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Intim sarkán kezd billegni a tétova élet és ujjal 
szanaszét mutogat, ha falhoz állítják az eldör-
dült kérdéssel: tekersz fiam te rendesen? 

A Confabulának nem kell tarkóra tett kézzel 
megadnia magát. Elmondhatjuk: tekerünk! Pe-
dálozunk az egyetemtől a kiskocsmáig, Árkádon 
és hegyeken át. Méghozzá nekivadult lendület-
tel ajkunkba harapva, mint a Csajok a csúcson 
lassítani képtelen Inken-je az ominózus biciklis 
jelenetben, már ha bátrabb erkölcsű fantáziálás-
sal akarnánk példát hozni.

A bringa és a bringázás, fajták és tippek, túrák és 
egyesületek mentén fűztük fel szeptemberi szá-
munkat tisztelegve ezen halhatatlan szépségű 
tárgyak előtt.

Minden bizonnyal meglepünk kedves 
Olvasó, kicsattanó és koherens cikke-
ink olvasása közben. Amitől persze 
nem riadunk vissza. A Confabula 
ugyanis alapjaiban megújult. Új 
B5-ös mérettel, új logóval, új ro-
vatokkal és új tagokkal vágunk 
neki az évnek. Nagy örömöm-
re szolgál, hogy szerkesztőink 
között köszönthetem a régi-új 
tagot Madarassy-Szücs Annát, 
az elsős György Esztert, az in-

novatív tördelésért felelős Heinrich Károlyt és a 
dinamikus manírral író Kresz Dánielt!

Az új rovatok között az arts in med-et és az un-
vercity-t emelném ki. Előbbit a Tanácsterem-
ben rendszeresen megrendezett  „Arts-in-Med” 
elnevezésű estek ihlették, ahol a témát az or-
voslás és a művészetek kapcsolódási pontjaiból 
merítik. Univercity című rovatunk, pedig valami 
olyan kellően tág téren mozog, amit a Pécs-PO-
TE-medikus tengelyen lehet leginkább elhe-
lyezni.

 Az ebben a számban található négy darab sta-
tisztika (Van biciklid? Mivel jártok egyetemre? 
Mennyi ideig jártok biciklivel egy évben? Ha 
lenne bringaút tekernél?) POTE diákok bevo-

násával készült minden szakról és évfolyam-
ról, így tekinthetjük reprezentatívnak. 

Külön figyelmet érdemelnek még a 
Skills Lab és a 400 ágyas megaprojek-
tekről hírt adó írásaink, valamint a 

visszatért English pages mellékle-
tünk!

Az olvasáshoz fékevesztett kéjt 
kívánok! 

írta: HorvátH Bálint

SZERKESZTŐI LEVÉL
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Újságíró kérdezi, hogy honnan a név?

1817:  Draisienne. Laufmaschine. Vagy egyszerűen csak 
vesszőparipa. Freiherr  Karl von Drais. Mannheim, Né-
metország. Az első kétkerekű, humán erőforrás által haj-
tott (mivel akkor egyetem nélkül is ment) bicikli pre-
kurzor.  1868: mint sok minden más, a „bicyclette”-ből 
származó bicikli elnevezés is francia invenció, hiszen a 

vörösboros-sajtos-csigások nem csak abban tehetségesek, 
hogy egy nyelvet beszélnek. 19. század, erősen dista-
lis kétharmad: Szekrényessy Kálmán, a Boszporusz és a 
Szuezi-csatorna átúszása közötti fröccs-szünetben meg-
alkotja „kerékpár” szavunkat. Pontos adatokkal azonban 
sajnos nem rendelkezhetek a kedves Olvasó számára 
arról, hogy hány évnyi fröccs abszorbeálása után csapott 
az asztalra Szekrényessy, hogy: „ Egy pár kerék az egészen 
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pontosan egy kerékpár!”. Mint hogy olyan információval 
sem rendelkezem, hogy Szekrényessy úr fogyasztott-e 
egyáltalán etilt, kiemelkedő és sokszínű sportpályafutá-
sa során. Olyannal azonban igen, hogy a Vác-Budapest 
közötti harminc kilométeres távot 4 óra 22 perc alatt 
úszta. Azóta annyit fejlődtünk, hogy ennyi idő alatt már 
egy Ikarus 256-os típusú autóbusz is megérkezik Pécsről 
Rátótra. 

Mert, hogy a TPP, a Delco pulykasonka és a Dankó 
között van kapcsolat 

Tehát adott egy bicikli. Tájanatómiából már sokan meg-
tanulhatták, hogy mely részek alkotják és hol találha-
tóak az egy- és a kéttengelyű ízületei. Közös jellemzője 
az összes kerékpárnak, hogy születésükkor testi fejlő-
désük teljes mértékben befejezettnek tekinthető. Aki 
esetleg méretbeli növekedést vélne észrevenni a kedves 
kétkerekűjén, az feltétlenül vigye el szakorvoshoz. Akár 
komoly genetikai problémák is állhatnak a tünetek hát-
terében. Ez általában a TPP (tudom, hogy erről min-
denkinek a tetraphenylporphirin jut az eszébe, de ez iga-
zából a „Tesco Premium Product”. Just for you.) genetikus 
defektus is lehet, mely sajnos egyre inkább autoszomális 
domináns típusú öröklődést mutat. Ha éppen egy 
olyan alomból szemezünk egy szép (?) 
példánnyal, melynek a nyakörvén 
található ár nem halad-
ja meg a tizen-
öt-húsz-

ez e r 
r o p o g ó s 

magyar forintot - in-
kább járjunk gyalog. Az efféle 

sok helyen rugózó, hajlékony jellemű 
egyedeket jobb elkerülni. Mert, ha a felvágott 

pult irányából még jól is nézett ki, közelről nem olyan, 
mint ahogy azt a Delco paprikás pulykasonka vétele köz-
ben képzeltük. Továbbá funkcionális szinten is többet ér 
az azonos árért vett, fent nevezett, nitrogént tartalmazó 
vegyületekben gazdag szeletelt szárnyas. Az ilyen kerék-
párral való együttélés erős triggere a MAP kináz által 
közvetített stressz-aktivált jelátvitelnek. Nem csak ma-
gunknak ártunk vele, hanem a sok betegeskedés miatt 
az egészségügyi ellátást is túlterheljük. Ebből kifolyólag 
ezekre a „kerékpárokra” előbb-utóbb „just for you” adót 
fognak kivetni. Tehát, ha Tesco, akkor maradjunk inkább 
a jól bevált Dankó Pistánál. Az nem hazudik. 

Ratio vs/et emotio

Na, de ki mondta, hogy nem lehetünk tizenöt-húsz 
kilóért egy jó állapotú bicicleta büszke tulajdonosai? 
Sokat tapasztalt, művelt, jól öltözött, nem dohányzó, 
garázsban tartott, hűséges, valós kilométeres, alacsony 
kardiovaszkuláris rizikócsoportú, tiszta pedigréjű társat 
keresek. Húszezer pengő körül, hosszú távú kapcsolatra. 
Alkoholisták kíméljenek. 

Először ismerkedjünk. Érdemes élőben is szemrevéte-
lezni a tervben lévő példányt. Alapszabály, hogy a kortól 
sose ijedjünk meg. Az évek meg a rutin, ugye. Egy ilyen 
korú egyed már pikk-pakk összehoz egy jó marhapörit. 
Ebben az árkategóriában nagyon sok régi mountain-bi-
ke (mtb) kapható, 10 évestől körülbelül a tálca sör plusz 
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egy darabszámnak megfelelő életkorig. Felszereltségük 
nagy előnye, hogy akkoriban (leginkább a 2000 előttiek) 
az alsó-középkategóriás paripák alkatrészei is fémből 
készültek. Továbbá, ha esetleg trauma következtében 
mégis fracturálódik valami, akkor az alkatrész pótlása is 
sokkal olcsóbban megúszható egy újjal szemben. Nem 
beszélve az újak vételáráról. Hosszan tartó minőséget, 
tartós alkatrészeket, új esetében 513 902,34 iraki dínár 
alatt ne várjunk. Évjárattól függetlenül, ezek a típusok 
rendkívül sokoldalúan használható közlekedési esz-
közök. Az alacsony szervizköltségek miatt én szívből 
ajánlom ezt a korosztályt, mely az első maradó moláris 
előtörésének ideje és a bal felső második premoláris FDJ 
által jelölt számának megfelelő kor közé esik.

Szóba jöhetnek még a trekking és a városi kerékpárok. 
Fenti kategóriával szemben előnyük a kényelmes ülés-
pozíció, a glutealis regio-t kényeztető nyeregkreálmá-
nyok és az opcionális, jól elhelyezhető, nagy űrtartalmú 
kosarak, melyben egy átbulizott áttanult éjszaka után 
több medikus is elfér. Ez az egy kategória az, ami iránt 
semmiféle érzelmet nem érzek, pedig sok hosszú kap-
csolatom volt már biciklikkel. Rideg, érzelemmentes, 
ellenben praktikus. Nem hiába van ezzel tele Ausztria 
és Németország. Ez számomra a 65-ös karikás kategória. 

Na, de van itt még kérem szépen ebben az árkategóriá-
ban kerékpár. Szép, régi országútik. Ráció már kevesebb 

van bennük, nem úgy, mint emóció. Nagyon sokszínű, 
részleteiben is szép társaság. Sok is a nő közöttük, de ha 
nem figyelünk oda, akkor büntetnek. Ledobnak, meg-
bántanak, anyagi romlásba döntenek. Természetesen 
nem ennyire rossz a helyzet, csupán pár, versenyzésben 
bevált találmánytól érdemes a mindennapi használat so-
rán tartózkodni, mint például a belső nélküli, ragasztott 
gumitól. Erre azért az eladók is figyelmeztetik a kedves 
vásárlót. Vagy nem. A keskeny gumikból adódó alacsony 
gördülési ellenállásnak köszönhetően nagyon szépen le-
het velük suhanni, főleg, ha a kátyú és vízelvezető csa-
torna által indukált szlalomozásban is prok vagyunk. 
Könnyen individualizálható teremtmények, rengeteg 
féle színben kapható hozzájuk gumi. Átlag medikusi 
léthez én kevésbé ajánlanám, mert sárvédővel viccesen 
néz ki, nélküle viszont nem túl vidám az esőben való 
bringázás. Így azonban, akár a reggeli arcmosás is meg-
spórolható, és marad időnk csekkolni Izomtibi blogját, 
hogy van-e valami fejlemény a virtuális gyúróterem pör-
költ ízesítésű fehérje turmixainak világában.  Back to eső 
- nem mintha amúgy a Ladák és Ikarusok testes illatú 
kipufogógázának Ötvös Csöpit idéző hangulatfelhőjé-
be hatoló, szorgalmasan hulló dihidrogén-oxid cseppek 
oly boldoggá tennék a drótlovas életét. Na, de miért is 
mondom ezt annak, aki szereti ezen populációt, és még 
a kedvenc plüssállatkáját is kitúrja az ágyból azért, hogy 
még éjszakára se szakíthassa őket szét az Alltagsroutine 
acélos, Volkswagen jelű Laufmaschinéjának gonosz ügy-
ködése.

Elérkeztünk ahhoz a kategóriához, aminek az értéke 
már csak nőni fog (vagy legalábbis jó ezt gondolni). A 
nyugatiak, gyártmánytól függően, lassan ritkaságnak 
számítanak, a magyar típusok esetében is kezd ez alakul-
ni, hiszen sokan használat helyett az elhasználást prefe-
rálják. Tanya vagy veterán? Nézőpont kérdése, azonban 
józan felhasználók is felfedezhetik Benne az A-ból B-be 
való eljutás effektív oldalait. Erről a csoportról annyira 
lesz nehéz objektíven mesélni, mint egy egyetemi vizs-
gáról. Főleg, ha az bukással végződött. Egy sebesség, 
kontra, rugós nyereg, rudazatos karos fék, nyikorgás, 
Balaton, szánsájn, Pogány Madonna. Alapvetően ezekről 
mindenkinek a nagy kerekű (28-as), női vázas, lelakott 
Csepel Túrák villannak be. De! Kisebb kerékmérettel is 
készültek: 27, mely nagyon ritka és a később jól bevált 
26-os. Ééés igen, férfi vázas is van. Kis szerencsével akár 
egy hetvenes évek körüli is kifogható, mely fa marko-
lattal szerelt, kézzel csíkozott sárvédőjű, testet öltött 
lélek. Minden négyzetcentiméterük mesél. A sárvédőn 
található piros csík közepén leledző enyhe festéktöbb-
let. Mari néni (mint később kiderül, szomszéd) követte 
el meglepetésében, amikor Orion rádióján meghallotta, 
hogy elkészült a Tiszalöki Vízlépcső. Az már pedig csak 
zárójeles, hogy Skála is nyílt, ahol már Volán-vörös színű 
harisnya is kaphatóvá vált a vasbeton szürke mellett. A 
nem kevésbé nőies Trabant drapp megjelenéséig még jó 
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pár sárvédőt kellett csíkoznia. Továbbá ott van a kissé 
sérült, fa markolat, melyen akcidentálisan János bácsi 
végzett Euro NCAP töréstesztet egy jól sikerült kultú-
rest során. Egy pillanatig se tessék azt hinni, hogy eze-
ket nem lopják. És ne engedjenek az eladásnak akkor 
sem, ha egy felettébb szimpatikus úriember felajánlja 
Önöknek a Trafik előtt, hogy a bringáért cserébe kifizeti 
a beugrót. Mert ugye a zseton az már elfogyott izotóniás 
varázsitalra.

A realitás százas szögekkel kirakott kátyús bicikliútja

Végül és igenis utolsó sorban következzék pár kézzel-
foghatóbb, reálisabb tanács. Ellophatatlan lakatokkal 
lezárt ellopott biciklik, alkatrészek. Ha tehetjük, csak 
biztonságos helyen zárjuk le, zárt lépcsőházban, intéz-
mények előtt. Vagy csak egyszerűen zárjuk hozzá egy 
rendőr Astrához (a Niva még jobb). Az tuti fix. Kis 
esetszámban, de sajnos azzal is találkozhatunk, hogy 
kerékpárunkat amputálták, hopp, mínusz egy kerék. 
Minél szebb, újabb, drágább a példány, annál nagyobb 
rá az esély. Ilyen esetben a gyári kerék pótlása akár 5-7 

tálca sör árával is lehet ekvivalens. Ez kis szerencsével 
és egy módosított rögzítéssel könnyen kiküszöbölhető. 
A kerekek és a nyeregcső rögzítése az újabb bicikliken 
gyorszárral megoldott. Ezt csak ki kell hajtani és máris 
mobilis az adott elem. Ez ellen érdemes venni imbusz 
csavarral rögzítethető tengelyt, ülésbilincset. Az ezzel 
rögzített alkatrészek ellopásához már több idő kell. És 
szerszám. Amire talán még nincsenek felkészülve. 

Abban az esetben, ha itt a lopásról szóló sorok után is 
maradt kedve a kedves Olvasónak vasparipát birtokolni, 
azonban nem Pécsen lakik, saját kerékpárját nem sze-
retné lehozni, vagy csak szeretne egy játszósat, akkor a 
következőket tanácsolom. Két biciklibolt is található az 
egyetem közelében, azonban, ha használtat szeretnénk 
venni, akkor érdemesebb egy kicsit messzebb menni. 
Paraszt, jogi kar (ez teszi igazán otthonossá a környéket 
a medikus számára) és a Légszeszgyár utca által bezárt 
geometriai síkban található a Fit-Boys kerékpár sza-
küzlet. Ott érdemes körülnézni. Illetve a Légszeszgyár 
utcában is, mert ott egy nagyszerű ital nagykereskedés 
található. 

A környezetvédelem iránt 
elkötelezett pécsi bringások 
1996-ban úgy érezték, ideje 
tenniük valamit közös céljaik 
eléréséért, ezért elindítottak egy 
kerékpáros fórumot. Így született 
meg a Kerékváros, amely eleinte 
nyomtatott formában jelent meg, 
de ma már online érhető el.

A lapot a Pécsi Túrakerékpáros 
Klub (PTKK) tartja fenn, ők állják 
a szerverköltséget és a domaint. 
Az írói-szerkesztői gárda magját 
három-négy ember alkotja a 30-
tól a 60 éves korosztályig, akik 
magánemberként vállalkozók, 
dolgozók, szabadidejükben, 
önkéntes alapon tevékenykednek 
az újságnál és más kerékpáros 
ügyekben is aktívan részt vesznek. 
Ezt a kört szeretnék bővíteni: 
várják a jó tollú, elhivatott, 
tájékozott, tájékoztatni képes 
fiatalokat, akik szívesen írnának a 
kerékpározásról.

A Kerékváros tevékenysége 
széleskörű. Egy része 

érdekvédelem, közlekedésszakma, 
más részről tájékoztatást adnak 
a bringás lehetőségekről, 
tudnivalókról, programokat 
ajánlanak, bemutatják a biciklizés 
szokásait: pl. hegyi kerékpározás 
illemtana, információkat 
gyűjtenek a kerékpárutakról, 
szerelvényekről és ezeket 
rendszerezik is.

Eddigi legnagyobb sikerük 
az I. PKMCs. Ez a Pécsi 
Kerékpárforgalmi Munkacsoport 
nevű tanács, amelynek véleményét 
már a városvezetés is gyakran 
kikéri a kerékpárutak, kerékpáros 
infrastruktúra tervezésekor (pl.: 
az Egyetemváros projektként 
futó, a tavaszra állítólag elkészülő 
vonalról is hosszas egyeztetések 
folytak, és a Szigeti úton tervezett 
forgalmirend-változás kapcsán is 
megkeresték őket).

Céljaik közé kitűzték, hogy 
Pécs újra jól és tömegek által 
kerékpározható lehessen. 
Ennek érdekében létezik egy 

Kerékpárutak rovat, ahol olyan 
tervezett útvonalak találhatók, 
amik megvalósítandók/
hatók volnának. Szeretnék, ha 
nyugodtan biciklizhetnének 
a városban a kisgyerekekkel 
a szülők és oldódnának a 
konfliktusok a kerékpárosok és a 
gyalogosok között.

Jövőre tekintő terveik között 
szerepel, hogy hatással legyenek 
a bringásokra, a városi-megyei 
kerékpáros döntésekre. Ahhoz, 
hogy mindezt elérjék, friss erőket 
szeretnének bevonni a munkába 
és - némi webes marketinggel - 
nagyobb olvasótábort gyűjteni, 
erős tekintettel a jövőtudatos 
fiatalokra és az értékorientált 
döntéshozókra. Legnagyobb 
álmuk, hogy országos, nagy 
hatású orgánummá váljanak.

Sok sikert nektek, 
Kerékváros!

írta: Csárdi KlaUdia

KERÉKVÁROS
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A Downhill

Van az a régi vicc az élő szövetről a fémvázon. Na, ha valaki sokat dé-
házik, akkor a fémváz, vagy pár titáncsavar előbb-utóbb az élő szövetbe 
épül, persze nyilvánvaló feltétel a szövet élése, hogy üljön a módosult 
poén. 

Nem kell rögtön a Toronyból kiugrani egy kis stresszhormonért, elég 
DH bringán lerongyolni a Misina projekt (még) nem hivatalos pályáin. 
A meredek lejtőn, az adrenalinon és a tökéletes reflexeken kívül ehhez 
fanatizmus kell. Elvakult. Ősi. Stressz pontoknál bonthatatlan.

Mert a déhásoknak a Mecsek olyan, mint hajósoknak a szírének dala: 
csábító, mennyei és pokoli egyszerre. Tizedmásodperces döntéseket ug-
ratókon és letöréseken jól meghozni narkotikus élmény, sziklát fogni 
árnyalatnyival rosszabb, de ezen csak mosolygunk, változó mennyiségű 
fogakkal a szánkban.

Kinek ajánljuk: aki szakadékokon keresztül szeret oskolába járni.

A MountAin Bike

A MTB a bringák frego-
lija, olyan, mint az Aspirin, 
mindenre jó. Ellenérve 
igazából nincs, max, ha 
nem koncepciónk a kétke-
rekű svájci bicska. Nincsen 
lírai lelke, semmi aforizma 
meg csilingelő advento-
zás. Csak menni munkába 
hegyeken át, meg szépen, 
boldogan és monetárisan 
élni, amíg meg nem mur-
delünk. 

Ha a homloktérben a 
praktikum alszik kismacs-
kává gömbölyödve, akkor a 
garázsban MTB áll. Meg 
akkor is, ha unjuk, hogy a 
Csitári hegyek alatt vélünk 

A BMX

A Bicycle Moto-Cross (BMX) vala-
mikor a ’70-as évek óta népszerű az 
USA-ban. 20”-os kerekek, alacsony 
költségvetés és a Bomfunk MC’s – 
Freestyler című számának klipjé-
ben lévő távirányító, ennyi kell az 
induláshoz. Az időkapcsolót csa-
ládi vacsorákhoz, rossz randikhoz 
és kórházi lábadozáshoz ajánljuk. 
Esetleg giftbe a rasztagyerek, hogy 
emlékeztessen, mennyivel jobb 
most fiatalnak lenni, mint a ’90-es 
években.

A BMX bringa kicsi bors, de ahogy 
leopárdot sem tanácsos kézből 
etetni, úgy ezt sem TB nélkül haj-
tani. A látványos trükkök melósak, 

A hipszter kecAj

Némi belső motoszkáló attitűddel bírva az igazmondásra, meg 
kell nyugodnunk abban, hogy a hipszter napjainkban olyan 
dévajul tág és taxonómiával nem pödzött dolga a világnak, hogy 
itt egyet mondani nem lehet. Akkor mondjunk kettőt, hármat, 
tizenhármat! Megmondjuk, hogy éppenséggel megmondhat-
nánk, de kit érdekelne a hatodik szemüveges poén után, hogy 
mi folyik a gumiszobában?

