozzátartozikaz Equus napok eseményeihez. Továbbá az eseményvonzerején mit sem
változtatott az atény,hogy az el z, évelÁezképest idén már csak 3 fr kapott es éIyt arra,
hogy Eukanuba tápot nyerjen.

A reggeli során késziilt fenyképek tan skodnak arról hogy nem csak a menii, de a
hangulat is nagyszerri volt. A képek magukért beszélnek.

Másnap, k<izvetleniil a felvonulás után, még az állat-szépségverseny el tt keriilt
sor a sorsolásra és a nyeremények átadására. Erre a célra az aktuálisan legforgalmasabb
helyet sikertilt kiválasztani - a kollégiumi focipálya sarkát. A szépségversenyre nevezcílg
és a reggelin részt vettek gytíríijében, egy csinos h<ilgy segítségével bonyolítottuk le az
eseményt.

AsorsfurcsatréÍája,hogyanyerteseketh zósegít m,ésasorsolástvide&arógzit
lány is a nyertesek ktizcitt volt. O (Ezért nincs meg a videó vége ... )

Meg keIl említenem két (sajnos nem dokumentált) esetet is.
Az egyik a felvonulás alatt tortént: felf jtam néhány eukanubás lufit és a vonuló

tomeg kózé iitcittem. ,,A lufit mindenki szeret|", így aztán még sokáig jártkézról,kézre
az a néhány magenta színtí légg<imb,

Á másik eset pedig már szombatory a stand,up-os Rekop Gyorgynek k<isz<inhet .

Fellépése alaft, az esyik iit s poénban egy Eukanuba tápos zsák is ,,el<ikeriilt", mint
párna a konyhában alvó <iccse feje alatt.

A Eukanubq mint márka, mint szín már szervesen hozzátartozik akari napokhoz,
így sokkal inkább a Eukanuba rendezvényeinek min ség9 mint az eI zetes reklám
határozza meg a részvételi kedvet, végeredményben a résztvev k számát.

Ürlvcizlettel,

Albcrt Ervin
Brrkarruba sszekijt

Y ;) ,1, i) +} l
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