El kell fogadnunk, hogy a hipszter bringák sokfélék, mint az 
orrváladék. Jellemzőjük, hogy egyedi építésűek, színesek vagy 
nem, fixik vagy nem. Feltűnőek, vagy nem, van sapkája a tu-
lajnak vagy nem. Persze ezek a jegyek is csak annyiban stabil 
tünetek, mint a takony. Vagy nátha okozza vagy nem.

Kinek ajánljuk: Harry Potternek és ByeAlexnek.
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A cAMping

A Nimitz osztályú USS Lincoln nagyjából az lehet az Amerikai Haditengerészetnek, 
mint a Camping a Csepel Műveknek: a státuszfenntartó csapásmérő. Ez az anyáink 
szívének apró tűzhelyébe helyezett és ott készre sütött tortácska. Fiatalon a lánc ro-
pog, aztán pár év múlva a térdek. Cserébe a vécédekli méretű nyergen ülve a könyök 
nyújtott, a tartás délceg és a megdelejezett dinamó termeli az áramot. Kis Délnek 
hajtott autonóm életérzés a kopár szik sarján.

Az igazi Camping orosz vasércből születik csepeli kohókban és a küllőkön szorobá-
nozni lehet a műanyag polírgyöngyökkel. Vázból a kerához két típust álmodtak: van 
az összecsukható panel praktikum és a nem csukható másik. 

Hajlamosak vagyunk a Campinget a szociál retró tengelyén elhelyezni, de a Cam-
ping ennél több, illetve időt állóbb. A Campingnek jól áll a csomi és a kosár, meg a 
plusz két gyerekes végtelenített nyár és a sátorozások. És olyan feszült izgalom fog 
el az első pedáltaposás előtt, mint egy hosszúra nyúlt előadás végén, amikor a kezek 
türelmetlenül várják, hogy végre tapsolni lehessen.

Kinek ajánljuk: az egész nemzetnek, a hip-hopnak és a Belgának. Camping bringá-
sok, szevasztok!

Az országúti

Magyarországon a törvény szerint gyermekek nem vihetnek a testtömegük 
10%-ánál nagyobb iskolatáskát. Ez a súlykorreláció az országúti bringákra is 
hiba nélkül áll. Ezen az egy ponton túl azonban egyéb hasonlatokba kisko-
rúakat inkább nem vonnánk be.

Az országúti kerékpár a leghosszabb múlttal bíró biciklifajta, a legnagyobb 
létszámú és leghosszabb versenyeken hajtják őket.

A klasszikus daraboktól a most regnáló full-top high-tech típusokig hibátlan 
az összes. A karcsú vázban, az ezt ellenpontozó kosszarvszerű kormányban, a 
virsli gumikban, a tangányi nyeregben és az egész megjelenésben van valami 
erotikus. Kecsesek, mint a gazellák, kirobbanóak, mint az apoplexiás agyvér-
zés és szépek, mint Olivia Wilde. Az országúti beleturkál az ember szívébe.

Kinek ajánljuk: műértőknek.

és persze csajozni is bizto-
san lehet vele, mint ahogy 
kreatív módokon lebénulni 
nyaktól caudal felé.

Kinek ajánljuk: bárkinek, 
aki fiatalon, sebhelyesen és 
gyorsan akar meghalni, va-
lamint Johnny Knoxvillnek.

elesik a ló. Továbbá akkor 
is társ, ha gondolatilag a 
korábbi mondattól kecse-
sen elszökkenve szitokra 
nyitnánk labiumaink kö-
zött a rést, mert tekerni 
már túl ragyás az egyetem-
városi útszél.

Kinek ajánljuk: minden-
kinek és a pécsi ultráknak. 
Éóéó, pécsi munkás! Üthe-
titek, akkor is gurul.
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1 A bohókás:

Szabadságvágy mindenekfelett! Ő az, aki soha nem vész el a tömegben, senkire sem akar hasonlítani. Biztosan Te is ismersz 
ilyet, nem nehéz megmondani róla. Gondolkozz csak: élénk hajszín, megdöbbentő testékszerek, cuki és vad egyszerre…  
Nos, beugrott már? Ha egyébről nem is, a biciklijéről biztosan megismered, hisz nincs nehéz dolgod, csak ne a szürkék 
között kutakodj a tárolóban! A bohókás nem a száguldás embere, bár imádja áthágni a szabályokat, ez a viselkedés inkább 
csak provokatív jellegű. Kérd csak meg egy extrém mutatványra! Biztosan elbohóckodja majd.

2. A romantikus:

Kalap, kendő és könnyed ruhácska. Mintha egyenesen Provence levendulamezőiről gurult volna be, olyan légies a megjele-
nése. Ciripelő hangján „szépjónapot” kíván, és tovalibben elvarázsolt útján. Milyen járgány tartozhat ehhez a jelenséghez? 
Csak a Camping! Minél vidékibb, annál jobb. Tarts vele egy szép napon, és biztos lehetsz benne, hogy elfeledteti veled az 
egyik alapvető fizikai mennyiség létezését: az időt.

3. A trendi:

Soha nem mutatkozik napszemüveg nélkül, soha nem mutatkozik túl sokszor ugyanabban a ruhában, soha nem indul el 
smink nélkül, soha nem látod mosolyogni. Minden darabja összhangban van a másikkal, így nem kérdés, hogy a bringája is 
katalógusba illő. Hogy ismersz-e ilyet? Nem valószínű. Viszont kérhetsz tőle autogramot és talán még meg is érintheted...

4. A művész:

Na, most menj oda a biciklitárolóhoz és szép lassan pásztázd végig! Semmi? Jó, most még egyszer pásztázd 
szépen végig! Nem, nem érted a lényeget. Az a baj, hogy biciklit keresel. Ne légy olyan kritikus, elég, ha kerekei 
vannak! Hát jó, elég, ha kereke van. Látom, megtaláltad. Igazad van, én sem tudom, melyik az eleje, de ez most lé-
nyegtelen. Nézd azt a szép motívumot rajta! Nem, ötletem sincs mi lehet, de ezt amúgy se fogjuk soha megérteni.

5. A barbi:

A színét illetően fogalmazzunk úgy, hogy magenta. Csillog-villog, talán még kis kövek is díszítik. (Akarva-aka-
ratlanul is eszembe jut gyermekkorom kedvenc négykerekű cangája, aminek a kormányából helyes kis színes 
szalagok fityegtek ki és igen látványosan repkedtek száguldó sebességem hatására.) Gazdája minden bizonnyal 
megrekedt a csillámporos álomvilág egy kis szigetén és cukinak tartja az effajta dekorációs stílusirányzatokat. 
Egyéb oldalról másodlagos nemi jellegeit is előszeretettel villogtatja, akár csak bringája lakkozott sárhányóját.

6. A sportlady:

Járgánya 8 lakat alatt van otthon, a legmodernebb riasztóval ellátott garázs-
ban, ahol harci kutyák őrzik. Egyébként az elmondások alapján szép bicikli, 
fényesre polírozott, könnyű vázú, vékony kerekű. Egyszer-egyszer láthatod 
őt használat közben, de résen kell lenned, mert két másodperc múlva már 
a következő utcában jár. A gazdája természetesen márkafüggő, zsírszegény 
tejet iszik és lófarokban hordja a haját. Nála aztán fontos a „milyen gyorsan? 
és meddig tart?”, és ha teljesítményről van szó, véresen komoly a játszma.

7. A laza:

Őt sajnos nehéz megismerni a biciklije alapján, sőt, néha még a 
saját járgányát is alig ismeri fel. Azzal jár, amelyiket éppen otthon 
találja. Nem zavarja, ha lapos a kerék, vagy nyolcasok hullámoztat-
ják útját. Amíg gurul, és elviszi, ahová kell, neki édes mindegy, hogy 
néz ki. Nem ritka, hogy porcicák díszítik vázát és falevelek ékesítik 
kerekeit, de ő boldogan teker kifürkészhetetlen útján!
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TÜKRÖM, TÜKRÖM, 
KÉTKEREKŰM…
A XXI. század igen jól ismert, fülsiketítőn 
visszhangzó jelszavai: önmegvalósítás és 
önkifejezés. A már-már unalmassá váló téma 
még mindig osztatlan sikert élvez az erre 
éhező fogyasztói társadalmakban. Termé-
szetesen kis országunk sem kivétel ez alól a 
trend alól. A választék, mint bárhol másutt, a 
kerékpárok piacán is igen széles spektrumot 
vett fel. Hiúságunkat oly szaporán legyez-
gető világunk biciklivásárláskor sem hagy 
cserben bennünket, hölgyeket; választhatunk 
mind színben, mind stílusban és formában 
egyéniségünkhöz, személyiségünkhöz, élet-
szemléletünkhöz, szenvedélyünkhöz, a mun-
kánkhoz vagy épp az aktuális táskánkhoz illő 
darabot. De vajon tényleg madarat tolláról, 
embert cangájáról…?

ÍrtA: cser AnnAMáriA

CYCLE 

CHICKS
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– Budapesten 2004 szeptemberében 
szervezték az első magyarországi 
Critical Masst. Mi a helyzet Péccsel?
– Nos, valójában Pécsett sokkal 
korábban, már 1995-ben is volt hasonló 
jellegű akció, csak más néven, a Pécsi 
Túrakerékpáros Klub szervezésében. 
Azon a rendezvényen körülbelül 500 
fő vett részt – ez a létszám egyébként 
állandósulni látszik, napjainkban is 
nagyjából ennyien gyűlnek össze egy-
egy felvonulás alkalmával. Akkori 
célkitűzésünk volt egy kertvárosi 
bringaútvonal kiépítése  – a projekt végül 
1997-ben készült el. 1995-től kezdve 
évente egyszer, majd 2000-től évente 
kétszer rendeztünk kisebb létszámú 
felvonulásokat április 22. (a Föld napja) 
és szeptember 22. (az európai autómentes 
nap) környékén. 
A megújulás 2006-ban következett be, 
azóta ismét több száz fős felvonulásokat 
szervezünk, ettől fogva használjuk a 
Kritikus Tömeg / Critical Mass nevet is. 

– Milyen jellegzetességei vannak 
a Critical Massnak, amelyek 
megkülönböztetik a többi bringás 
felvonulástól?
– A legfontosabb szempont, hogy ezeket 
az akciókat magánszemélyek szervezik, 
valamint teljesen pártsemlegesek 
vagyunk, és nem kötődünk semmiféle 
szervezethez. Más országokkal 
ellentétben a magyarországi felvonulások 
hatalmas embertömegeket mozgatnak 
meg: egy-egy fővárosi rendezvényen 
akár több tízezer ember is megjelenik. 
Ez, a külföldihez képest jóval magasabb 
részvételi arány talán annak is köszönhető, 

hogy itthon nem annyira spontán 
módon szerveződünk; a weboldalaink 
mellett ( www.kritikustomegpecs.hu, 
www.criticalmass.hu ) ott vagyunk a 
legnagyobb közösségi portálon is.

– Az akciók mindig egy bizonyos terv/
célkitűzés köré szerveződnek?
– Legtöbbször igen. 1997-ben fogadta 
el az önkormányzat Pécs Kerékpáros 
Közlekedésfejlesztési Koncepcióját, 
amit azóta a városvezetéssel 
együttműködve folyamatos 
pontosításokkal, módosításokkal 
csiszolgatunk – a megvalósítás sajnos 
apró lépésekben halad. 2010-ben 
pedig a mi kezdeményezésünkre 
helyeztek el biciklitárolókat az újonnan 
épült Tudásközponthoz és a Kodály-
központhoz, mivel ezek nem szerepeltek 
az eredeti tervekben. A fejlesztéseknél 
nem feltétlenül kell  nagy dolgokra 
gondolni: már a sávfestésekkel, a 
forgalmas útszakaszokon haladó autók 
sebességének korlátozásával, vagy az 
egyirányú utcák legjobb kihasználásának 
biztosításával is hatalmas eredményeket 
lehetne elérni a kerékpáros közlekedés 
minőségének javításában. 
A legfőbb célunk tulajdonképpen 
egyfajta szemléletváltás lenne. Tíz évvel 
ezelőtt még nagyon kevés bringást 
lehetett látni az utakon, és a legtöbben 
úgy gondolták, a biciklinek a járdán van 
a helye. Úgy látom, ezen a téren hatalmas 
változás következett be, egyszerűen divat 
lett bringával járni. Jó lenne felismerni 
ennek a több szempontból is hasznos – 
hiszen amellett hogy környezetkímélő, 
a Pécshez hasonló nyüzsgő városokban 

A Critical Mass talán a nemzetközileg legismertebb városi bringás felvonulás, 
mely, bár Kaliforniából indult világhódító útjára, nevét Kínából kölcsönözte: itt 
ugyanis a kerékpárosok a kereszteződésekben csoportokba verődve – azaz mintegy 
kritikus tömeget alkotva – vívják ki maguknak az elsőbbséget, és haladnak át a 
forgalmasabb útszakaszokon. Az itthoni mozgalomról, a már elért sikerekről 
és a jövőbeni tervekről a pécsi szervezőcsapat egyik tagjával, Lévai Gáborral 
beszélgettünk.

A PÉCSI KRITIKUS TÖMEG
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1/ Van biciklid?
VAN

NINCS

86%
14%
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2/ Mivel jártok
egyetemre?

BICIKLIVEL

GYALOG

AUTÓVAL

BUSSZAL

12%

61%
3%

24%
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a lépésben araszoló autókhoz képest  
gyorsabb is – közlekedési eszköznek a 
létjogosultságát, és a városi forgalomban 
betöltött, egyre nagyobb szerepéhez 
alkalmazkodva biztosítani a lehető legjobb 
és legbiztonságosabb körülményeket.

– Ha már a biztonságnál tartunk: akadnak, 
akik a biciklizést sokkal veszélyesebbnek 
tartják az autónál.
– Gyakorló bringásként és autóvezetőként 
is az a véleményem, hogy minél többen 
ülnek biciklire, annál biztonságosabbá válik 
számukra a közlekedés: az autósok így 
hozzászoknak a jelenlétükhöz, és jobban 
tudnak figyelni rájuk. Természetesen a 
KRESZ-szabályok betartása mindenkire 
ugyanúgy vonatkozik.

– Budapesten áprilisban volt az utolsó 
Critical Mass. Ez azt jelenti, hogy vidéken 
is abbamaradnak az összejövetelek?
– Egyáltalán nem, sőt, a fővárosban sem 
dőlnek hátra karba tett kézzel; továbbra 
is lesznek ilyesfajta megmozdulások. A 
fővárosi Critical Mass szervezői úgy érezték, 
elérték, amit akartak, hiszen egy erőteljes 
szemléletváltás történt: elindult a bérbicikli-
rendszer, és a legfrissebb városfejlesztési 
tervek is egyre inkább „bringabarátok”; 
egyszóval a kerékpárosokat már nem lehet 
kikerülni. Egyébként el lehet képzelni, 
milyen hatalmas feladat néhány embernek 
csak úgy megszervezni egy-egy ilyen 
eseményt, így a budapesti szervezőkkel 
együtt többen a Magyar Kerékpáros Klub 
keretein belül folytatjuk a munkát. A cél, 
hogy a jelenlegi kb. 2500-ról 5000 főre 
bővítsük a klub létszámát.
A pestiek következő nagy durranása 
egyébként a Nagykörúton kialakítandó 
bringasáv lesz. 

– Mikor lesz a következő Critical Mass 
Pécsett, és mik a jelenlegi célkitűzések?
– A következő akció a hagyományos módon, 
valamikor szeptember 22-e körül lesz; a 
céljaink között szerepel egy, az egyetem 
épületeit összekötő útvonal tervezése és 
kialakítása. Nemrég forgalomba került egy 
mobil-alkalmazás is ( www.urbancyclr.com 

), amelynek segítségével felmérhető, melyek 
a bringások által a leggyakrabban használt 
útvonalak, és lehetőség nyílik kifejezetten 
ezen szakaszok fejlesztésére.

írta: szaBó dorottya

FotóK: lévai gáBor
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„Van egy másik valóság - a tükörkép, amit a világ mutat benned, ha művész vagy. S egy idő múl-
va, ha sejted mesterségedet, már csak ez a másik valóság érdekel.” - Márai Sándor szavaival sze-
retném bevezetni Dr. Mayer Klára, a Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet adjunk-
tusával folytatott beszélgetésemet. A gyógyszerészet, akárcsak az orvos-, és fogorvostan, 
egyfajta művészet. Alkotunk, formálunk, „restaurálunk”. Betegek gyógyításának szentel-
jük életünket, mely csak nagy szaktudással, empátiával valósulhat meg. A beteg gyógyulá-
sa pedig táplálja „tükörképünk”, erőt ad a folytatáshoz. Nemcsak egy kiváló gyógyszerészt 
ismertem meg Tanárnő személyében, hanem egy olyan embert is, aki lelkiismeretesen, 
szeretettel oktat, aki megpróbálja, és végül kihozza belőlünk a legtöbbet, úgy, hogy közben 
tudatosságra, empátiára, hivatásunk iránti szeretetre nevel. Próbálja kiegészíteni hasznos 
és fontos darabokkal személyiségünk összetett mozaikját, hogy a nagybetűs életben meg-
álljuk helyünket gyógyszerészként…

INTERJÚ DR. MAYER KLÁRÁVAL
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Confabula: Kinek vagy esetleg minek a hatására 
választotta a gyógyszerészi hivatást? Gyermek-
korában is foglalkoztatta már a gyógyszerészet 
világa?

Dr. Mayer Klára: Már általános iskolás 
koromban megfogalmazódott bennem a gondolat. 
Gyermekként sokat betegeskedtem.  Tíz-tizenkét 
éves koromig az életben maradásom is kérdéses 
volt. Ennek kapcsán mindenképpen egészségügyi 
pályát szerettem volna választani; így jutottam el 
végül a gyógyszerészeti hivatáshoz. Az orvosihoz 
nem volt elég az önbizalmam, úgy véltem, hogy a 
gyógyszerészet lesz a megfelelő számomra.

C.: Hogyan emlékszik vissza a szegedi diáké-
vekre? Milyen volt az akkori gyógyszerészkép-
zés? Miben különbözött a maitól?

M. K.: A képzés felépítése alapvetően hasonló 
volt, habár, mi négy és fél évet jártunk egyetem-
re; kilenc szemeszter után lehetett államvizsgázni. 
Az alapozó kettő év akkoriban is megvolt, majd 
ezt követte a szakmai két év. A vizsgaidőszako-
kat nem szerettem. Sokszor voltunk este hétig 
iskolában, és az első időszakban minden második 
szombaton oktatás is folyt. Ritkábban mentünk 
haza. A hétvégét is általában Szegeden töltöttük 
tanulással, közösségépítéssel, barátkozással. Régen 
a közlekedést sem lehetett könnyen megoldani, de 
pénzünk sem volt annyi, hogy gyakran utazgas-
sunk.

C.: A gyógyszerészi szakágak közül miért pont 
a technológiát és a minőségbiztosítást választot-
ta?

M. K.: Hallgatóként kicsit a hatástan felé ori-
entálódott a figyelmem, de végül a technológián 
adódott diákköri munkalehetőség. Így kerültem 
már harmadévesként a gyógyszertechnológiá-
ra. Inkább az üzemi része foglalkoztatott jobban 
ennek a szakterületnek. A minőségbiztosításba 
az „élet” vitt bele. Egyszerűen lehetőségek és ki-
hívások adódtak, melyeket meg kellett csinálni, 
melyeknek meg kellett felelni. Be kellett vezetni a 
GMP-t (Good Manufacturing Practice – Jó gyártási 
gyakorlat – a szerk.) a galenusi laborba, és végül így 
kerültem a minőségbiztosítási vonalra.

C.: Hogyan emlékszik vissza a pécsi Gyógyszer-
technológiai Intézet alapítására?

M. K.: Nem volt egyszerű. Emlékszem, hogy kap-
tam egy telefonhívást Dévay Attila tanár úrtól, 
hogy keres technológus szakgyógyszerészeket. 
Először csak félállásban jöttem ide, mert igazából 
ötven éves kor körül már nehezebben tud váltani 
az ember. Az intézet helyén korábban tantermek 
és raktárak voltak. Mérlegekkel sem rendelkez-
tünk. Az első két gyakorlat úgy kezdődött, hogy 
előzetesen gyógyszertárakat kerestünk, ahová a 
hallgatókat kiküldtük, hogy legalább a harmadik 
hétre a megrendelt mérlegek megérkezzenek. Na-
gyon sok mindent kaptunk olyan gyógyszertárak-
ból, amelyeket akkoriban átépítettek, esetleg szű-
kítettek vagy megszüntettek. Gyárakból kaptunk 
számos eszközt, melyeket ők korábban leselejtez-
tek, kicseréltek, de még számunkra használhatók 
voltak. Ez az egész folyamat nagyon sok munkával 
és utánajárással zajlott le. A soproni asszisztens-
képzőt akkor zárták be. Az eszközök zöme onnan 
jött. Teherautóval ment két asszisztens értük. Gya-
korlatilag a nulláról indultunk. Az első félévben 
Hunyadvári Éva kolléganő több évtizedes tapasz-
talata is nagy segítségül szolgált. A későbbiekben 
az eszközvásárlás az úgynevezett szakképzési hoz-
zájárulásokból valósult meg. Különféle cégeknek 
kell ilyet fizetniük, melynek egy része szerződéssel 
oktatási intézményeknek adható. A nagy gyárak-
kal volt ilyen megállapodásunk és közel negyven 
patikával kötöttünk szerződést.

C.: Miben más egy gyógyszergyárban dolgozó 
gyógyszerész munkaideje, időbeosztása a köz-
forgalmú gyógyszertárhoz viszonyítva?

M. K.: A közforgalmú gyógyszertárban a gyógy-
szerész közvetlenül találkozik a beteggel, ő az 
utolsó láncszem a gyógyszerkiadásban és az utolsó 
kontroll is egyben. Az egész munkarendjét a be-
tegforgalom határozza meg. Gondolok itt például 
egy influenzás időszakra vagy napi csúcsra, amikor 
teljes energiával kell dolgozni. Erre elő kell ké-
szülni. A privatizált gyógyszertárakban nem csak 
nyitvatartási idő alatt lehet dolgozni. A lényeg, 
hogy bőven van feladat, utána pedig hazamegy 
a gyógyszerész, vagy nem. Ez konkrétan attól is 
függ, hogy beosztott-e vagy sem. Amennyiben ve-
zető, előfordulhat, hogy este vagy kora hajnalban 
otthonról készíti el a gyógyszerrendelést. Egy 
gyárban lévő munkaterület attól is függ, hogy ki 
hol dolgozik. Ez egy nagyon éles versenyszféra. 
A minőségbiztosítási rendszerek olyan szigorú 
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meghatározással engedik dolgozni az embere-
ket, mely magába foglal több ellenőrzési pontot. 
Hatalmas azonban a felelősség, mert nagy tétel-
ben folyik a gyártás. Ha valamit elront a gyógy-
szerész, ott milliós nagyságrendek vannak, amiért 
anyagilag is felel, másrészt szakmailag is érdekelt 
például a gyógyszerfejlesztésnél. Jól kell ismernie 
az adott feladatát. Összehasonlítva: egy gyógy-
szertárban napi húsz beteg, az konkrétan húsz 
felelősséget jelent, a gyárban viszont lehet, hogy 
egyetlen munkát végez, de annak mögöttes, köz-
vetett értéke sokkal nagyobb. Ezzel arra szeretnék 
célozni, hogy mások az „arányok” egy gyárban és 
egy gyógyszertárban. Munkaidőt tekintve a ver-
senyszférában kemény határidős feladatok vannak. 
Talán egy gyárban jobban lehet előre tervezni. 
Természetesen ott is vannak váratlan helyzetek, de 
ezek más jellegűek egy patikához viszonyítva. Egy 
gyárba ellenben más habitusú ember kell: nem ta-
lálkozik beteggel, szűk munkatársi kollektíva van, 
akikkel együtt dolgozik.

C.: Mi az előnye, esetleg a hátránya technológi-
ai szempontból annak, hogy a pécsi gyógysze-
részek egyedülálló módon, szélesebb látókörű 
orvosi képzést kapnak?

M. K.: Ennek csak előnyét látom. A gyógyszeré-
szek nagy hányada közvetlen kontaktusban áll a 
betegekkel a patikában, és a kórképek, problémák 
megértéséhez az egész emberi „egységet” komp-
lexen kell látni. Nagyon jó biológiai, élettani, or-
vosi szemlélettel kell rendelkezni. A gyáripar már 
nagyon sok mindent megcsinál. A gyógyszertári 
gyógyszerkészítés talán ma szűkebb spektrumú. 
Biztos, hogy ez az orvosi vonal lesz a jövő.

C.: Jelenleg milyen TDK munkák, kutatások 
folynak az Intézetben?

M. K.: Az intézeti profil többszálú. Szilárd gyógy-
szerformák, nyújtott hatóanyag leadásnak a vizs-
gálata. Létezik egy másik vonal is, mely főként 
szemészettel foglalkozik. Gyógyszertárban felme-
rülő problémák megoldására is folynak kutatások, 
munkálatok. Tavaly volt egy kórházi gyógyszer-
tárral kapcsolatban felvetődött, szemcseppel ösz-
szefüggő munka, melyen a diákkörös hallgatóink 
sikeresen dolgoztak. Műkönnyhöz kötődő teen-
dőnk is előfordult; sokszor receptúrához fűződő 
tevékenységgel akadt feladat. A gyógyszerészet-

történeti szál még az én faladatom. Sokrétű terü-
leten mozog az Intézet.

C.: 2008-ban a pécsi gyógyszerészhallgatók 
munkáját a Patronus Alumnorum Pharmaciae 
díjjal ismerték el. Véleménye szerint, mi annak a 
„receptje”, hogy valaki a diákság körében is köz-
kedvelt, sikeres oktatóvá váljon?

M. K.: Korábban is nagyon megköszöntem a 
hallgatóknak a díjat. A „közkedvelten” kicsit cso-
dálkozom, mert az első években azt terjesztették 
rólam, hogy félnek tőlem a hallgatók. Egy nagyon 
érdekes történet után viszont úgy véltem, hogy ta-
lán mégsem félnek tőlem. Azt mondanám, hogy 
következetes vagyok. Véleményem szerint ez egy 
adottság, ezt a talentumot „kaptam”. Megpróbá-
lom a hallgatókat egyformán kezelni amennyire 
csak lehet, figyelembe véve a képességeiket, adott-
ságaikat is. Egy rendkívül jó képességű diáktól na-
gyon sokat fogok kérdezni, komplexebb dolgokat 
is fogok kérni, mert elvárom, hogy a képességeit 
maximálisan kihasználja: tanuljon, képezze ma-
gát. Tőle nem fogom elfogadni azt, hogy köze-
pes szinten tudja az anyagot. Az alapokat, melyek 
szükségesek a gyógyszerészi hivatáshoz, viszont 
mindenkitől keményen elvárom, hogy megtanul-
ja, tudja. A szorgalmat nagyon sokra értékelem, 
becsülöm. Nem tudom pontosan, hogy ez meny-
nyire érződik a hallgatóknál. Ha valakinek vala-
milyen magánproblémája van, időnként bennem 
is kérdőjeles, hogy rá szabad-e kérdeznem, vagy 
sem. Belegondolva, nekem is jólesett, hogy néha 
mondtak nekem egy fél mondatot vagy odafigyel-
tek rám. Megpróbálom úgy kezelni a hallgatókat, 
mint leendő kollegákat, kolleginákat. Ha szólnak, 
hogy betegség vagy más miatt nem tudnak jönni, 
akkor azt meg lehet velem beszélni. Olykor inkább 
nagymamáskodom. Nem tudom pontosan, hogy ez 
miként érződik a hallgatóknál.

C.: Ha éppen nem az Intézetben oktat, kutat, 
akkor mit csinál szívesen a szabadidejében?

M. K.: Szívesen olvasok. A családban pótnagyma-
ma szerepem is van, ami egy hétvégi elfoglaltság 
is egyben. Szívesen végzek kézimunkás tevékeny-
ségeket, amire sajnos mostanában nincs nagyon 
időm. Hímeztem, makraméztam, horgoltam. A 
ruhajavítás a családban az én feladatom. Ez sok 
időt elvesz.
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C.: Milyen típusú irodalmat szokott olvasni?

M. K.: Szépirodalmat. Fekete Istvánt, Gárdonyit, 
tehát klasszikusokat. Teológiai, etikai témákat is 
szoktam olvasni, akár aktualitásokat is.

C.: Útravalónak mit üzenne az orvos-, fogor-
vos-, és gyógyszerész-hallgatóknak?

M. K.: Vegyék komolyan az egyetemi éveket. Ez 
nem azt jelenti, hogy mindig komolynak kell len-
ni, a vidámság is természetesen szükséges. Gon-
dolataimat a házépítéshez hasonlítanám. Az évek 
alatt, az órákon, főként a gyakorlatokon megkap-
ják az alapokat, az elméletben a vázat, a kapcsoló-
dásokat (falakat, belső tereket – elrendezéseket), a 

jövőbe látás képességét, a tervezést. A lakhatóság, 
a berendezés az Önök további feladata, amiket a 
betegekkel, munkatársakkal, a családdal való kap-
csolatok adják. Ne feledjék, hogy az élhetőség ré-
sze a karbantartás, azaz a folyamatos – életen át 
tartó tanulás, továbbképzés. Ez is elengedhetetlen! 
Útravalóul szánom Tóbiásnak szóló intelmeket: 
„Amit magadnak nem szeretnél, másnak se tedd… 
Mindig bölcsektől kérj tanácsot.”

C.: Köszönjük szépen a tartalmas beszélgetést! 
Jó egészséget és sikerekben gazdag oktatói, ku-
tatói tevékenységet kívánunk Önnek a jövőben 
is!

írta: FarKas gyUla
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ENTREPRENEURSHIP CLUB OF PÉCS
 
Van egy jó ötleted, de nem tudod, hogyan vidd piacra? Sze-
retnél hozzád hasonló, kreatív koponyákkal ismeretséget köt-
ni? Amennyiben a válasz valamelyikre is igen, köztünk a helyed! 
A klub egy nagyobb ökoszisztéma része, melynek neve Simonyi Üzlet-és Vál-
lalkozásfejlesztési Központ, mely idén áprilisban alakult meg a pécsi KTK-n. 
E klaszter célul tűzte ki, hogy vezető pozíciót építsen ki regionális és orszá-
gos szinten egyaránt azáltal, hogy maga köré gyűjti azokat a hallgatói, piaci és 
kormányzati szereplőket, melyekkel közösen ki tud alakítani egy innovatív, tu-
dás alapú ökoszisztémát. A klubunk és a klaszter is fontosnak tartja az interdisz-
ciplináris mivoltát, vagyis azt, hogy nem csupán a közgazdász hallgatókat célozzuk 
meg, hanem a PTE mind a 10 karáról szeretnénk vállalkozó szellemű és kreatív fia-
talokat bevonni a folyamatainkba. A klubunk for-profit szervezet lesz, vagyis sze-
retnénk minél több sikeres vállalkozást útnak indítani, melyek a klub, vagy a Simonyi 
Center inkubációs folyamatain keresztülmenve meg tudják állni a helyüket a piacon.

Végezetül hadd említsük meg, hogy klubunk erősen nyitni fog a nemzetközi színtér felé, így 
nem csak lokális szinten fogunk működni, hanem világszerte építjük kapcsolatrendszerünket. 
Orvosis diákként lehetőséged nyílhat az egészségügy területén vállalkozók megis-
merésére, ötleteid megvalósítására, tanulmányaid kombinálására más szakterületek-
kel, vagy csak egyszerűen arra, hogy megismerkedj más szemléletmódú diákokkal!

 
Tagjaink mondták:

„Ha szeretnél egy pörgős és ambiciózus klubnak a tagja lenni, és érdekel, hogyan tudsz a semmiből 
milliókat teremteni: itt a helyed. A folyamatos kapcsolattartás nemzetközi szinten segíti a legújabb 

trendek megismerését és követését.”

„Azon túl, hogy egymást segítve a diáktársaink üzleti ötleteit megvalósíthatjuk, magában a 
Dél-Dunántúli régió fejlődésében is szerepet vállalhatunk.”

„A szervezetünkön keresztül a PTE valamennyi karának hallgatóival közösen dolgozhatsz üzleti 
ötleteid megvalósításán.”

„Told ki korlátaidat, fejlődj, képezd önmagad. Ebben Mi segítünk.” 
 
 

Jelentkezési határidő: Szept. 27. 
A jelentkezési lap letölthető: http://ugfk.ktk.pte.hu/menu/61/32 

Felvételi beszélgetések: Szept. 30, Okt. 1. 
E-mail: e.club.pte@gmail.com
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A HUPSA, MAGYAR GYÓGYSZERÉSZHALLGATÓK 
EGYESÜLETÉRŐL DIÓHÉJBAN

A Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesülete, azaz a 
HUPSA, több mint 20 éves múltra tekint vissza. Fő 
célunk, hogy az ország képzési helyein tanuló hallga-
tók, valamint a frissen végzett gyógyszerészek érdekeit 
képviseljük, látókörüket szélesítsük és a szükséges 
hazai vagy nemzetközi kapcsolatok megszerzésében 
segítségükre lehessünk. 

Egyesületünk tagja olyan nemzetközi szervezeteknek, 
mint az EPSA (Európai Gyógyszerészhallgatók Egyesülete) 
és IPSF (Gyógyszerészhallgatók Nemzetközi Egyesülete), így a HUPSA-n keresztül 

európai- vagy nemzetközi kongresszusokon is részt vehettek! 
Többek között foglalkozunk a SEP, nemzetközi cseregyakorlati program szervezé-

sével, továbbá tagként lehetőséged van segédkezni például véradásoknál, különböző 
szakmai tréningeken vehetsz részt és megismerkedhetsz a többi, szintén érdeklődő 

gyógyszerészhallgatóval. 
Egyesületünkbe a tagfelvétel a HUPSA honlapján, emellett a Gyógyszerészbörzék ideje 

alatt a HUPSA standnál lehetséges. További információkat találhattok a HUPSA-ról Fa-
cebook®-on is!  
Fontos még tudnotok, hogy ha beléptek a HUPSA-ba, akkor azzal MGYT (Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság) tagjaivá is váltok automatikusan, amellyel tovább emel-

kedhetnek az ismereteitek és a lehetőségeitek száma. A jelentkezés idén is ingyenes az elsős 
hallgatóknak, egyébként a díja 2000 Ft!

 
www.hupsa.hu 
www.facebook.com/HUPSA

Rólam 
2011-ben jelentkeztem a cseregyakorlat programra, és sikeresen ki is jutottam Spanyolor-
szágba, amely rengeteget segített a spanyoltudásom fejlesztésében és hihetetlen élményekkel 
gazdagodtam. 
2012. októbertől vettem át a HUPSA cseregyakorlat felelős pozícióját.

 
Elérhetőségek

Név:  
Komlósi Kristóf  
Pozíció: 
Cseregyakorlat felelős (Student exchange officer, SEO) 
Képzőhely:  
PTE-ÁOK (gyosz), IV. évfolyam   
E-mail cím:  
seo.hungary@gmail.com 
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Indulás előtt egy órával még bő-
szen pakoltam az utazótáskámba, 
aminek a cipzárját már így is csak 
akkor tudtam behúzni, ha a drága 
öcsém ráülve a súlyával összepré-
selte a tartalmát. Korábbi tapaszta-
latok híján inkább mindent össze-
dobáltam – és a holmik nagy részét 
elő sem vettem az öt nap során –, 
de legalább felkészülten indultam 
el a táborba. Legalább is remél-
tem, hogy mindenre felkészültem. 
A buszmegállóban természetesen 
nem én voltam az egyetlen gólya, 
aki Balatonkenesére igyekezett. 
Kölcsönösen megnyugtattuk egy-
mást, hogy hatalmas buli lesz, de 
azért út közben többször összeszo-
rult a gyomrom. Persze egyikünk 
sem tudta, hogy a vasútállomástól 
merre tovább, így a facebook-on ol-
vasott leírásokra hagyatkozva elin-
dultunk valamerre. Szerencsénkre 
a szervezők voltak oly figyelmesek, 
hogy irányjelző táblákat tettek ki az 
út szélére (amelyek mellesleg már 
a gólyatábor szellemében lettek 
díszítve, vagy mondhatnám, hogy 
változatos színű és méretű nemi 
szervek mutatták nekünk az irányt) 

így gond nélkül megtaláltuk a tábor helyszíné-
ül szolgáló üdülőt, ahol már a – nálunk jóval 
felkészültebb és kimerültebb – szervezők vár-
tak minket. 

Miután mindenki megérkezett és átöltözött 
a csapat színét jelző pólóba (ami a hét végére 
kellemesnek aligha mondható „gólyatábor-il-
latú” lett), kezdetét vehette az ismerkedés. Ne-
vek, lakhelyek és lábméretek. Közben persze 
hallani lehetett, ha új csoport érkezett a partra, 
és  idővel innen is, onnan is felhangzott a Me-
dikus induló vagy a Himnusz. Az esti vetélke-
dőn pedig már mindenki teli torokból énekelte, 
hogy a „jogász egy nagy nulla!”. 

Az öt nap során számos vicces és kreatív 
feladattal találkoztunk a vetélkedő keretein be-
lül: előkerültek a tejszínhabok (kinek a testén, 
kinek a szájában kötött ki), a hagymák, sörök 
és egyéb szeszes italok a legkülönfélébb for-
mában. Egyesekről lekerült a ruha, míg má-
sok olyan szettekbe öltöztek (vagy öltöztették 
őket), mint eddig még soha – így ismertük meg 
többek között Aphroditét és pár hímnemű 
résztvevő szemnek nem való testrészét. 

Természetesen alvásról szó sem lehetett. A 
megfelelő mennyiségű alkohol, a folyamatos 
programok és persze a jó hangulat gondosko-
dott róla, hogy senkit se döntsön le a lábáról 
a fáradtság. Akik mégis több időt töltöttek 
vízszintesen, mint 4 óra, azok általában arra 
sem emlékeztek, hogy hogyan kerültek ebbe a 
testhelyzetbe. Még az egész napos sportprog-
ramok sem tudták annyira kifárasztani a társa-
ságot, hogy este ne tomboljon mindenki Avicii: 
Wake me up című számára. 

Persze nem csak a fékeveszett buliról szólt a 
tábor (csak 97%-ában), hanem fontos informá-
ciók hangzottak el az egyetemmel kapcsolat-
ban, és a kalandtúra során beleszagolhattunk, 
milyen érdekes dolgok várnak ránk medikus-
ként. 

Összességében az ötödik napra (valamilyen 
szinten) mindenki kiokosodott az egyetemi 
élettel kapcsolatban: már volt valami képünk 
róla, hogy mi a fene az a kurzusfelvétel és miért 
jó, ha kedd délutánra semmilyen tárgyat nem 
veszünk fel. Megtanultuk, hogy csak akkor 
igazi a borkóstoló, ha literszámra fogy az ital 
és közben hangosan repkednek a sárga pintyő-
kék, és az is kiderült, hogy lehet úgy vetélkedőt 
nyerni egy gólyatáborban, hogy egy lány se vál-
jon meg a ruhájától.

írta:  györgy EsztEr
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Még sok száz kép a gólyatáborról a facebook 
oldalunkon!  
facebook.com/Confabula

facebook.com/Confabula24



2013 október 25

Eddig azt hittem, hogy király 
vagyok, 

De kinyílt a csipám, 
Az ivással eltöltött tábori 

napok
Megdolgozták a... fejem.

Ebben a négy napban 
Sok szép dolgot láttam, 

Tulajdonképp' elmondható, 
Hogy minden este... aludtam.

De ennyit magamról, 
Lássuk most a zsűrit: 
Világi Tibike is már 

Egy hete ül itt.

Maróti Peti sem 
Kevesebbet ért el, 
Mégis olyan fitt, 

Fel nem fogom ésszel.

Újabb Petit köszönthetek, 
Csak ő éppen Varga,

Még ruhán át is látszik, 
Hogy milyen nagy a... karja.

Egy friss tagot is üdvözlök,
Az ő neve Zagi, 

Ránézésre is megmondom: 
Oltári a pali.

Bajnóczky Professzor urat 
Most még bátran mondom, 

S remélem, később sem 
Gyűlik Önnel gondom.

Nem sok ember maradt, 
Kritikus a helyzet, 

A két szépség között
Döntenem pedig kellett.

Katica drága, ne haragudj! 
Nagyon tetszel nekem, 

De azt hiszem, a vőlegényed 
Beverné a fejem.

Állj fel kedves Viktória, 
Hogy a többiek is értsék, 

Miért mondom neked kedves, 
Földöntúli szépség!

Napról napra csinosabb vagy, 
Új ruhákban ragyogsz, 

Visszatérő kedves álmomban 
Csókot tőlem lopsz.

Arról még szót se szóltam, 
Mit ember csak sejthet, 
Kerek idomok varázsa,
Mit ruházatod rejthet.

Szépséged vitathatatlan, 
De nem az egyetlen ok, 
Amiért veled mélyebben 

Ismerkedni akarok.

Egy színdarabban, mit Te 
rendezel,

Bátran lennék Rómeó, 
Mert szervezőkészségedhez e 

Földön 
Bizony semmi sem fogható.

Jöjj hát szép hölgy, kérlek, 
Csak egy pillanatra 

Had legyek védelmeződ, 
S akaratod rabja!

A csónak készen áll, 
Induljunk hát útra, 

El a naplementébe, s talán... 
Azon is túlra.

Óda

írta: Hanna Dániel és Kupó Péter



Sokfelől hallani, hogy az egyetemen fog épülni 
egy Skills Lab. Mit is takar ez pontosan?

Schlégl Ádám: A Skills Lab elsősorban az egyetemi 
oktatásban és a posztgraduális képzésben a gyakor-
lati készségek fejlesztésére alkalmas centrum, mely 
program keretében főleg a sebészeti, a belgyógyá-
szati és az intenzív terápiás, aneszteziológiai mű-
fogásokra fókuszálunk. Ezek mellett természete-
sen helyet fog kapni a szülészet, a fül-orr-gégészet 
és a szemészet is. Egy ilyen centrumban fantomo-
kon, bábukon, különböző digitális, számítógépes 
gyakorlóprogramokon lehet majd a készségeket 
elsajátítani, begyakorolni. Ennek az lenne a célja, 
hogy javítsunk azon a helyzeten, hogy a hallgatói 
létszám növekedésével arányosan csökkent a me-
dikusok betegkontaktja. Valamint ne a páciensen 
próbálkozzon és tanulja meg a különböző beavat-
kozásokat, hanem már úgy lépjen oda a betegéhez, 
hogy az adott műveletet előtte egy bábun koráb-
ban sikerült elsajátítania és begyakorolnia.

Kupó Péter: Ezzel kapcsolatosan találtam egy 
idézetet: „attól, hogy valaki sokat jár színházba és 
szereti a színházat, nézi a színészeket, nem válik jó 
színésszé. Ahhoz föl kell lépnie a színpadra.” Ugyan 
ez igaz a gyakorlati készségek fejlesztésére is: at-

tól, hogy valaki megfigyelte a gyakorlatvezetőjét, 
hogy hogyan vett vért, hogyan csinált meg egy 
lumbálpunkciót, vagy miképp vezetett le egy szü-
lést adott esetben, hiába nézett meg húszat, nem 
biztos, hogy azt huszonegyedikre le tudná vezetni.

Hogyan fogtatok bele egy ilyen nagy volumenű 
munka kezdeményezésébe?

Maróti Péter: A projekt a Hallgatói Önkormány-
zattól indult, amiben a HÖK 4 tagja Varga Péter, 
Schlégl Ádám, Kupó Péter és jómagam is aktívan 
részt vett. Az egész egy ÁOK-s hallgatói felmérés-
sel kezdődött, mely során mind a külföldi, mind 
a magyar képzésben részt vevő hallgatókat meg-
kérdeztük a gyakorlati képzésről alkotott vélemé-
nyükről. Elég elkeserítő eredmények jöttek ki. En-
nek kapcsán kezdtünk el azon gondolkodni, hogy 
hogyan lehetne ezen változtatni, hogyan lehetne a 
gyakorlati oktatást minél jobbá varázsolni. Arra az 
elhatározásra jutottunk, hogy egy Skills Lab min-
denképpen nagyot lendítene az oktatás megítélé-
sén és az orvostanhallgatók gyakorlati képzésén. 

S.Á.: A Rezidens Szövetség és a saját felmérésünk 
is azt hozta ki, hogy a leggyengébb pontja a ma-
gyar orvosképzésnek – de nem csak nálunk, ha-

PTE-ÁOK SKILLS LAB

Maróti Péter                             Dr. Schlégl Ádám                   Varga Péter                      Kupó Péter
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nem nemzetközi szinten is – a gyakorlati képzés. 
Egy komplett gyakorlati oktatásfejlesztési reform-
ba fogtunk, amelynek az egyik része, hogy egy vi-
lágviszonylatban is nívósnak számító Skills Labet 
hozzunk össze.

Milyen forrásokat sikerült találni az ötlet finan-
szírozásához?

Varga Péter: Az Oktatásfejlesztési Alap pályázatán 
sikeresen elnyertünk 113 millió forintot erre a 
projektre és ezt a tavalyi év során a sikeres HÖK 
gazdálkodásnak köszönhetően ki tudtuk egészí-
teni 15 millió forinttal, amit a Hallgatói Önkor-
mányzat a saját keretéből adott át a Karnak a Skills 
Lab megvalósítására. Ez a pénz rendelkezésre áll. 
Folyamatban van a közbeszerzési eljárás, így már 
csak az eszközöket várjuk.

Hol lesz kialakítva a komplexum?

M.P.: Az elméleti tömb negyedik emeletén – ahol 

jelenleg az állatház van – fog helyet foglalni ez a 
350 négyzetméter alapterületű centrum.

Milyen eszközöket lehet majd igénybe venni?

S.Á.: Az emelt szintű újraélesztés gyakorlására 
alkalmas rendkívül összetett automatizmussal ren-
delkező babától a laparoszkópos-, a kötözési- és az 
öltésgyakorlón át a szülési modellekig szinte min-
den szakma készsége elsajátítható lesz. Gyakorol-
ható többek között a véna- és a lumbálpunkció, 
valamint rendelkezésre fog állni egy RDV tanbábú 
is. Majdnem 100 eszközzel fogunk rendelkezni.

K.P.: A baba a legmenőbb, ami az árán is meglát-
szik. Olyan dolgokat tud, mint például magától ve-
szi a levegőt, mozog a mellkasa, fonendoszkóppal 
hallani lehet a szívhangját. Megtapintható a pul-
zusa, tudja produkálni a pneumothorax tüneteit, 
de akár vért is lehet tőle venni. Lényegében, ha a 
bábut ráteszik egy altatógépre, az nem veszi észre, 
hogy nem élő emberen van.

M.P.: Valamint lesz echokardiográfia-szimulátor, 
amivel az összes echokardiográfiával kiszűrhető 
problémát fel lehet térképezni. Mindegyik szoft-
ver teljes programcsomaggal fog érkezni, tehát az 
összes jelenleg ismert betegségnek a szimulálására 
lehetőség lesz. Nem utolsó sorban az egyik legfej-
lettebb laparoszkópia-szimulátor is használható 
lesz.

Kik használhatják majd a gépeket?

K.P.: Az volt a kiindulási tervünk és a legfőbb cé-
lunk, hogy a hallgatóság gyakorlati készségeit tud-
juk fejleszteni. Ennek megfelelően elsősorban az 
orvostanhallgatóknak szánjuk, de természetesen a 
lehetőség adott a posztgraduális készségfejlesztés-
re is.

V.P.: Graduális képzésben részt vevő hallgatók 
mind kötelező órákon, mind elektív tárgyakon 
használhatják majd ezeket. Külön a Skills Labre 
épített elektív és fakultatív tárgyak fognak elindul-
ni, illetve mindenki a saját évfolyamának megfele-
lő bábukat – akár a szabadidejében is – kezelésbe 
veheti.

S.Á.: Amiért a mi Skill Labünk különlegesnek 
mondható, az az, hogy mi lehetőséget fogunk adni 
a hallgatóknak, hogy szabadidejükben azokat a 
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MIT CSINÁLHATUNK EZEKKEL A SZIMULÁCIÓS ESZKÖZÖKKEL?
WHAT CAN WE DO WITH THIS SIMULATION TOOLS?

1. Gyakorolhatjuk, hogyan végezzünk el egy szívultrahang vizsgálatot, illetve, hogyan értékeljük a
látottakat. / Practise how to perform cardiac echo imaging procedures and interpret the scanned ultrasound
images.
2. Gyakorolhatjuk, hogyan szívjuk le a légúti váladékot, hogyan szívjunk fel-, illetve adjunk be különféle
folyadékokat, hogyan végezzünk gége- és légcsőmetszést. A METIman bábu képes reagálni a
defibrillálásra, pacelésre, mellkaskompressziókra, melyek érezhető pulzust, mérhető vérnyomást és látható
EKG-jeleket generálhatnak. / We can practise how to do the suction of the airway secretions, to
aspirate and infuse fluids, cricothyrotomy/tracheostomy and bronchial occlusion. METIman responds
to defibrillation, pacing and CPR compressions, which generate palpable pulses, blood pressure waveforms
and ECG artifacts.
3. Elsajátíthatjuk a laparoszkópos műtéti technikát egy modern szimulátoron. / We can practise the
laparoscopic surgical technique on a modern simulator.

A műtő p és a tanterem q látványterve / Visualization of the surgical room p and the classroom q
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készségeket, amiket úgy éreznek, hogy gyengéb-
bek, fejleszthessék. Aki tudja, hogy sebész akar 
lenni, bemehet öltögetni, vagy éppen a kötözést 
gyakorolni, amikor éppen ráér. Kiemelt célunk az, 
hogy szabad gyakorlási időt biztosítsunk a hallga-
tók számára.

K.P.: Ehhez kapcsolódóan tervben van egy de-
monstrátori rendszer kialakítása a felsőbb éves 
hallgatóság részvételével. Ugyanis ők felügyelik 
majd ezeket a délutáni, vagy esti gyakorlásokat. 

S.Á.: Demonstrátori kurzus fog indulni, ahol, ha 
valaki elér egy bizonyos szintet, elnyeri a jogot, 
hogy demonstrátorként vegyen részt a munkában, 
ami pontokat fog jelenteni a számára, valamint fi-
zetést is szeretnénk ezeknek a hallgatóknak bizto-
sítani. Feladataik közé tartozna, hogy felügyeljék, 
a bábuk rendeltetésszerű használatát és segítsék a 

tanulókat, hogy jól sajátítsák el a fogásokat.

Van hasonló kezdeményezés az országban?

V.P.: A másik három orvosi egyetemen is épülő-
ben van, vagy már el is készült a helyi Skill Lab, 
viszont nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy ilyen 
szinten összetett és interdiszciplináris Skill Labre 
sehol máshol nincs példa, illetve a szabadidős be-
járás is egyedinek mondható.

Mikor fog elkészülni?

V.P.: Ősszel mindenképp, de a legbizakodóbb for-
gatókönyv szerint akár tavaszra is kész lehet.

írta: HajdU Máté

Fotó: HEinriCH Károly

„If you love the theatre, like going there and love the actors you
will still not become an outstanding actor. You have to step on
the stage to become one.”
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Rumour has it that a Skills Lab will be set up at 
the university. What exactly does it mean?

Ádám Schlégl: Principally the Skills Lab is a cen-
tre for the development of practical skills at both 
graduate and postgraduate levels. The main target 
areas are surgery, internal medicine, anaesthesiol-
ogy and intensive care along with obstetrics, ENT 
and ophthalmology. Mannequins, dummies and 
various digital computer programmes will be avail-
able to practise with. Due to the high number of 
students the time to spend with patients is limited 

and the aim of this project is to find a solution 
for this problem. Before treating patients it is also 
of primary importance to have some prior knowl-
edge and practice regarding invasive treatments.

Péter Kupó: I have just found a quote that relates 
to the above:

 „if you love the theatre, like going there and love the 
actors you will still not become an outstanding actor. 
You have to step on the stage to become one.” 

The same refers to practical train-
ing: after having observed your 
tutor taking blood, carrying out 
a lumbar puncture or assisting 
during a delivery still won’t make 
you an expert in these fields ir-
respective of the number of oc-
casions you have observed the 
above.

How did you initiate this proj-
ect?

Péter Maróti: It was initiated 
by the Students’ Union and four 
members of the Union were ac-
tively involved, namely: Péter 
Maróti, Péter Varga, Ádám 
Schlégl and Péter Kupó. It was 
all instigated by a student survey 
at the Faculty of Medicine. Both 
Hungarian and international 
students were asked about their 
opinion regarding practical train-
ing. The outcome was quite disap-
pointing. This made us think how 
to change all this, how to improve 
practical training. We concluded 
that setting up a Skills Lab would 
mean a significant improvement 
in the practical training of med-
ical students. 

INTERVIEW:
UP-MS SKILLS LAB
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Á. S..: The outcome of the survey of both the As-
sociation of Residents and the Students’ Union 
was that the most outstanding shortcoming of 
the Hungarian medical education system and the 
international alike was the practical training. So 
we initiated a comprehensive reform of the de-
velopment of practical training, part of which is 
the setup of a Skills Lab that meets international 
standards.

What funds did you man-
age to allocate?

Péter Varga: We applied for 
the Educational Develop-
ment Fund and were award-
ed 113 million HUF which 
was supplemented by an 
additional 15 million HUF 
thanks to the successful fi-
nancial management of 
the Students’ Union as this 
amount was assigned to the 
Faculty from the Unions 
own funds. This amount is 
available at the moment. 
Public procurement proce-
dure is on the way so we are 
waiting for the equipment 
to arrive. 

Where will it be set up?

P. M..: The centre, which 
will cover an area of 350 
square meters, will be lo-
cated on the fourth floor of 
the main building, on the 
site of the current animal 
house.

What sorts of equipment 
will be available?

Á.S..: From state-of-the-
art dummies that enable 
the practice of advanced 
level resuscitation, to lap-
aroscopy, wound dress-
ing and surgical stitching, 
along with delivery models 
almost all skills of the vari-

ous fields of medicine will be represented. Lumbar 
puncture, insertion of cannula into the vein and a 
dummy for the practice of rectal-digital examina-
tions will also be available. All in all around one 
hundred various sorts of equipment will be avail-
able for the students to practise with. 

P. K..: As its price suggests, the dummy is the 
most high-tech of all the equipment. It inhales on 
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its own, chest going up and down; its heart beat 
can be detected by a phonendoscope, pulse can be 
felt, can produce the symptoms of  PTX (Pneu-
mothorax), and even blood can be taken from it. 
Essentially, when the dummy is ventilated by the 
respirator it won’t notice that it is not a human.

M.P.: An echocardiograph simulator will also 
be available to identify all complications that an 

echocardiograph may detect.  Each and every 
software will come in a package, meaning that all 
known diseases will be ready to be simulated. Last 
but not least one of the most advanced laparosco-
py-simulator will also be at the students’ disposal.

Who will have access to all this?

P. K..: Our primary aim was to develop the practi-

„Az Oktatásfejlesztési Alap pályázatán sikeresen elnyertünk 113 millió forintot erre 
a projektre és ezt a tavalyi év során a sikeres HÖK gazdálkodásnak köszönhetően 
ki tudtuk egészíteni 15 millió forinttal, amit a Hallgatói Önkormányzat a saját 
keretéből adott át a karnak a Skills Lab megvalósítására."

„We applied for the Educational Development Fund and were awarded 113 million HUF 
which was supplemented by an additional 15 million HUF thanks to the successful financial 
management of the Students’ Union as this amount was assigned to the Faculty from the 
Unions own funds. This amount is available at the moment. ."
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cal skills of the students. So the number one target 
group is the medical students, however, students 
in postgraduate education will also have access to 
the lab.

P.V..: Students at gradual level will have access to 
the lab both during obligatory and elective classes. 
Special elective and optional subjects will be de-
veloped for the use of the Skills Lab and all will 
have access to the dummies even during extracur-
ricular hours.

Á.S..: What makes our Skill Lab special is that it 
will provide opportunity for the students in their 
spare time to practise all skills that they feel need 
more practice. If one wants to become a surgeon, 

can easily go to practise stitching, dressing wounds 
whenever s/he is available. We consider it to be 
of primary importance to ensure ample time for 
practice.

P. K..: We also aim at setting up a network of 
senior students to supervise the extracurricular 
hours.

Á.S..: A course for senior supervisors will be 
launched to prepare them for the task. After gain-
ing a certain level, s/he will be entitled to take up 
this position. It will entail certain scores and we 
are also planning to secure some funds for their 
salaries. Their responsibility will be to supervise 
the use of dummies and assist junior students in 

acquiring proper skills.

Have you heard of any similar initiatives in the 
country?

P.V..: At the other three medical schools the Skill 
Labs have either already been set up or are just be-
ing built. However, we can state that none are this 
complex and interdisciplinary as ours and the fact 
that we ensure access during extracurricular hours 
is also exceptional. 

When will it be finished?

P.V..: This fall or the latest by spring.

Written by: Máté Hajdu

TranslaTed from Hungarian by: Timea NemeTh
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Igaz, hogy nyúlnak az árnyékok, rövidülnek 
a nappalok, de még bőven van idő, mielőtt 
a sárguló levelek megterítenék az avarasz-
talt nyálkás montázsukkal, vagy a könyvek 
átvennék az uralmat a koponyánk felett. 
A közelítő ősz ne tántorítson el senkit hű 
bringájától! Használjuk ki a nyárutót, amíg 
a nyersgumi biztosan tapad a száraz aszfalt-
tükrön és mozgassuk meg combjainkat az 
acélváz körül! 

Egy Pécs-környéki bringatúra kitűnően 
elsimítja a mindennapok során felgyülem-
lett ráncokat, szabályozza szívritmusunkat 
és frizuránkat, valamint összekovácsolja az 
együtt vállalkozó szellemeket. Természete-
sen az útminőség nem alkalmas a féktelen 
száguldásra, hiszen egy-egy hirtelen elénk 
ugró kátyútól kiszakad az ember szeme, 
összekócolódnak a gondolatai, de akár az 
uralmát is elvesztheti fizikai valója felett. A 
szó elszáll, a heg megmarad. 

A mecseki dombokon minden verejték-
cseppel közelebb kerülünk önmagunkhoz, 
megtudjuk kik is vagyunk valójában. Vala-
mint útitársunk, a bicikli tűréshatárai hall-
ható közelségbe kerülnek, ahogy nyúlnak 
a láncszemek, nyeklik az ék, ropognak a 
küllők, vagy egy emelkedőn hirtelen felin-
dulásból elkövetett váltás során fogazzuk 
a lánckerekeket. A szintemelkedés, persze, 
csak addig kifogás, amíg át nem billenünk 
a domborzat túloldalára és kezdjük meg a 
jól megérdemelt zuhanást a lejtőn. A me-
netszél körülölel, nem hallunk mást, csak a 
turbulenciát. 

Minderre egyenesen 8 (ami otthon fek-
ve végtelennek tűnhet) útvonalat tudunk 
ajánlani pedálalávalónak:

írta: HajdU Máté

BRINGATÚRÁK 

PÉCS KÖRNYÉKÉN

facebook.com/Confabula36



1) MECSEKHÁTI KÖRÚT: Állatkert - Lapis - Fehérkút - Árpádtető - Mecsekszabolcs - Pécs. 
Erős emelkedő, majd kellemes erdei műút. 26 km, szintemelkedés: 460 m.

2) AZ ORFŰI TAVAKHOZ: Magyarürög - Remeterét - Orfű (malommúzeum) - Pécsi-tó 
(fürdés, vízi sportok) - és vissza Pécsre. A Mecsek gerincét kétszer kell megmászni (nyáron, 
szombat-vasárnap nagy autóforgalom) 40 km, szintemelkedés: 600 m.

3) KÖZÉPKORI TEMPLOMOK: Mecsekalja - Cserkút (középkori templom falfestmények-
kel) - Kővágószőlős (műemléktemplom, rövid gyalogtúrával: „Babás-szerkövek”) - szép, erdei 
műúton: Hetvehely (középkori templom) - Nyárásvölgy - Petőc (bányaüzem) - Kővágószőlős - 
Cserkút - Pécs. 55 km, szintemelkedés: 650 m.

4) CSEPPKŐBARLANG: Magyarürög - Remeterét - Abaliget (cseppkőbarlang) - Hetve-
hely (középkori templom) - Bükkösd (kastély) - Szentlőrinc 38 km, szintemelkedés: 250 m. 
Pécsre visszatérhetünk Szentlőrincről vonattal, mert kerékpárral tovább Pécsig a 6-os főúton 
kell hajtani. Ez esetben a túra távja 58 km, szintemelkedés: 300 m. A 2, 3 és 4 túrák útvonala 
kombinálható.

5) HOSSZABB, HEGYI TÚRA ERDEI MŰUTAKON: Mecsekszabolcs - István-aknai el-
ágazás - Koszonyatető - Zobákpuszta - tovább erdészeti magánúton: Pusztabánya (rekonstruált 
üveghuta) - Kisújbányai elágazás (kb. 1 km: Cigányhegy, szép kilátással) - Máré-vár (középkori 
vár, múzeum) - Máré-csárda (strand) - újra közúton: Zobák - Koszonyatető - Pécs. 62 km, szin-
temelkedés: 970 m.

6) LÁTOGATÁS A PÉCSVÁRADI VÁRBAN: Budai vám - Bogád - Berkesd - Szilágy - Pécs-
várad elött: Dombay tó (strand) - Pécsvárad (vár) - tovább erdészeti magánúton: Pusztabánya 
- Zobák - Pécs. 64 km, szintemelkedés: 830 m. A túra útvonala variábilis az 5-el.

7) GYÓGYFÜRDŐ: Kertváros - Pellérd - Görcsöny - Harkány (gyógyfürdő) - Máriagyűd (ke-
gytemplom) - Siklós (vár, műemlék-templomok) - Vókány - Újpetre - Kozármisleny (modern 
templom) - Pécs. 88 km, szintemelkedés: 300 m.

8) A VILLÁNYI HEGY BORKÜLÖNLEGESSÉGEI: Pécs - Kozármisleny (modern temp-
lom) - Palkonya (kerek templom, pincesor) - Villánykövesd (pincesor) - Villány (bormúzeum) - 
Szoborpark - Nagyharsány (műemlék-templom) - Siklós (vár, műemlékek) - Vókány - Újpetre 
- Kozármisleny - Pécs. 95 km, szintemelkedés: 300 m.
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Michel Houellebecq zseniális regénye 1998-ban jelent 
meg. A könyv két férfi, Michel és Bruno „történetét me-
séli el, akik Nyugat-Európában, javarészt a XX. század 
második felében élték le az életüket.” A több síkon és több 
időben játszódó eseményeknek a metafizikai mutációk 
adnak keretet, melyek színre lépéskor mindig „elsöpri(k) 
a gazdasági és politikai rendszereket, az esztétikai ítéleteket 
és a társadalmi hie- rarchiákat is”, „vagyis az emberek 
v i l á g k é pé n e k radikális és globális 
á t a l a k u l á - sa”-t okozzák. Ilyen 
metafizikai mutációk voltak 
a keresz- ténység, majd 
a mo- dern tudomány 
megje- lenése.Michel 

és Bruno fél-

testvérek, az anyjuk közös és közös bennük az is, hogy 
mindkettőjükről lemondott. A fiúkat az apai nagyanyák 
nevelték fel, egymásról csupán tizenéves korukban sze-
reztek tudomást.Michel kiváló intellektus, ám érzelmileg 
szűk spektrumon mozog. Korlátozottan képes kapcsolat-
ba lépni más emberekkel, visszahúzódó tudós, aki a mole-
kuláris sejtbiológiának szenteli életét.

Bruno egy pad alatt onanizáló irodalomtanár, sűrű és 
bénító szexuális fantáziálással, meg nem élt, féktelen vá-
gyakkal. A neki mért boldogság Christiane személyében 
lép az életébe, utolsó jóként, ami történik vele. Mindkét 
férfi a negyvenes éveiben jár. Bruno hedonista, kiégett 
értelmiségi, a kiábrándult „minden el fog baszódni” hou-
ellebecqi mottóval. A két férfi életének és beszélgetése-

inek felhasználásával Houellebecq szabadon engedett 
cinizmussal ír a hippikorszak felemelkedéséről és ha-
nyatlásáról (pengeéles kritikát megfogalmazva róla), 
a Nyugaton kialakuló testkultuszról, a szexuális 
erkölcs lazulásáról (mindezek akkori és mostani 
hatásairól), az atomizálódó társadalmakról, a bol-
dogságról, mint célról és hogy mennyire és milyen 
módon szerezhető ez meg, illetve mindezen tö-

rekvéseink közben milyen az individuális létezés.

 „Vajon lehet-e úgy tekinteni Brunóra, mint különálló in-
dividuumra? A belső szervei romlása is hozzátartozik, tehát 
individuumként fogja megismerni a testi hanyatlást és halált. 
Másfelől viszont az életről alkotott hedonista elképzelése és 
azok az erőterek, amelyek a tudatát és a vágyait struktu-
rálták, egész generációjára jellemzőek voltak. Ahogyan egy 
kísérleti összeállítás előkészítése lehetővé teszi, hogy kijelöl-
jük egy atomi rendszer egy bizonyos viselkedését – legyen szó 

akár korpuszkuláris, akár hullámszerű viselkedésről -, Bruno 
megjelenhet előttünk individuumként is, de egy másik néző-
pontból úgy is, mint egy történelmi folyamat kifejlődésének 
passzív alkotóeleme. A motivációi, az értékei és a vágyai a 
lehető legkevésbé sem különböztették meg kortársaitól.”

Ez a kvantummechanikus kettősség mindenben meg-
jelenik. Ebből táplálkozik a könyv számomra két közpon-
ti kérdése: mitől individuum az ember és hogyan lehet 
boldog?

Houellebecq mindkét kérdésre kegyetlen választ ad. 
Az elsőre Michel gyerekkori szerelmének, Annabelle-nek 
a példáján. Szerinte az individuális lét elválaszthatatlan 
a hazugságtól, sőt, gyakorlatilag csak annak segítségével 

KÖNYVÉLMÉNY - Az Elemi részecskék (lehet, hogy) az emberiség (egyik) utolsó króni-
kája. Az Elemi részecskék sci-fi. Az elemi részecskék hiperrealista. Az Elemi részecskék két 
férfi története. Az Elemi részecskék az emberiség története. Az Elemi részecskék egy olyan 
fiktív regény, ami frusztrálóan valósnak hat annak az évezrednek az elején, amiben élünk. Az 
ellentmondásos felütés ne zavarjon meg senkit, a könyv koherensebb és a végéig összeszedett. 
Elképesztően átgondolt minden oldala, temérdek kulturális, filozófiai, tudományos és (bio)
etikai réteggel, aminek a kusza, sokhorizontos kapcsolódási pontjait a bevezető talán vala-
mennyire szemlélteti.
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ébredhet az ember saját terében és idejében önnön teljes 
tudatára. A lány esetében a hazugság és a behatárolódás 
körülményei egy 1974-es júliusi éjszaka néhány órája, a ka-
maszkora és egy eltitkolt csók volt.

A testkultusz és a szexuális liberalizmus nyomán egyre 
erősödő individualizáció „legtökéletesebb formájának” Hou-
ellebecq a testi erőszakot tartja, amit Bruno és Michel, Al-
dous Huxley Szép új világ című regényéről folytatott be-
szélgetése közben magyaráz el.

„Annak a metafizikai mutációnak, amely létrehozta a ma-
terializmust és a modern tudományt, két nagy következménye 
volt: a racionalizmus és az individualizmus. Huxley tévedése 
abban áll, hogy nem értette meg: a felfokozott haláltudat fo-
kozza az individualizmust is. Az individualizmusból születik 
a szabadság, az én-tudat, és az a vágy, hogy különbözzünk 
másoktól és többek legyünk másoknál. (…) A szexuális versen-
gésnek, amely a szaporodás révén az idő fölötti uralom metafo-
rája, nincs többé helye egy olyan társadalomban, ahol tökéletesen 
megvalósult a szex és a szaporodás funkciójának szétválása, de 
Huxley nem számolt az individualizmussal. Nem tudta meg-
érteni, hogy a szex miután elvált a szaporodástól, már nem az 
öröm, hanem a narcisztikus különbségtétel princípiumaként lé-
tezik, (és) maguk után vonja az individuációt, a hiúságot, a 
gyűlöletet és a vágyat.”

Houellebecq szereplői nem tekintik disztópiának a Szép 
új világot, ellenkezőleg. Olyan célnak festik le, ahová a mo-
dern ember meg akar érkezni.  És mindezektől szomorú 
az Elemi részecskék víziója (egyben a második kegyetlen 
válasz), mert valóban tapasztalható tendencia a nukleari-
zálódó társadalom, az egyszemélyes háztartások, az erős 
én-tudat. Ahol a fogyasztás, legyen az bármilyen (technikai, 
szexuális, tárgyi), mint kielégülés és átmeneti, szintetikus 
boldogság jelenik meg.

Bruno egy vitában így fejti ezt ki:

„általában azt mondják, hogy Huxley egy lidérces lázálmot 
írt le a könyvében, és gyakran próbálják meg a könyvet 
negatív utópiának beállítani, de ez egyszerű képmutatás. 
A Szép új világ minden fontos szempontból – a genetikai 
ellenőrzés, a szexuális szabadság és a szabadidő-kultúra 
fejlettsége szempontjából pontosan az a világ, amelyet 
mi – egyelőre sikertelenül – megcéloztunk. Csak egyetlen 
olyan dolog van, amely Huxley világában kicsit eltér a 
mi egalitárius – vagy pontosabban érdemeken alapuló – 
értékrendünktől, és ez a társadalom kasztokra osztása (…) 
mert a robottechnika és a gépesítés teljesen feleslegessé tette ezt 
a fajta kasztosítást. Aldous Huxley persze nagyon rossz író, a 
mondatai nehézkesek és bájtalanok, a szereplői pedig egysíkúak 
és merevek. De tévedhetetlenül ráérzett arra az alapvető igaz-
ságra, hogy az emberi társadalmak fejlődését már több száz év 
óta, és egyre inkább a tudományos és technológiai fejlődés irá-
nyítja. Lehet, hogy hiányzik belőle a finomság vagy a pszicholó-
giai érzék, és az is lehet, hogy nincs stílusa, de ez nem sokat nyom 
a latban zseniális intuíciójának súlyával szemben. Az írók, sőt 
a sci-fi írók közül is ő értette meg először, hogy napjainkban a 

fizika után a biológia lesz mindennek a mozgatórugója.”

Michel életének vége felé belátja, hogy az erős, és egyre 
csak erősödő én-tudatok érdekei kibontakozásaik közben 
elkerülhetetlenül egymásnak feszülnek. Ennek okát és a ké-
sőbbi megoldást az ember genetikai konstruálódásában és 
újrakonstruálásában találja meg. Fő molekuláris sejtbiológi-
ai elmélkedéseiben ennek az eszmének az alapjait dolgozza 
ki. Mert a modern embernek, a vágyakozó, kielégíthetet-
len, boldogtalan és halandó embernek meg kell haladnia 
önmagát, hogy a halál, az individualizmus, az egoizmus és 
az erőszak legyőzésével egyfajta aszexuális boldogságban 
élhessen.

„Nemzedékünk hamarosan szokatlan átalakuláson esett 
keresztül: a halálfélelem tragikus érzését belefojtotta az örege-
déstől való félelem általánosabb és bágyadtabb érzésébe. Húsz 
évvel később Bruno még mindig nem gondolt a halálra, és egyre 
inkább úgy érezte, hogy nem is fog gondolni rá soha. (…) az 
utolsó percig hajszolni fogja a legutolsó kis élvezetet is (…) hi-
szen egy jól sikerült felláció, bár hosszú távon semmi haszna, 
valóságos örömöt jelent.”

Michel úgy gondolja, hogy a boldogtalanság oka a ki-
elégíthetetlenség és a halál. A halál okának a nem tökéle-
tes replikációt tartja. A génekben halmozódó hibák sora, 
melyek, ha kellően nagy számot érnek el, vad burjánzásnak 
indított sejtekben lapulva elpusztítják az embert, akiből 
kialakultak. A tökéletes replikációval és az emberi genom 
manipulálásával (a kielégíthetetlen vágy genetikai kikap-
csolásával) Michel kísérletei nyomán a jövőben sikerül létre 
hozni egy neohumán fajt.

„az emberiségnek el kell tűnnie, új fajnak kell életet adnia, 
egy nem szexuális úton szaporodó, halhatatlan fajnak, amely 
képes arra, hogy túllépjen az individualitáson, az elkülönülésen 
és a fejlődés fogalmán.”

A könyv alternatív valóságában 2013-ban vetik be a 
híres jelmondatot, ami a mozgalom elindítója lesz: „NEM 
LELKI, HANEM GENETIKAI MUTÁCIÓRA VAN 
SZÜKSÉG.”

És, hogy mit mondhat a könyv napjainkban?

A regény megírása óta eltelt 15 év során a Humán Gen-
om Projekt a teljes humán genom bázissorendjét meghatá-
rozta, elpusztult Dolly az első klónozott birka, sorra kaptak 
Nobel-díjakat a molekuláris sejtbiológia területén kutatók, 
köztük az immortalitásért felelős telomérek és telomeráz 
felfedezői 2009-ben. 2013-ban megszületett az első pre-
implantációs genetikai diagnosztikával minden ismert és 
kimutatható betegségre szkennelt gyermek: Connor Levy.

Korunk medikalizált világában nem túl távoli és nem túl 
elképzelhetetlen Houellebecq 1998-as víziója. 

ÍrtA: horváth Bálint
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Machu Picchu: Machu Picchu (kecsua nyelven: Machu 
Pikchu, „Öreg csúcs”) az egykori Inka Birodalom rom-
városa Peruban – a világ talán legizgalmasabb és legfes-
tőibb fekvésű régészeti lelőhelye. Az Andok hegyláncai 
között csaknem megközelíthetetlen hegynyergen bújik 
meg a kis erődített város, amelyet 1450 körül Pacsaku-
tek Yupanki inka király (1438-1471) parancsára építették 
és 1570-ben hagyták el, majd kb. 400 évig „pihent”, míg 
1911-ben újra felfedezték (újrafelfedezőjének személye 
vitatott)
A város klasszikus inka építéstechnológiával épült: a tö-
kéletesre csiszolt, hibátlanul illeszkedő vörös gránittöm-
bökből rakott robusztus falak kötőanyag nélkül, száraz 
falazással épültek. A tudósok mai álláspontja szerint Ma-
chu Picchu nem volt igazi város, inkább az inka társa-
dalom uralkodó osztályai számára épített templomokból, 
palotákból és obszervatóriumokból álló komplexum, ahol 
a Nap különleges tiszteletének nyomai is megtalálhatók. 
A város legszentebb pontjai az Intihuatana – „az a hely 
ahová kipányvázták a Napot”–, a Naptemplom és a Há-
romablakos templom.
Machu Picchut és természetes környezetét 1981-ben 
„perui történelmi szentély” címmel ruházták fel, mint 
különlegesen fontos kulturális értéket őrző szent terüle-
tet. 1983-ban az UNESCO az Emberiség Kulturális és 
Természeti Örökségévé nyilvánította. 2007-ben a Világ 
Új Hét Csodájának egyike lett.

Forrás: wikipedia.hu2013
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2012. július 28-án, egy szombati nap hajnalán 
indultunk tovább a déli féltekére. Arra számítottunk, 
hogy megváltozik az időjárás, és belépünk a télbe, de 
mégis meglepődtünk, milyen hűvösen fogadott minket 
Ecuador. A repülőgép Guatemalából először Costa Ricába 
repült – itt kávét vettünk a reptéri boltban –, majd innen 
szálltunk tovább Quitóba, Ecuador fővárosába.

QUITO. A város egy hosszú völgyben fekszik, 
körülötte az Andok hegységei. Miután összeszedtük 
a bőröndöket és magunkat, busszal mentünk a 
szálláshelyünkhöz. Az út fél óráig tartott, szép, modern 
busszal mentünk, mely az út közepén haladt, külön 
sávban, és a metróhoz hasonló megállói voltak. A 
szállást nem találtuk meg, sokat kellett kérdezősködni, 
míg végül taxit kellett fognunk. A szobánk a legfelső 
emeleten volt, szép kilátással a városra. Gyanúsnak 
tűnt, hogy az ágyon többrétegű (el nem szarusodó) 
takarókészlet volt felhalmozva. Körülnézve a 
szobában megállapítottuk, hogy radiátor, vagy egyéb 
fűtőalkalmatosság nincs. Ezen a napon már csak rövid 
felfedezősétát tettünk a környéken, és tervezgettük a 
következő napok látnivalóit.

Másnap taxival felmentünk a város déli részén 
magasodó dombhoz, ahol egy hatalmas méretű Szűz 
Mária szobor áll. Különlegessége, hogy az egész testét 
lánccal vették körül, és töviskoronát visel. Belsejében 
apró múzeum, tetején kilátó működik. A dombról gyalog 
jöttünk le, és valahogy kijutottunk a buszpályaudvarra. 

Itt már beépített emberek a megfelelő buszra tereltek 
minket, hiszen erre a buszpályaudvarra csak egy ok 
miatt jöhet a turista: hogy meglátogassa a világ közepét!

LA MITAD DEL MUNDO. A hasonnevű 
kis falu jó üzletet csinált azzal, hogy rajtuk megy 
keresztül az ország nevét adó Egyenlítő. Leszállva a 
buszról, megvettük a belépőjegyeket. Csak dollárban 
fizettünk, az ecuadori pénz annyira nem ér semmit, 
hogy ők maguk sem használják. Hasznos múzeumokat 
néztünk meg, ahol főleg csillagászati látnivalók voltak, 
és természetesen háromezer kegytárgy- és szuvenír 
árus ténfergett a területen. Ezeket később látogattuk 
meg. Az Egyenlítői Emlékmű egy magas, négyzetes 
épület, a tetején földgömbbel. Négy oldalán a négy 
égtáj jelzése látható, valamint egy vastag fehér vonal 
jelképezi az Egyenlítőt. Sikerült úgy megállnunk, hogy 
egyik lábunk az északi, másik a déli féltekén állt, de az 
egyik féltekéről át is ugrottunk a másikra. A kötelező 
ajándékok beszerzése után visszamentünk a városba, 
majd drótkötélvasúttal felmentünk a város legmagasabb 
hegyére, de ekkorra már besötétedett. A drótkötélpálya 
végállomásán a levegő csak 20 fokot süllyedt, így 
sokáig nem maradtunk fent. Készültünk a következő 
repülőútra.

LIMA. 2008-ban, mikor először szálltam le 
a Jorge Chávez Nemzetközi Repülőtéren, már este volt és 
hűvös, de nagy izgalommal vártam a perui utam minden 
egyes percét. Ez az izgalom most is megvolt, egyik 

Cusco, a Főtér. - Peru délkeleti részén fek-
vő város mintegy 340 000 lakossal. A város 
3400 méter magasságban fekszik. Egykoron 
az Inka Birodalom fővárosa volt. Lakóinak 
nagy része még ma is indián eredetű.
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l e g k e d v e s e b b 
o r s z á g o m b a 
érkeztem vissza. 
Most kora 
reggel volt, de 
szintén hűvös. 
Taxival mentünk 
a szállodába, 
ami inkább egy 
hostel, közös 
fürdőszobákkal 
és vécékkel. A 
korai érkezésnek 
az a hátránya, 
hogy csak délután 
lehet elfoglalni 
a szobát, viszont 
előnye, hogy 
máris mehettünk 
v á r o s n é z é s r e . 
M e g n é z t ü k 
a főtéren álló 
K a t e d r á l i s t , 
mellette a 
Püspöki Palotát, az Elnöki Palotát, és a koloniális 
épületeket. Mindezek a Centro Historico-ban állnak, 
egymáshoz közel. Már nagyon vártam, hogy bejussunk 
a San Francisco Kolostorba. Az altemplomában – ami 
sok száz éven keresztül volt Lima temetkezési helye – 
megszámlálhatatlan csont található. Egy kút mélyén 
koponyákból, felkar- és combcsontokból szabályos kört 
formáztak ismeretlen céllal. Most is úgy éreztem, mintha 
egy túlméretezett anatómiai intézet csontraktárában 
lettem volna. A körülöttem állóknak – ha akarták, ha 
nem – rögtönzött demonstrációt tartottam, miután az 
idegenvezető nem tudta megmondani, hogy a humerus 
melyik részén tapad a musculus deltoideus.

Amikor tehettük, menu del dia-t ettünk, azaz 
napi menüt, mely elég olcsó volt, persze – nem mindig 
– ehhez igazodó minőséggel. Ebbe beletartozott a leves, 
második (hús körettel) és ital. Megtekintettük még az 
Inkvizíciós Múzeumot – spanyol és portugál örökség – 
és ezután fodrászhoz mentünk! 36 napja indultunk el 
otthonról, ideje volt, hogy megszépüljünk. Kézjelekkel és 
rajzokkal megértettük, hogy milyen frizurát szeretnénk, 
ez nagyjából 50%-ban meg is valósult. A másik 50% 
esetén bíztunk benne, hogy nem fognak sokan nevetni 
rajtunk. Még egy napot szántunk a fővárosra, megvettük 
az összes perui buszjegyet (számítógépes foglalási 
rendszer!), több kolostort és templomot megnéztünk 
és vastagabb pulóvereket, ingeket is vettünk. Másnap 
elindultunk a perui országjárásra. A busz nagyon 
modern, nagyon kényelmes volt, de a helyi közlekedési 
hagyományok miatt túl gyorsan nem tudott közlekedni. 
Elsőként úgy 200 km-t tettünk meg öt óra alatt, de 
szerencsésen megérkeztünk Piscóba.

PISCO. Ebben a városban semmi nincs, itt 
csak a szállásunk volt. A 2007-es pusztító földrengésnek 
még mindig sok nyoma megmaradt, de lassan helyreáll 
a város élete. 2008-ban még nagyon lehangoló volt 
itt lennem. Befizettük a másnapi túrákat, és minden 
formaságot elintéztünk a további utunkat illetően.

PARACAS és ISLAS BALLESTAS. “Mini 
Galapagos”, ahogy a helyiek mondják. A kisbusz kivitt 
minket a kikötőbe, majd 25 személyes motorcsónakkal 
indultunk a szigetek felé. Húsz perc őrült száguldás 
után szemünk elé került egy hatalmas geoglifa, azaz 
sziklába vésett rajz. Egy háromágú gyertyatartóhoz 
hasonlított, Kandelábernek hívják. Csak a tengerről 
és a levegőből látszik: 150 méter magas, 50 méter 
széles. Nem tudni, miért csinálták. Állítólag a rajz 
rámutat a Nasca-vonalakra, de hogy kiknek szánták 
ezt az útjelzést, örök titok. A csónak továbbrobogott a 
madarak lakta kis szigetekre. Kormoránok, pingvinek, 
sirályok, pelikánok tömege, ameddig a szem ellátott. 
Régen a guánót bányászták,  ezzel már felhagytak, 
de a szaga még itt volt... Egy órát nézelődtünk, majd 
visszamentünk a partra. A partmentén delfineket és 
rengeteg – többségében döglött – medúzát láttunk. A 
délutánt egy másik nemzeti parkban töltöttük: ez volt 
Paracas. A hasonnevű öbölben található. Ez már sivatag, 
óriási, a tenger által megmunkált csodás sziklaformákkal. 
Mire a buszunk elindult, már vissza is vittek minket a 
“buszállomásra”, és “száguldoztunk” tovább Peruban, a 
Csendes-ócean partján a legtitkzatosabb városka felé.

NASCA és a Nasca-vonalak. Az 1930-
as években Alaszkától a Tűzföldig megépítették a 
pánamerikai országutat. Perui szakaszának építése 
közben légifotókat készítettek, amikor is döbbenten 

Chauchilla, inka múmiatemető.
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fedezték fel a sivatagos területen a több száz figurát és 
több ezer vonalat. A földről nézve felismerhetetlen, kusza 
hálózatot alkotnak, a figurák nem is kivehetőek. Csak 
a levegőből láthatóak. A VI. század körül ismeretlen 
emberek a kemény talajba egy kolibrit rajzoltak. De 
akkorát, hogy a szárnyai 80 méter hosszúak! És folytatták 
a rajzokat, húzták a vonalakat megállás nélkül. Van egy 
kutya, a lábai 20 méter hosszúak. A kondorkeselyű 180 
méter széles. Nem tudni miért, és főleg hogyan készültek 
a figurák, és a néha több kilométer hosszú, nyílegyenes 
vonalak, melyek felfutnak a hegyekre is. A szállodában 
elintéztük a túrákat, és másnap délelőtt kivittek minket 
a kis repülőtérre. Kifizettük a jegyeket, mérlegre álltunk, 
beosztottak minket egy négyszemélyes kisgépbe 
(Chessna) és már mehettünk is. Felszálltunk, és irány 
a vonalak! Úgy húsz alakzatot mutatott meg a pilóta 
röpke negyven perc alatt, mindegyikre több irányból is 
rárepültünk. Egyszer csak megláttunk egy gigantikus 
asztronautát a hegyoldalon (az utókor elnevezése). Aztán 
egy feltekert farkú majom, egy kolibri, egy hatalmas 
pók, papagáj, kondorkeselyű. Máshol trapézok, körök, 
háromszögek voltak. És mindenfelé vonalak! Hirtelen 
egy kutyát láttunk, majd fát, két emberi kezet. Egy gyík 
következett, a hátsó lábain megy keresztül az országút. 
Egyszer csak a két pilóta izgatottan beszélgetni kezdett 
egymással, a gép ide-oda imbolygott, majd éles kanyarok, 
manőverezések után leszálltunk. Valami történhetett, de 
nem mondtak nekünk semmit. Talán jobb is. Kaptunk 
igazolást, hogy repültünk a Nasca-vonalak felett (és 
hogy életben maradtunk...).

Délután újabb túra, a PALPA-i geoglifák 
következtek, amiket egy kilátóból néztünk meg, mert 
a hegyoldalba vésték. Este planetáriumba mentünk! A 
vonalak leghíresebb kutatója a német Maria Reiche volt, 
aki a faluban élt és halt meg. A szálloda – ahol Reiche 
asszony lakott – tiszteletből (és jó pénzért) planetáriumot 
épített, ahol az egyik lehetséges magyarázatát adják a 
vonalaknak. Ezek szerint a vonalak, ábrák bizonyos 
csillagképekkel mutatnak konstellációt (együttállást), 
tehát az egésznek csillagászati jelentősége lenne. Csak 
úgy, mint a többi teória, ez sem tökéletesen biztos. 
Megmutatták Dél Keresztjét az égbolton, legalább is 
remélem, hogy azt láttuk a távcsövön keresztül.

Utolsó nazcai napunkon a falutól 30 km-re 
fekvő inka múmiatemetőbe mentünk, CHAUCHILLA-
ba. A látvány lenyűgöző: a sivatag közepén, vörös színű 
sziklahegyek által körülvéve, földbe ásott sírok és benne 
ülő múmiák. A legtöbbnek a haja is megvolt, ruhákban 
voltak, néhol egész családok. A sírok között a sivatag 
fehér volt a sok szétszórt csonttól (sírrablók munkája). 
El akartam hozni egy calcaneust, ott feküdt árván az 
úton, de nem tettem. Délután összepakoltunk, és röpke 
nyolc órás buszozással visszamentünk Limába. Éjfél lett 
mire odaértünk. Taxival mentünk a repülőtérre, ahol 
próbáltunk pihenni, aludni, nem sok sikerrel. Hajnali hét 
órakor indult a gép, hogy keresztül repülve az Andokon, 

a világ köldökén szálljon le.
CUSCO. A hajnali érkezés rányomta 

bélyegét az első napra. A szobánkra várni kellett, 
így a recepciónál próbáltunk aludni néhány órát. A 
fáradságot fokozta, hogy a tengerszintről 3800 méter 
magasra jöttünk, ezt meg kellett szoknunk. Ennek 
elősegítésére koka teát ittunk, borzalmas íze volt, és nem 
tudom, mennyit segített. De nem vesztegettük tovább 
az időt, elindultunk a városnézésre. Ahhoz, hogy a 
látványosságokat megtekintsük, a Buleto Turistico-ra 
volt szükségünk, ami tíz nevezetesség megtekintését 
tette lehetővé. Cusco főterén négy gyönyörű, spanyol, 
korabeli templom áll. A templomok egy teret vesznek 
körül, ahol annak idején a portugál konkvisztádor, 
Pizzaro megölette Atahualpa inkát, annak ellenére, 
hogy az inkák felajánlották valamennyi aranyukat, 
hogy uralkodójukat szabadon bocsássák. A városban 
sok olyan épület van, aminek alapját még az inkák 
építették kövekből. Semmiféle kötőanyagot nem 
használtak, mégis tökéletesen 
összeillenek a sokszor 
teljesen szabálytalan kövek. 
Ennek a technikának a csúcsa 
egy 12 szögű kő beillesztése a 
többi közé. Egy kis utcában 
találtunk rá a kőre, ma 
turistalátványosság. Apró 
utcákon, lépcsőkön indultunk 
tovább a város fölé, hogy 
megérkezzünk Sacsayhuaman 
(„szákszájvámán”) inka 
erődítményhez. Elképesztő, 
amit itt láttunk: három óriási 
sorban több száz tonnás, 
tökéletesen megformált és 
összeillesztett kövek, melyek 
egészében egy puma fogait 
ábrázolják. Ablakok, ajtók, 
átjárók, lépcsők maradványai. 
Az ember nagyon aprónak 
érezte magát a kövek mellett, 
amit emberek alkottak, és 
formáztak kedvük szerint. 
Egy olyan nép, ami a kereket 
sem ismerte. Mi azonban 
mást is kerestünk, amit 
az útikönyvek nem írtak. 
Az inka erődítmény felett, 
néhány tábla által jelezve 
fekszik a Kelkogrande. 
Egy nagy, különálló, száz 
méter hosszú, és tíz méter 
magas szikla. A szenzáció 
azonban az, amit a sziklával 
tettek. Találtunk lépcsőket, 
melyeken nem tudtunk 

Machu Picchu
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menni, mert fejjel lefelé voltak. Aztán csapágyhoz 
hasonló faragásokat, mintha valami oda lett volna 
illesztve. Mintha valami nagyméretű szerkezet lett 
volna itt, ami kínos pontossággal működött. Székek 
voltak kifaragva, bele lehetett ülni. A legenda szerint égi 
tanítómesterek laktak itt. Mikor eltávoztak, felemelték 
a sziklát, megfordították, és leejtették. Tényleg ez volt 
az érzésünk: itt minden fejjel lefelé áll. Visszatérve 
a városba megnéztük a Qorikanchát, az inka Nap-
templomot, a spanyolok ennek alapjaira építették a Santo 
Domingo templomot.

A következő napon egynapos kirándulást 
tettünk PISAQ-ba, ahol egy inka romváros található. Az 
Andokban buszoztunk, gyönyörű, havas hegycsúcsok, 
szakadékok, völgyek tarkították az utat. Lépcsők hosszú 
során át lehet felérni a fellegvárba. Egész nap járkáltunk, 
annyi volt a látnivaló. A levegő csodálatos, a kilátás, a 
teraszok, a romok és a ragyogó kék ég! Pisaq városa a 
bejárata a Szent Völgynek, melyet az Urubamba folyó 

alakított ki, és elvezet Machu Picchuba. Leereszkedtünk, 
és visszafelé megnéztünk még három kisebb romvárost: 
Tambomachayt, Puka Pukarat és Q’engot. Este két napra 
való ruhát pakoltunk a hátizsákokba, a bőröndöt a 
szálláson hagytuk, és nagyon-nagyon vártuk a másnapot!

Augusztus 9-én, miután megtaláltuk a 
busz indulási helyét (egy ház udvara...), elindultunk 
OLLANTAYTAMBO felé. Az inka várostervezés 
egyik legszebb alkotását láthattuk. Az inka város 
két, egymással szemben álló hegyre épült teraszos 
elrendezésben. A magasból látszódott csak igazán, hogy 
ehhez szinte el kellett hordani a hegyet. Úgy öt óra alatt 
bejártunk mindent. Ettünk egy menüt (csak mi voltunk 
a helyiségben), Inka Kólával feltankoltunk. Ennek 
az Inka Kólának, amikor bemegy, olyan a színe, mint 
amikor kijön. Délután indult a keskeny nyomközű vasút, 
ami elvitt a Machu Picchu alatt fekvő kis faluba, Aguas 
Calientesbe („meleg víz”, kis meleg vizű forrás fakad a 
hegyekben). Este vacsora, a szükséges információk 
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beszerzése és a jegyek megvétele.
MACHU PICCHU. 2012. augusztus 10., 

péntek. Nem gondoltam volna, hogy újra láthatom! 
Reggel öt órakor indultunk el a buszmegállóba, a 
reggelit elfelejtették a szálláson. Már itt volt vagy 
200 turista, vártuk a buszok indulását. A romváros a 
hegyekben van, a buszok ezer méteres szintkülönbséget 
tesznek meg egy kanyargós szerpentinen. Fél hat körül 
megjelentek a buszok. Sötét volt még kint, nem láttunk 
semmit, csak éreztük, hogy megyünk a kanyarokon 

felfelé. A romváros hat órakor nyitott, ekkor már kezdett 
világosodni, a Nap első sugarai csak a hegycsúcsokat 
sütötték, a romváros ködben úszott a felhők felett. 
Szerettünk volna feljutni a Waynapicchu (Fiatal hegy) 
tetejére, ahova csak négyszáz embert engednek fel egy 
nap, ez nem sikerült. De sebaj, így is itt vagyunk az 
Újvilág hét csodájának egyikén, egész nap sétáltunk, 
nézelődtünk. Hiram Bingham, a Yale Egyetem tudósa, a 
város felfedezője azt mondta: „...egyszer csak ott álltunk a 
Kolumbusz előtti Amerika legpompásabb és legizgalmasabb 
épületének romjai előtt. A falak gyönyörű fehér gránitból 
voltak faragva, s némelyik embermagasságnyinál is 
nagyobb volt. Elbűvölő látvány tárult a szemünk elé. Szinte 
megközelíthetetlen volt, a felhők világában nem taposhatta 
szentségtörő láb. Négy évszázadon át senki sem tudott róla. 
Ég és föld között, lélegzetelállító 2400 méteres magasságban 
trónol, az ember alig akar hinni a szemének...” Sok 
titkot rejt még a város, de talán ez így van jól. Minden 
részét megnéztük, minden kis utcácskában jártunk. 
Elmentünk egészen a Nap kapujáig (Intipunktu), amely 
a híres Inka Ösvény végét jelenti. Két fontosabb épületük 
kiemelkedik a többi közül. Egyik a Nap Temploma, az 
egyetlen kerek falú épület. A másik az Intihuatana, 
„a hely, ahová a Napot kipányvázták”. Voltak olyan 
falak, melyek egy kondorkeselyűt ábrázoltak. Nehéz 
szavakkal megfogalmazni, mennyire csodálatos, ahogy 
a romváros szinte része a természetnek, az Andoknak, 
egy szabadtéri múzeum, de annál sokkal-sokkal több. 
Este hatkor zártak, mi is ekkor hagytuk el a várost fájó 
szívvel, miközben a város felett lement a Nap. Másnap 
még egyszer feljöttünk, és még egyszer körbejártuk, 
amíg az erőnkből futotta.

Vonattal mentünk vissza Ollantaytamboba, 
ahonnan busszal jutottunk el Cuscoig. Még egy éjszakát 
töltöttünk itt, és másnap az Inka Express busztársasággal 
mentünk Punoba. Több nevezetes helyen is megálltunk, 
kisebb falvakban, templomoknál, inka maradványoknál. 
Útközben átmentünk a legmagasabb ponton: La 
Raya-n, 4300 méteren.

PUNO. A Titicaca tó melletti kisváros. Az 
aznapi program a TITICACA TÓ és szigetei voltak. A 
kikötőben megvettük a hajójegyet, és irány az Islas Uros, 
az Úszó Szigetek. A világ legmagasabban hajózható tava 
mélykék vizével! Thor Heyerdahl, norvég régész jutott 
eszembe, aki az itt termő totoranádból és balsafafából 
tutajt készített, és azon elhajózott Polinéziába. Az Úszó 
Szigetek totoranádból vannak és tényleg a víz színén 
úsznak. Az emberek a szigeteken laknak, van iskolájuk, 
templomuk, hetente egyszer jön az orvos is. Délután 
városnézés és a másnapi utazás ellenőrzése. Ez volt az 
utolsó napunk Peruban, 16 napot töltöttünk itt. Már 
csak három ország volt hátra ebből a csodálatos útból, 
de elsőnként Bolívia várt minket.

írta: dr. Hollósy tiBor

FényKéPEztE: dr. Hollósy tiBor és losonCzi róBErt

Cusco, a 12 szögű kő.

Puni, Titicaca-tó Úszó Szigetei.

La Raya, 4300 méter magasan.

facebook.com/Confabula46



Zöld csend

Álmosan ásít a hold
Ferde botos kobold
Kínál fázós követ,
Elgurult emlékeket
Melyből jövőt kötök
Köröttem, bennem egyikőtök
Elültetett apró nyomot,
Melyből egyszer kihajthatok
Holnapok tépázott erdején
Tudom, a legelején
Utamnak morzsát hagytam még
Nem volt olyan rég,
Mikor építeni kezdtem
S párszor megöregedtem
Önnön álmodásom alatt
S mi egyszer elapadt
Kút lesz megint, ha akarom
Még magamnak spórolom
Emlékeim, apró falatok
Vándorbotot ragadok
Elindulok képek erdejébe
Hátrafelé, a legelejére

Írta: Csapláros László

Háborúban

A parancs sosem változott.
Lámpagyújtogató vagyok, altass el!
Magamra ismerek szánakozva
napi ezernégyszáznegyvenszer.
S, ha megmérettetik,
- egy csalódással több lett, marad-
hat?
könyörülj rajta,
olyan jelentéktelen a szívem!
Felfogni az áldozatok vérét
egy kosár faforgácsra cserélem.
Markoljátok és szórjátok szét.
Álmomban nem alkudozik,
Ítélkezés benne nincsen,
csak tűnődve közelebb lép,
- Jó éjt kívánni jött talán?
egy fűrészporszagú Isten.

(név nélkül)

„Nemzeti” gólya dal

Talpra Gólya, hí a tábor!
Itt az idő, most légy bátor!
Tivornya, s tudás vár rátok,
Amíg az ÁOK-ra jártok!
Az orvosok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy gólyák kétszer
Nem leszünk!

Bátrak voltunk mostanáig,
Kárhozottak pálinkáink,
Kik már belekóstolhatnak,
Fejfájástól nem nyughatnak.
Az orvosok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy gólyák kétszer
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki Másnap vizsgázni nem mer,
Kinek drágább a fekhelye,
Mint a POTE becsülete.
Az orvosok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy gólyák kétszer
Nem leszünk!

Hírnevünk idén is szép lesz,
Méltó régi nagy híréhez;
Instruktorok örömére,
S mindenki büszkeségére!
Az orvosok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy gólyák kétszer
Nem leszünk!

Hol diplomáink tornyosulnak,
Örömünkhöz sokan társulnak,
És fáradtan, de büszkeséggel
Útra kelünk orvosi tehetséggel.
Az orvosok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy gólyák kétszer
Nem leszünk!

Írta: Farkas Gyula

Egyszer volt, hol nem volt
volt egyszer egy hétfő,
s pontban tízkor elindult
vizitelni 7 fő...
Elöl ment a professzor,
utána a főorvosok,
a rezidens, a nővér
és a lelkes medikusok.
(ez utóbbi száma
a hangulattal kongruens:
ha mérges volt a professzor,
sok hallgató megjelent...)
Így indultak útnak ők
ingázva a főfolyosón,
kórteremből kórterembe
- mint tengerész a platón,
ha hullámzó tengeren
jobbal-ballal lépeget,
a hajónak fedélzetén,
- csak épp nem lát beteget...
Hogy kérdezné tőle szépen
az ajtóból messziről,
hogy vagyunk ma, kérem szépen?
széklet rendben? étvágy nő?...
De mire a szóban forgó
észbe kapna, s válaszát,
mint Vezúvnak kitörése,
zúdítaná - hévvel- rá,

addigra a kicsiny csapat
ingázva a folyosón...
már szemben a kórteremben,
mint tengerész a platón..
Hogy vagyunk ma, hogy van,
hogy van...?
Visszhangozzák a falak,
s mint sirályok csattogása,
lázlap-lázlapba akad.
És suhog a fehér köpeny,
zajt csap, mint a forgószél,
uralkodva a tengeren
sorsok felett így ítél...
Mindez persze csak legenda,
nekem is úgy mesélték,
de, hogy mégis van alapja,
hogy eldöntsem, ne kérjék...
Úgy gondolom, tengerész
sincs ugyanolyan kettő...
Sőt reménykedem, hogy egyszer
eljön majd az ídő,
hogy az orvos úgy vizitel
- nem mint tengerész csupán... -
de ő lesz a legprecízebb,
legjobb hajós KAPITÁNY!

@ndy
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Megújult rovatunk célja, hogy ne csak gyorsan és könnyen elkészíthető 
ételeket mutasson be, de elkalauzoljon Benneteket az egyes kultúrák, 
tájak gasztronómiai csodáihoz, hagyományaihoz, érdekességeihez és tit-
kaihoz.

Gasztrotúránk első állomásáról árulkodik Arany János, Vörösmarty Szó-
zatának vicces mása, mely nem más, mint Magyarország.  
 
A több, mint ezeréves magyar konyhakultúra egyedi és karakteres ízvi-
lágával kiemelkedő helyet foglal el nemcsak az európai, de a világrang-
létrán is. Olasz, török, francia, osztrák, szláv és német gasztronómia 
szintézisének is tekinthető.  

KI NE SZERETNE JÓKAT ENNI, NEM 
IGAZ? 

Tudtad-e?  
Az ősi magyar ételkultúra az életfa szimbólum-
rendszerén és az öt elem (tűz, víz, a föld, fa, fém) 
tiszteletén alapult. Ezért az ételek a földön álló, 
bronzból vagy vasból készített fémüstben főttek, 
válogatott fahasábokból rakott tűzön, víz felhasz-
nálásával. A világfa hármas jelképrendszere az 
ételek alapanyagaiban fejeződött ki: az égi világot 
a fán termett gyümölcsök (szőlő és alma), levelek, 
virágok és a méz; a földi világot a föláldozott állat 
és a földön összegyűjtött növények és fűszerfüvek 
(a tárkony és a borsfű); a föld alatti világot a föld-
ben megtermett gyökerek, gumók és hagymák 
jelenítették meg. Az ételeket az ún. „öt íz harmó-
niája” tette teljessé – az édes, a savanyú, a sós és 
keserű mellett az erőset is külön íznek fogták fel, 
akárcsak a mai belső-ázsiai népek. 
 
Tudtad-e?  
A 15. században jelentős felvirágzást hozott 
az olasz gasztronómiai ismeretek beáramlása, 
amelyet Mátyás király második felesége, Beat-
rix honosított meg. Az ekkor betelepü-
lő olasz szakácsoknak köszönhetjük a, a vörös-
hagymát, a gesztenyét, a pulykát, a zsemleféléket, 
a száraztészták használatát, és a sajtokat. Kedvelt 
csemege a hízott pávahús volt. Nagy gondot for-
dítottak a kovásszal készült kenyérre. A fűszerek 
közül az olasz dió, sáfrány, fahéj, bors, gyöm-
bér,ánizs és a kapor voltak használatosak. A 
húsételeket erősen fűszeres mártásokban tálalták 
fel, a levesek és mártások sűrítésére kenyérbelet 
használtak. 
 

Tudtad-e?  
A török hódoltság alá hajtott területeken, a török 
konyha jellegzetességei kerültek előtérbe; ezek 
közül került át a magyar gasztronómiába a pogá-
csa, a lángos, a bejgli és a töltött káposzta, amely 
fokozatosan háttérbe szorította a leghíresebb 
korabeli magyar fogásként ismert húsos káposz-
tát. Általánosan kedveltebbé váltak az édességek 
(grillázs, kalács, kifli, piskóta, tejben főtt galuska, 
madártej), amelyek közé újdonságok is kerültek, 
mint a mézeskalács, a „törökméz”, a birsalmasajt, 
vagy – talán a legfontosabb – a kávéivás szokása.

Tudtad-e?  
A fűszerpaprika először Szenczi Molnár Al-
bert szótárának 1604-i kiadásában fordult elő tö-
rök bors néven. Kezdetben mindkettőt egzotikus 
dísznövényként kezelték, általános használatuk 
csak 18. században vált jellemzővé.

Tudtad-e? 
A magyar konyhát a Habsburg-korban forradal-
masította a zsíron enyhén pirított hagyma és 
fűszerpaprika felhasználása, a lisztes-rántásos 
főzelék, illetve maga a sertészsírral készült rántás. 
A vajban pirított liszttel való sűrítés már régeb-
ben ismert és használatos volt a magyarországi 
konyhákon, de a zsírral készült rántás francia 
módja (roux) bécsi közvetítéssel jutott el hozzánk. 
A magyar konyha kétféle osztrák rántást vett át, a 
világos rántást és a barna rántást. A másság ki-
hangsúlyozása miatt majdnem minden magyaros 
ételt paprikáztak: volt paprikás hal, paprikás hús, 
paprikás csirke.
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Hortobágyi palacsinta 
Kíváló magyar étek, melyet leggyakrabban előételként szolgálnak fel. Érdekessége, hogy valójában 
nem is a Hortobágyról származik. Az 1958-as brüsszeli világkiállításra találta ki egy szakács, és egyszerű 
marketing-fogásként kapta ezt a nevet. 

Bábindeli Cintia
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MOdELL: HORváTH KaTica

FOTó: HEiNRicH KáROLY

KELLéK: cSEpEL ROYaL

KözREMűKödöTT: NéMETH KadOcSa áGOSTON

a BiciKLiéRT KöSzöNET a pécSi TiSza BOLT üzEMELTETőiNEK!
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3/ Mennyi ideig
jártok biciklivel
egy évben?

< 3 HÓNAP

3-6 HÓNAP

> 6 HÓNAP

30%

24%

64%

4/ Ha lenne bicikliút,
járnál biciklivel egye-
temre?

IGEN

NEM

79%
21%
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S ha kérdezik, milyen az egyetem – milyen volt az elmúlt 
öt év... a vizsgák, a zh-k tényleg olyan ’durvák’? S a 
vizsgaidőszak – ugye csak kamu az egész…? ”Én kitűnővel 
jöttem... kisujjból is… ” – mit válaszolok majd? S ha 
kérdezik, milyen érzés boncolni, milyen az anatómia - s a 
gyógyszertan: tényleg telefonkönyv az egész? A kíváncsi 
tekinteteknek, a most induló, már majdnem felnőtt 
seregnek, mondd, mit válaszolok majd? 
- Csak válaszolj. Szívvel-lélekkel.  
- De… 
- Nincs de. Az, hogy más ember lettél, az, hogy adtak, de 
vettek is el Tőled, úgy gondolom, szükséges része volt a 
felnőtté válásodnak… 
- Nézz rám! Hol van a gyermek?! Hol van az a naiv, 
mindenre kész és minden kudarcot túlélő diák, aki átlépte 
ennek az egyetemnek a kapuját…?! 
- Kudarc...? – mosolyodott el – Akkor még azt sem 
tudtad, mit jelent az. S most? Most már meg tudod 
fogalmazni, mi az „igazi” kudarc? 
- Hát persze! Nap, mint nap… – elszontyolodva néztem 
magam elé. – hálát adok azért, hogy értékelni tudom 
mindazt, amit kapok, amit elértem..., s azt hiszem, ennél 
még sokkal fontosabb, hogy megtanultam: kudarc és 
kudarc között is van különbség... 
- S te ezektől a tanulságoktól fosztanád meg a fiatalságot? 
Miért tennél ilyet? 
- Mert jót akarok nekik. Szeretném, hogy tisztán lássák 
azt, hogy itt fel kell nőniük a feladathoz... 
- Valóban? 
- ...az elején talán nem. Sőt! Az első két évben legyenek 
vakmerőek! Bátrak! Vigye őket az ifjonti hév – ne 
nézzenek se jobbra, se balra, lubickoljanak a „Medikus” 
megnevezés adta elismerésben. Igenis, düllesszék ki 
a mellkasukat és engedjék magukhoz a külvilág felől 
záporozó dicséreteket: „...Medikus lett a fiam! Ebből az 
emberből már lesz valami…” Hiszen ennél szebb hivatást 
nem is választhattak volna maguknak... Hagyják, hogy 
szájtátva bámuljon a pórnép…és… 
- És-és. És aztán? 
- Aztán...? aztán még csodálkozzanak… egy picit. 
- Csodálkozni…? Azt meg ugyan minek? 
- Mert később nem fognak tudni. Nem… nem lesznek 
rá képesek. Sokkal „fontosabb” dolgok veszik majd el az 
energiájukat. 
- Mint például? 
- Mint például a tanulás. A szerelem. A vizsgák, az 
érzelmek, a barátságok hullámvölgyei, az előadásra járás, 
a gyakorlatra járás – a gyakorlatra eljutás, a csoportos 
összeröffenések, az ebéd, a vacsora, a felkelés, az ébren 
maradás… Ezért kell még az elején csodálkozniuk. 
- Csodálkozni. 
- Igen, meg kell látniuk azt a nyüzsgést, amely betölti az 
egész egyetemet. Érezniük kell, hogy egy olyan világba 
csöppentek bele, ahol mindenki a maga útját járja és 
pont ez az önállóság, ez a különbözőség visz színt a 
hétköznapokba. Itt minden egy cél körül forog: túlélni 

A DIPLOMA 
MARGÓJÁRA 
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és - ha egy mód van rá – Jó Orvos-nak lenni... Rá kell 
csodálkozniuk minden tudáscsírára, melyet tanárok 
és professzorok átadni próbálnak, érezniük kell, hogy 
az, amit itt tanulnak, mindennek az alfája … és, hogy 
sohasem lesz omegája, mert itt  mindig lesz vagy marad 
egy – még fel nem tett – kérdés.   
- Na-na-na... kicsit előrehaladtunk. Szóval, mi következik, 
ha mindenki „kicsodálkozta” magát…? 
- Az.. az már majdnem a mókuskerék. 
- Mókuskerék…? 
- Az már majdnem az a rész, amikor szinte nem is ők 
befolyásolják a történteket, hanem csupán szemlélői 
annak a hétköznap – és hétvége – áradatnak, ami 
körülöttük folyik. 
- Biztos vagy te ebben? 
- …Na jó. Valójában megérzik a változást. Érzik, hogy 
valami történik velük – talán ezt hívod te „felnőtté 
válásnak”… 
Valójában minden egyes sikertelen vagy „nem 
eléggé” sikeres vizsgába, minden egyes veszekedésbe, 
szakításba, vizsgaidőszakos száműzetésbe belesajdul 
a szívük, azonban minden kis porcikájuk beleremeg 
majd az örömtől és a büszkeségtől egy sikeresen 
lezárt félév, egy professzori dicséret, de ugyanúgy egy 
emlékezetesre sikerült csoport buli vagy akár egy jól 
működő párkapcsolat miatt. S a végén már gyakorlatilag 
mindennek képesek lesznek örülni – újra... (még, ha ez 
az öröm fényévekre is van a hajdanvolt „felhőtlen, naiv 
boldogságtól”..) 
- De addig? 
- Addig hinniük kell. Mindig hinniük kell. Abban, hogy 
mindenre képesek, abban, hogy orvosok akarnak lenni. 
Ha harmad-negyedévben meg is törik a lendület – hittel, 
akarattal és kitartással kell továbbmenetelni, mert addigra 
az ember valahogy megérzi, hogy a „diploma foglya” 
lett… és e nélkül ő bizony már sehova se megy. Előtte 
még meggondolhatja magát, de eljön az a pont, ahonnan 
sokkal fényesebbé válik az a „Dr.”, s az ember újra 
beleszeret abba a bizonyos fehér köpenybe...  
- Na… és most már tudod, mit fogsz mondani, ha 
faggatni kezdenek? 
- Igen, mindent elmondok. S úgy fogom kezdeni... 
 
... hidd el, hogy nincsenek határaid, hidd el, hogy Te 
vagy saját magad legnagyobb ellensége és  legjobb barátja 
– egy személyben... – az egyetlen ember a Földön, aki 
elkeseredettségbe taszít, és aki képes kihúzni, bármilyen mélyre 
kerülsz is. Az egyetlen, akinek a szárnyaidat köszönheted – ha 
képes vagy bízni benne...  
 
Csak hidd el, és... 
 
….csodálkozz.

 
@ndy

 

AVAGY EGY FIKTÍV 
PÁRBESZÉD 
NAPJAINKBÓL
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- Drágám, túl feszült vagy, nyugi! Nyiss 
ki egy sört!

- De nem szeretem a sört.

- Ki mondta, hogy neked lesz?

Bemegy a szőke nő a spermabankba és beáll a 
sorba. Az előtte álló férfi megszólítja:

- De hölgyem, ez itt egy spermabank!

Mire a nő teli szájjal:

- Uhumm!

Egy matematikatanár megy az úton. Megtámadja 
egy bűnöző, de hirtelen a bokorból előbukkan 
egy fekete köpenyes, maszkos ember egy fekete 
lóval és megmenti.

Ekkor a tanár megszólal:

- Ki vagy te?

A megmentő nem válaszol, csak egy nagy Z betűt 
vés a falba a kardjával.

- ÁÁÁ! Köszönöm, hogy megmentettél 
egész számok halmaza!

Interjút készítenek a legidősebb amerikaival.

- És mondja, Sam bácsi, Ön is büszke arra, 
hogy afroamerikai lett az Egyesült Álla-
mok elnöke?

- Mi az, hogy! Nagyon örülök és büszke 
vagyok. De mondok én magának valamit: 
milyen büszke lehet most ennek a néger-

nek a gazdája…?!

- Néni kérem, leülhetek a zsákjára?

- Persze fiam, csak a tojásokra vigyázzon!

- Miért ,tojások vannak benne?

- Nem, szögesdrót.

Mi az, cukros és szobahőmérsékleten köt?

(Nagymama)

A feleség hazajön a bevásárlásból 20 karton sörrel 
és egy kiló kenyérrel. A férje megkérdi:

- Mi van, bulit rendezel?

- Dehogy!

- Akkor minek ennyi kenyér?

Teker az öreg a kövesúton. Csörög, csattog a 
biciklije, erre utána kiált egy gyerek.

- Józsi bácsi, csörög a sárhányó!

Mire az öreg:

- Miii vaaan?

- Csörög a sárhányó!

- Mit mondasz, öcsi?

- Józsi bácsi, csörög a sárhányó!!!

- Nem hallom fiam, mert csörög a sár-
hányó!
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A Tökéletes trükk című film óta nem 
igazán láttam érdemi bűvészfilmet, ezt 
persze magyarázhatja, hogy az előbb 
említett alkotás olyan magasra tette a 
lécet, hogy azt a mai filmanyag már csak 
dobbantóról lenne képes überelni... 
vagy onnan sem. Pont ezen nézőpont 
miatt ért kellemesen a meglepetés: a 
Louis Letterier rendezte Szemfény-
vesztők – kis túlzással és egy nagyadag 
jó szívvel megspékelve – a modern kori 
"Tökéletes trükk" -nek tekinthető (a 
rendező korábbi filmjei közé tartozik 
többek között A szállító, A hihetetlen 
Hulk, valamint A titánok harca). A 'jó-
indulat' a felszínes szereplőbemutatást 
és az egy-két helyen megjelenő erőlte-
tett kommunikációt hivatott semmissé 
tenni, minden más tekintetben azonban 
valóban le a kalappal.

SZEMFÉNYVESZTŐK- 
NOW YOU SEE ME

Az alap sztori négy, egyelőre – bár jó úton 
haladó, mégis – pitiáner bűvész bemutatá-
sával kezdődik ( Jesse Eisenberg, Isla Fisher, 
Woody Harrelson, Dave Franco), akik egy 
rejtélyes kártyaosztogató idegennek köszön-
hetően hipp-hopp, egy – rendkívül drága költ-
ségvetésű, ezreket odavonzó – bűvész-show 
főszereplőiként találják magukat a színpadon. 
A "Négy Lovas" itt éli ki – ez időre már ab-
szolút nem kisstílű – bűvészhajlamát, tekintve 
a mutatványok grandiózusságát, úgymint egy 
francia bank kirablása, egy biztosító társaság 
"önkéntes megadományoztatása" és még sorol-
hatnánk tovább, mi minden kerül a szenzációs 
műsor után már rablás miatt körözött jómada-
rak FBI-mappájába. Természetesen jelen van a 
varázs- és bűvészvilággal szemben maximálisan 
szkeptikus FBI nyomozó (Mark Ruffalo) és 
a hirtelen előkerülő Interpolos "csak nyűg az 
ember nyakán" ügynöknő, a francia Mélanie 
Laurent személyében. Na, azért nem kell meg-
ijedni, ez a film a romantikát csak a reggeli hí-
rekből ismeri, ennél sokkal nagyobb hangsúlyt 
fektetnek azonban a különböző, egyszerűen 
megmagyarázható, ám nagyszerűen kivitele-
zett, már-már az "ilyen nem létezik" kategóriát 

súroló trükkjeikkel, bűvészmutatványaikkal. S hogy az "egyszerűen 
megmagyarázhatóság" pontosan mit is takar, talán kérdezzék meg 
a film cselekményében pontosan ezzel foglalkozó Morgan Freem-
ant, aki "szintén zenész", azaz annak idején bűvészként induló, ám 
megfelelő rátermettség híján a sötét oldalra átálló öreg harcos, aki 
"lebukató-show"-jában veszi 
rendszeresen górcső alá az 
éppen feltörekvő csillago-
kat, s szabja röppályájukat 
ezáltal a megálmodottnál 
rövidebbre. A "Négy Lo-
vas" személyében – bár még 
maga sem tudja – emberére 
talált. Hiába lát át a szitán, 
hiába tudja, hogy bújik el a 
nyuszi az üres kalapban, ha 
a látszólag összefüggéstelen 
szemfényvesztős mutatvá-
nyok mögött nem sikerül 
beazonosítani ezen parádé 
mozgatórugóját. Vagy még-
is? Mindenesetre a kamera 
folyamatosan pörög, hol egy 
utcai üldözős jelenet, hol a 
bűvész-show legbravúrosabb 
pillanataiba csöppenünk, 
beburkolva egy minimális 
izgalommal feltöltött, kelle-
mes szombat esti film bűvö-
letébe. Érdemes azonban va-
lóban 'végig'-nézni a filmet, 
mert az utolsó részeknél van 
az igazi csattanó, amelyet – 
azért mondjuk meg őszin-
tén – illik is az ilyen jellegű 
filmipari termékek végére 
pakolni, ha már trükközünk 
itt jobbra-balra...
Úgyhogy a filmhez jó szóra-
kozást kívánok, mely megfe-
lelő esti program haveri tár-
saságnak vagy mozi-nézős 
kompromisszum – pusztán 
csak másfél órára kikap-
csolni vágyó – pároknak 
egyaránt. S, hogy másnapra 
csupán egy kellemes emlék 
marad a felidézhető jelene-
tek helyett...? Nos, legalább 
nem terheli azt a fenemód igénybevett/-veendő szürkeállományt. 
Különben is, jobb nem belefolyni az ilyen kétes bravúrokba és csak 
távolról figyelni az eseményeket, követve a bűvészvilág alapszabá-
lyát:
....The closer you look, the less you'll see...

@nDY
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ALAKUL A KLINIKA - KÖRBEJÁRTUK
A 400 ÁGYAS KLINKAI TÖMB FEL- ÉS ÁTÉPÍTÉSÉT, 
ODA ÉS VISSZA.

CLINIC IN PROGRESS - A TOUR AROUND THE 400 
BED CLINICWWW

írta: HEinriCH Károly / KözrEMűKödött: HajdU Máté / translatEd FroM HUngarian By: a nna Madarassy-szüCs

Még több képért látogass el  a facebook.com/Confabula oldalra
For more pictures visit us on facebook.com/Confabula
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"Ma, a XXI. század kezdetén Magyarországnak komoly egészségügyi kihívásokkal kell szembenéznie. 
A modern, európai Magyarország megteremtésének aligha kétséges stratégiai kérdése - mind a népesség 
egészségi állapota, mind az egészségügyi ellátó rendszer mutatói tekintetében – az EU-tól való elmaradás 
fokozatos és tervszerű csökkentése, az egészségben eltöltött életévek számában az EU átlagnak megfele-
lő szint elérése, a költség-hatékony minőségi ellátás hosszú távú és kiszámítható biztosítása. A Dél-du-
nántúli régióban (Baranya, Somogy és Tolna megyékben) a fenti egészségpolitikai célok elérése érdekében 
feltétlenül szükség van egy, az optimális méretgazdaságosság és az erőforrás allokáció szempontjait is 
figyelembevevő egészségügyi stratégiai és együttműködési rendszer kialakítására, amely a Dél-dunán-
túli régió különböző egészségügyi szereplői között segít az új kapacitás-szabályozás és struktúraváltás 
megvalósításában; felhasználva a közös fejlesztésből és integrált működtetésből származó előnyöket és 
lehetőségeket. A fenti célok elérésében a régió szempontjából is kulcskérdés Pécs város, úgy is, mint egyete-
mi központ integrált egészségügyi rendszerének létrehozása.” – Írja dr. Tóth Kálmán Professzor Úr a 
Janus Pannonius Program – Korszerű egészségügy a történelmi régióban című projekt, mint egy 
bevezetőjeként. A cél tehát világos és nagy volumenű volt, amikor jó 3 évvel ezelőtt hozzáláttak a 
400 Ágyas Klinikai Tömb és környéke felújításának, bővítésének előkészületeibe. Nem kétséges, 
hogy mindezen változások nagy hatással lesznek az egész város egészségügyi ellátására és klini-
kai infrastruktúrájára. De ne szaladjunk ennyire előre! Minden bizonnyal az egyik leglátványo-
sabb változást a 400-as körüli munkálatok jelentik, így érthető okokból igyekeztünk ott körül-
nézni és kideríteni, milyen változást hoz a jövő a klinika, a betegek és az ott dolgozók életében.

A 400-as mérnöki szemmel

A klinika jelenleg 3 fő szárnyból, a most is üze-
melő keleti „B”, és a felújítás alatt álló nyugati 
„A” és északi „C” épületekből áll. Ezen kívül 2 új 
bővítmény építése valósul meg összesen mintegy 
3500 m2 alapterületen, ezek az új diagnosztikai 
centrum, a déli bővítmény (az ÁOK épületei felé) 
és az új, legmagasabb SO1 besorolású sürgősségi 
centrum, az Ifjúság útja felől. A körbejárás során 
világos volt, hogy európai szintű technológia ke-
rül beépítésre, kezdve a gépészettől, folytatva az 
orvostechnikai eszközökkel és azok infrastruktú-
rájával, a kényelmi berendezésekkel és az azokat 
kiszolgáló háttérrel bezárólag.
Az új diagnosztikai részlegben a Nukleáris Me-
dicina tanszék és a Radiológiai klinika is helyet 
foglal majd, ezen kívül itt végzik majd a legkülön-
félébb radiológiai vizsgálatokat. Külön kiemelném 
a vizsgálókba beszerelt színes hangulatvilágítást, 
ami a vizsgálatok alatt igyekszik majd minél na-
gyobb komfortot kialakítani, illetve a radiofar-
makonokkal vizsgált betegek kényelmét szolgáló, 
elszeparált, 1 fős várakozó boxokat. Ezek minden-
képp előremutatóak. Hasonló megoldással egyéb-
ként találkozhatunk az Onkológiai Klinika egyik 
sugárterápiás „bunkerében” is. Ez a részleg termé-
szetesen teljes sugárvédelemmel van ellátva, illet-
ve sokkal nagyobb és kényelmesebb helyiségekkel 

üzemel majd a kiszolgáló személyzet számára, 
mint a jelenlegi helyén, az "A"-szárnyban műkö-
dő Nukleáris Medicína Tanszék.A déli bővítmény 
tetején közlekedők, járdák és tetőkert kap majd 
helyet. A parkolás kérdése is megoldódik, de leg-
alábbis konszolidálódik az új kb. 200 parkolóhely 
kialakításával.
Folytatva az izgalmasabb „régi” épülettel, a „C” és 
„A” szárnyakkal, elmondható, hogy teljes mérték-
ben megújulnak. Az átépítés során gyakorlatilag 
csak az épület tartóváza maradt meg, más nem. A 
kor igényeinek és elvárásainak megfelelően kerül-
tek beépítésre a szellőző, légkondicionáló, orvosi 
gáz, vízvezeték, tűzvédelmi rendszerek gépészeti 
elemei és egy, idehaza még nem általános felsze-
reltségként jelen lévő megoldás: a csőposta. Ez 
utóbbi nagyszerű és egyszerű, ami pedig még fon-
tosabb, hogy gyors megoldás a minta anyagok (pl. 
vérvételi csövek), papírok, stb. szállítására épületen 
belül.
További fő újítás a klinikán belül, hogy megszűn-
tek a nagy és kényelmetlen 4-6 ágyas kórtermek és 
szinte kivétel nélkül 2 ágyas kórtermeket alakítot-
tak ki (ahol a technológia megköveteli lesznek 1 
ágyasak is), külön mosdókkal. A 60-as évek elején 
tervezett épület fő alaprajzi elrendezését tekintve 
időtállónak bizonyult, ezért nem kellett komoly 
beavatkozásokat eszközölni az alapvető funkci-
onális elrendezéseken. A régi, jól megszokott er-
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kélyek is megmaradnak, természetesen alaposan 
felújítva. Megmaradtak tehát a kórtermi szárnyak, 
a fő közlekedők, ami műtőblokk volt, ugyanúgy 
műtőblokk lesz. Az alapimpresszió nem válto-
zott. Azonban a mai kor igényeihez lett az egész 
igazítva. Technológiai szemléletben vannak azért 
változások. A „C” szárnyról azt kell tudni tömö-
ren, hogy technológiai szárnyként üzemel majd: 
intenzívblokk, három szinten műtőblokkokkal, a 
hetedik emeleten laborral, tehát ott nem lesznek 
oldalszárnyszerű fekvőbeteg osztályok. Az egész 
épület légkondicionált lesz a műtőktől a kórter-
mekig. A 3 szinten helyet foglaló műtőblokkok 
és azokat kiszolgáló eszközök és infrastrukturális 
háttér is a nyugat szellemét idézik. A felújítások 
egy izgalmas pontja a helikopter leszálló kérdése 
volt. Aki ismeri a helyet, tudhatja, hogy ez eddig 
egy füves placc volt, megvilágítás és minden egyéb 

nélkül. Az óvodások biztosan örültek, hogy akár 
napi több alkalommal is nézhették, ahogy a nagy 
sárga mentőhelikopter füvet fog, de ezen kívül 
ennek ott senki sem örült. A kérdés megoldódott, 
hiszen ezentúl az épület tetején szállhatnak le a 
helikopterek. Felmerült a kérdés, hogy egy helipad 
a kórház tetején, pláne a labor diagnosztikai osz-
tály plafonján mennyire fogja kikezdeni a finom 
és érzékeny műszereket. Azt kell tudni a leszálló-
ról, hogy egy túlméretezett szerkezet, a háznak a 
pillérvázára ül föl, teljesen független az alatta lévő 
födémtől, nem fogja érinteni tehát az alatta lévő 
labor személyzetét, se felszerelését. A leszállónál 
nem lehet korlát, itt egy háló került fel a tető széle 

alá, ami körbe fogja venni a leesés ellen. A leszálló-
tól a Sürgősségi Osztály egy liftútnyira van, tehát 
gyorsan lehet majd mozogni épületen belül a kri-
tikus állapotú betegekkel. Az ambulancia, illetve a 
Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO) intenzív-
vel, több vizsgálóval, sokktalanítóval, személyzeti 
helyiségekkel és nagy, világos betegvárókkal állja 
majd a sarat. A fő változás, ahogy az interjúban 
olvasható, az lesz, hogy, amint mindez elkészül, 
mentőautó csak ide érkezik a városban (kivételt 
képez ez alól természetesen a Gyermekklinika és 
a Nőgyógyászati Klinika), így ez egy igen pörgős 
és fontos része az épületnek és a betegellátásnak. 
A mentők egykapus rendszert használva tudják 
majd a betegeket átadni, majd az SBO épüle-
tét megkerülve, hátul távozni, így kvázi egy kört 
megtéve jönni-menni. Érdekesség, hogy a bontás 
során több falfirkával is találkoztak az építésben 

résztvevők, többek között egy 1965-ös, vélhető-
en ipari tanulók által jegyzett „itt voltunk”- szerű 
felirattal. Egyébként ott jártunkkor nem egy mai, 
az építőipar munkásainak stílusjegyeivel ellátott 
falfirkával találkoztunk, így a következő felújí-
táskor is lesz ott üzenet… A projekt méretéből és 
szerteágazódásából következően nem volt mentes 
hullámvölgyektől sem, mára viszont elindult, sőt 
bizonyos részek építése már a végéhez közeledik. 
A déli bővítmény átadása lassan megkezdődik, az 
SBO és az „A”, „C”-szárnyak átadása az optimis-
ta kilátások szerint januárra meg is történhet, de 
akad még munka bőven.

A mintegy 2000m2-es új, déli bővítmény. / The new 2000m2 southern block
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"Hungary had to face severe problems considering it’s healthcare system in the early XXI st 
century. The gradual reduction of our backlog to measure up to the EU’s standards - regarding 
both the health status of the population and the indicators of the health care system-, reaching 
the average HLY (Healthy Life Years) level of the EU and ensuring a persistent and cost-effec-
tive quality care are undisputed strategic cornerstones of a modern European country. In order 
to achieve these goals it is imperative that a liaison system be formed in the South-Transdanu-
bian region, which would implement the new capacity regulation and structural restoration 
respecting the optimal volume efficiency and resource allocation. " According to Professor Dr. 
Kalman Toth (Janus Pannonius Program –Up-to-date healthcare in the historic region pro-
ject’s introduction) - Pecs city as a center of the Teaching Hospitals network plays a critical 
role in establishing an integrated healthcare system. Therefore the goal was clear and gran-
diose when the renovation and expansion of the 400 Bed Clinic started 3 years ago. There 
is no doubt that all these changes will have a major impact on the healthcare and clinical 
infrastructure of the entire city, but let’s not rush just yet! The most spectacular changes 
will affect the Clinic for sure, which inspired us to delve too – into the alterations building 
up with this construction.

From the engineer’s aspect: 
The Clinic has 3 main wings, the operating thea-
ters' eastern wing „B”, the western „A” and nort-
hern „C” wings are being refurbished. Two new 
blocks are to be built on 3500 m2, the new di-
agnostic center  on the southern part and a new, 
highest ranked (SO1) quality Emergency Care 
Unit on the side facing  the Ifjusag street.  As we 
made our round-trip it became clear that the most 
modern technology is being built in including the 
modern medical  infrastructure and high-tech 
equipment.
 
The Nuclear Medicine Department will be hou-

sed by the new diagnostic unit, where all kinds of 
radiological examinations  can be carried out. The 
colorful mood lights in the examination rooms are 
aimed to give the patients the most possible com-
fort (there is a similar design in the Department 
of Oncotherapy in Pecs ).The separated single-bed 
waiting-rooms for those, who receive radiophar-
maceutical therapy are worth mentioning among 
the modern extras.  This unit is completely radia-
tion shielded and  provides a  more spacious set-
ting for the medical staff than the Regional Scree-
ning and Diagnostic Center. Additional corridors, 
pavements and a roof-garden will connect the new 
southern block to the Clinic. Parking facilities will 
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be expanded with 200 new spots, however it is still 
undecided if patients and relatives will have access 
to these.
Wings „A” and „C” will be completely renewed, 
leaving nothing but the old main walls intact. 
The air-conditioning, ventilation, medical gas 
and vacuum systems, plumbing and high pressure 
fire extinguisher systems  and the newly installed 
pneumatic post will all meet the highest quality 
requirements . The letter is not only simple and 
splendid but also a fast way to deliver samples, do-
cuments etc. within the Clinic.
For the comfort and wellfare of the patients furt-
her reconstructions will be carried out so that the 

rooms would accommodate only two patients ins-
tead of the uncomfortable 4 -5-bed-wards comp-
lemented by en-suit bathrooms. This is apparently 
easy as the old building from the early 60’s had a 
fairly well-structured design. The old, characteris-
tic balconies  in a renewed design will also contri-
bute to the pleasant look of the building.

Basically the original impression won’t change; the 
wings, the corridors and the operating room block 
remain where they were, only aligned to the mo-
dern demands.  The new  wing „C” reflects a major 
change in the technological approach. It will ope-
rate as a technological unit only, with an intensive 
care unit, operating theatres on 3 floors, and the 
lab on the 7th floor without any wards. The whole 
block will be air-conditioned and it is not only the 
3 storey high-OR unit but also the medical  inst-
rumental and infrastructural background comple-
tes the updating.  
The helicopter’s pad was  an exciting problem to 
find a solution for. Earlier there was a grassland 

for this purpose without any lights or special fea-
tures. The kids from the nearby kindergarten must 
have been very happy to see the yellow ambulance 
helicopter landing in every other hour, but besides 
them noone was really satisfied with this routine. 
The new helipad will be placed on the top of the 
building. This might raise the question: if the di-

Épülőben a helikopterleszálló a tetőn. / The helipad is being built on the roof
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agnostic department is below, with it’s fine pre-
cision instruments, won’t that be damaged by the 
whirlybird’s take offs and arrivals. The answer is 
no, the slab technically remains untouched as the 
huge platform will be settled on the main stands 
of the building. There will be a rail surrounding the 
helipad and a special net underneath the roof to 
fence the flap. The ED can be quickly approached 
using the elevators which will be essential in trans-
porting patients in critical condition. 
 
The primary and emergency care units will be 
completed with an intensive care unit, 6 exami-
nation rooms, resuscitation area, rooms for the 

personnel and large, bright waiting rooms.  Ac-
cording to the plan ( see the interview), this new 
department will be the only departure building for 
ambulances excluding those heading to the Child-
ren’s Clinic and Obstetrics Clinic, establishing a 
fast-paced and essential block of the building and 
the patient care too.  The ambulance traffic will 

be directed by a  one-way transportation system 
around the ED. 
During the demolishion one might see interest-
ing graffities such as the one probably made by 
technical students from 1965 saying ”we’ve been 
here” and apparently the next reconstruction wor-
kers will also have things to read jeweled by the 
trademarks of the current workers. 
Finally some information about the project: The-
re were many concepts in the beginning, some 
requiring unreasonably high costs, for example, 
an extra wing was planned on the site where the 
Science Building stands now. This idea faded away, 
but we still have the outcome of this monumen-

tal reconstruction to look forward to.  The public 
procurement procedure took two years, but some 
parts of the reconstruction are already coming to 
an end. Optimistic voices predict an innaguration 
of the southern block, the ED, and the wings „A” 
and „C” in January, noting that there is still a lot 
to do.
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Miként, 
miben változik a 400 Ágyas 
Klinika funkciója, hogy lesznek az 
átszervezések?

Nyilvánvalóan sok minden kering 
az egyetemen belül, ebből nagyon 
sok tévhit. A 400 Ágyas Klinika 
felújítása egy EU projektnek a része, 
ami a 2008-2009-es évben lett 

összerakva, illetve beadva. 2010-
ben ezt megnyertük, s aláírtuk 
a támogatási szerződést, tavaly 
november l-én pedig elindult maga 
a kivitelezés, de facto a munka. Ez 
egy zárt project. 2008-2009-ben 
Pécsett még két nagy egészségügyi 
fekvőbeteg intézmény volt: az 
egyetem és a Baranya Megyei 
Kórház. A pályázati anyag még 
az integráció előtt készült, így 

a 400 Ágyas Klinika felújítása 
teljes egészében emellett valósul 
meg, tehát oda pontosan azok a 
klinikák fognak visszaköltözni, 
akik a projectben szerepeltek, s 
nagyrészt korábban is ott dolgoztak. 
Ez a project ilyen értelemben 
független az összes többi klinikai 
átszervezéstől, ugyanis azok sokkal 
inkább a Baranya Megyei Kórház 
integrációjának a következménye. 

INTERJÚ PROF. DR. TÓTH KÁLMÁNNAL A PÉCSI KLINIKÁK 
ÁTSZERVEZÉSÉRÓL
INTERVIEW WITH PROF. DR. KÁLMÁN TÓTH ABOUT THE 
REORGANIZATION OF THE CLINICS OF PÉCS
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A 400 Ágyas Klinikán dolgozott 
mindig is az I. sz. Belgyógyászati 
Klinika, részben most is ott 
dolgozik a B szárnyban. Ez vissza 
fog költözni. Ott dolgozott még a 
Sebészeti Klinika, a Traumatológiai 
Klinika, az Ortopédiai Klinika, amik 
szintén vissza fognak költözni. 
A diagnosztikus szakmák mind 
abban a házban voltak korábban 
is, jelenleg is ott vannak, csak új 

helyekre fognak kerülni. A Nukleáris 
Medicina Intézet, a Radiológiai 
Klinika, Laboratóriumi Medicina 
Intézet. Az Aneszteziológia és 
Intenzívterápiás Intézet szintén 
vissza lesz helyezve, tehát nem fogja 
fenekestül felforgatni az egész pécsi 
klinikumnak a struktúráját, mert 
lényegében nagyon fog hasonlítani 
a korábbihoz. Ami abszolút új, 
hogy megújul az egész ház. Az 

egyik nagyon fontos koncepcionális 
váltás az, hogy odakerül egy 
Sürgősségi Betegellátó Osztály, ami 
eddig ilyen szinten nem működött. 
Ez egy úgynevezett SO-l, tehát 
a legmagasabb szintű sürgősségi 
centrum, ami egy egykapus 
sürgősségi rendszer. Ez azt jelenti, 
hogy mindenki, aki sürgősségi 
ellátását igényel, annak egy kapun 
kell bemennie, tehát ugyanazon 

az egy helyen kell jelentkeznie, 
függetlenül attól, hogy mondjuk 
fül-orr-gégészeti, szemészeti, 
vagy szívbetegsége van. Ezt az 
egykapus sürgősséget csak kétfajta 
esetcsoport bypassolja: az egyik a 
gyerek, akit koránál fogva könnyű 
megkülönböztetni a felnőttől, 
ők mennek a Gyermekklinikára, 
a másik pedig a szülő nő, akik 
pedig mennek a maguk saját 
útján. Felette pedig ebben a nagy 
gigaházban elsősorban azok a 
szakmaterületek helyezkednek 
majd el, amelyeknek a sürgősségi 
betegellátás szempontjából a 
legnagyobb relevanciájuk van. Így 
a belgyógyászati szakterületek 
mellett ott lesz a másik óriási 
szegmens is a manuális részen: a 
traumatológia és a sebészet, ami 
szintén a sürgősséginek az alap 
szakterületei. Koncepciójában 
is megújul a teljes ellátás, ami 
merőben különbözik az előbbitől. 
Korábban – ami részben még 
jelenleg is így van –, minden 
szakterület magának biztosította 
a saját sürgősségi ellátást. 
Van külön sürgősségi ellátás 
a szemészeten, az urológián, 
a fül-orr-gégészeten, stb. 
Szakmailag óriási változást jelent 
ez a koncentráció, ez az egyik 
alapeleme ennek a projektnek. 
A másik a központi műtőblokk. 
Három szinten három-három-
három, tehát kilenc központi 
műtő fog elhelyezkedni, ami 
annyit jelent, hogy szemben 
a korábbi koncepcióval, ahol 
megint csak minden klinikának 
volt saját műtője, itt egy központi 
műtőblokk van. Nyilván 
néhány műtő, mint mondjuk a 
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transzplantációs meglehetősen 
specifikus, amit döntően csak 
arra a területre fogják használni. 
Összességében a műtőblokknak 
lesz egy felelőse, aki minden napra 
a műtéti igényeknek megfelelően 
szétosztja a műtőket és beosztja 
mindegyikhez az anaesthesiológiát. 
Mindenfajta erőforrással sokkal 
jobban tud egy ilyen komplexum 
gazdálkodni, beleértve a humán 
erőforrást is. Ugyanígy egy 
nagyon erős központi képalkotó 
diagnosztika lesz, hiszen egyben 
ott lesznek a déli bővítményben. 
Ennek pénteken (09.27), pontosan 
10 órakor lesz az átadása, az 
első pont, ahol a konkrét átadás 
már megtörténik. Itt kap helyet 
a Nukleáris Medicina Intézet 
és a Radiológiai Klinika, mint 
Képalkotó Diagnosztikai Intézet. 
Fenn a 7. emeleten a Laboratóriumi 
Medicina Intézettel, mondhatni, 
szendvicsszerűen közrefogják az 
összes többi szakterületet. 

Hogyan valósulhatnak meg a 
klinikák áthelyezései?

A Baranya Megyei Kórház 
integrációja teremtette meg azt a 
helyzetet, hogy ezek az úgynevezett 
telephely összevonások vagy inkább 
telephely kiürítések meg tudnak 
valósulni. A pécsi klinikumnak a 
legnagyobb rákfenéje az iszonyatos 
széttagoltság. Ezt Önök nagyon 
jól tudják, hiszen egyik helyről 
a másikra cikáznak a gyakorlati 
oktatás kapcsán, bejárják 
gyakorlatilag az egész várost. Ha 
belegondolunk, hogy a Szülészeti 
Klinikára, kint az Akác utcába, 
az Urológiai tömbbe vagy a 400 
Ágyasba is el kell jutni, akkor ez a 
város területének a jelentős részét 
lefedi. Ez nyilvánvalóan szakmai 
szempontból is rendkívül rossz, 
hiszen az urológiának és a fül-orr-
gégészetnek is gyakran van szüksége 
például belgyógyászati konzíliumra. 
Ennek a közvetlen betegellátás 
mellett komoly logisztikai 
jelentősége is van, mely sok plusz 
költséget emészt fel. A fenntartási 

költségek is iszonyatosak, ráadásul 
ezek nagyrészt öreg, korszerűtlen 
épületek. 

Történt néhány felújítás például az 
Urológián és a Fül-orr-gégészeten. 
Ezek az épületek így már 
korszerűnek számítanak?

Amit Önök felújítottnak látnak, 
az csak külsőnek tűnik annak. A 
teljes épület sajnos nincsen felújítva. 
Egy öreg házat kétféleképpen lehet 
felújítani: az egyik, hogy valaki 
az alapoktól elkezdi, mindent 
leszigetel, az összes vezetéket 
kicseréli, megerősíti a falakat, 
új ablakokat szerel be, stb. A 
felújításnak van egy másik módja: a 
falakat szépen lefestem, kicserélem 
a burkolatokat, de mögötte minden 

a régi. Nagyrészt ez a fajta felújítás 
zajlott ezekben az épületekben, mert 
csak erre volt pénz. Ezek általában 
pár tízmilliós munkálatok, melyek az 
állagmegóváshoz sem elegendőek. 
A 400 ágyas klinikának csak maga 
a felújítása – a műszerbeszerzésről 
nem beszélve – tízmilliárdos 

nagyságrendű. Ezeknél az öreg 
épületeknél pedig pár tízmillió, 
maximum százmillió forintig menő 
munkákról beszélünk. Azt hiszem, 
hogy világos, hány nagyságrend 
különbség van. Attól az az épület 
még korszerűtlen marad, még akkor 
is, ha belülről a betegszoba jobban 
néz ki.

Ki fogja birtokba venni az 
épületeket?
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A telephelyek között a legnagyobb a 
400 Ágyas Klinika, Szívgyógyászati 
Klinika és II. sz. Belklinika 
együttese. Nagy hiba, hogy az 
utóbbi annak idején nem lett 
összekötve a központi épülettel. Ott 
vannak egymás mellett, de ha egy 

beteget kell mozgatni, be kell tenni 
a mentőbe. Egy sóhajok hídját vagy 
egy alagutat kellett volna építeni, 
de valószínűleg nem fért bele a 
költségvetésbe. Ebben a projektben 
ennek helyrehozására sajnos nincsen 
pénz. A szülészeti telephelyen nagy 
onkológiai beruházás lesz. Ott 
van közvetlenül mellette a Nyár 
utca, a volt gyerekkórház. Most 
ez is hozzánk tartozik, vannak 
különböző gyerekosztályok még, 

s most átmenetileg ott dolgozik 
a Szemészeti Klinika, de lehet, 
hogy még oda kell költöztetnünk 
más egységeket is az építkezés 
miatt. Ha tovább megyünk, ott 
van a Bőrgyógyászati Klinika, a 
legrégebbi egészségügyi használatú 
épület a városban, ami iszonyú 

állapotban van. Ez jelenleg az 
önkormányzat tulajdonában van, 
amit bérlünk, tehát mindenképpen 
ki kell majd belátható időn belül 
onnan költöztetni. Tovább menve 
a Munkácsi utcában van a Fül-orr-
gégészet és az Urológia, ami PTE 
tulajdon, de teljesen ki van szakítva 
a PTE-ből. Régen, ami most 
Irgalmasok, ott volt az úgynevezett 
II-es Klinikai tömb: a II-es Sebészet és 
a II-es Belgyógyászat. Kompaktabb 
volt az egész, viszont ezek onnan 

kiköltöztek, de ottmaradt az 
előbbi két klinika. Ha tovább 
jövünk, jön a Fogászati Klinika. 
Visszaértünk ide, itt van egy óriási 
nagy telephely, a volt Megyei 
Kórház, plusz a Neuropszichiátriai 
tömb, az út túloldalán pedig ott van 
a Gyermekklinika. Valamint nem 
beszéltünk még a jó tíz évvel ezelőtt 
megörökölt Honvéd Kórházról. 
Mindez így fönntarthatatlan, egy 
ilyen klinikai szerkezetet 2013-ban 
nem szabad üzemeltetni. 

Mi a terv a Honvéd Kórház 
jövőbeli sorsáról?

A Honvéd Kórházban van egy új, 
kórszerű műtőblokk és ambuláns 
traktus. Ezzel a cél, egy egynapos 
sebészet kialakítása lenne, ami 
egy nagyon előremutató profil, 
és mellette lehetőleg nem aktív 
osztályok, mint a rehabilitációs 
és krónikus osztályok. Most, 
a különböző helyeken folyó 
átalakítások miatt még átmenetileg 
lesznek olyan belső mozgások az 
egyetemen, amik nem a végleges 
kialakítást célozzák, csak kényszer. 
Tehát a következő éveket még 
az átmeneti és nem a végleges 
megoldások fogják jellemezni. 
Szerintem 2015 lehet az az év, 
amikor a végleges mozgások 
elindulhatnak. Ennek a hívószava 
a telephely koncentráció, aminek 
két sarokköve lesz: az egyik a 400 
Ágyas és környéke – beleértve a 
Szívklinikát, a II-es Belklinikát 
és a Szülészeti, Onkológiai tömböt 
is – , a másik pedig – mint aktív 
telephely – a Rákóczi, Rét utca 
telephely konglomerátum, beleértve 
a Gyermekklinika épülettömbjét 
is. Utóbbi nem olyan tragikus, 
hogy nincs összekötve a többivel, 
mert sokkal kevésbé igényel onnan 
segítséget. Ezen kívül az Akác utca, 
mint egy egynapos és krónikus 
rehabilitációs ellátások telephelye. 
Hosszú távon a három telephely sem 
fenntartható véleményem szerint. 
A Honvéd Kórház borzasztóan 
kiesik, valamint leszámítva a 
traumatológiai blokkot, rendkívül 
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korszerűtlen épülettömb.
A műszerpark fejlesztésére is 
sikerült forrást találni?

Amikor ezt a nagy projektet 
megálmodtuk, integráns része volt 
a műszerpark fejlesztése. Azonban 
ahogy az építészeti költségek 
nőttek sajnos nem volt más puffer, 
minthogy a műszerköltségekből 
kellett lecsipegetni, amik adott 
esetben elérték a milliárdos 
nagyságrendet. Ez nem azt 
jelenti, hogy nem lesz, csak nem 
tudjuk mindazokat az elemeket a 
projekt terhére beszerezni, amit 
eredetileg terveztünk volna. Maga 
a projektkiírás is tartalmazott 
a képalkotó diagnosztikára 
vonatkozóan bizonyos tiltásokat, 
pont a két legkorszerűbb 
műszerre: a pályázat terhére PET 
és MR készüléket nem lehet 
beszerezni. Ennek megfelelően a 
fő műszerfejlesztések a központi 
műtőblokkra – ez minden elemében 
új lesz –, valamint az intenzív 
egységekre vonatkoznak, nem csak a 
központi, hanem a szakma specifikus 
intenzívekre, mint pl. a coronaria-
őrzőre vagy stroke-őrzőre. Ezek 
mellett más speciális ellátások, 
mint a csontvelő-transzplantáció 
vagy a nagydózisú izotóp terápia 
is megújulnak. Elsősorban tehát, a 
magas szintű technológiák fognak 
új műszerekhez jutni. Persze ennek 
a felújításnak a bútorok is részei. 
Ez egy rendkívül korszerű, EU 
standard szerinti épület lesz, ami 
annyit jelent, hogy döntően egy- 
és kétágyas kórtermek épülnek, 
mindegyik fürdőszobával. A 
mosdók – melyek például mind 
beépítettek –, valamint a korszerű 
nővérpultok nagyon sok pénz 
emésztenek fel. Ezeket ugyanabból 
a keretből fedezik, mint amiből a 
műszereket. Tehát van egy nagyon 
nagy építészeti költség közel a 
tízmilliárdos nagyságrendhez és 
van egy körülbelül kétmilliárdos 
nagyságrendű gép-műszer, de ebbe 
bele kell érteni a bútorokat is.

Az egyetemi oktatás fejlesztése 

hogy fog megvalósulni?

A pályázati kiírás azt tartalmazta, 
hogy semmilyen oktatási célzatú 
fejlesztést nem lehet belőle fedezni. 
A 400 Ágyas előadó terme és 
környéke rendkívül vegyes képet 
mutatott ezelőtt 4-5 évvel. Sok 
oktató egység, de néhány betegellátó 
egység is jelen volt, mint a 
Szemészeti Klinika ambulanciája és 
a Radiológiai Klinika sok helyisége. 
Az akkori dékáni vezetéssel azt 
találtuk ki, hogy legyen egy oktatási 
célú blokk, de úgy, hogy annak 
egyes részei bizonyos klinikákhoz 
tartozzanak. A fentiek miatt az 
egyes klinikáknak nincs igazán a 
400 Ágyasban konferencia vagy 
megbeszélő helyisége. Így ez 
egy olyan oktatási centrum lesz, 
melynek bizonyos elemei az egyes 
klinikák mindennapos életét is 
szolgálják. Reggel például a klinikák 
munkatársai ott fognak összegyűlni 
megbeszélésre, ott indítják a napot. 
Napközben pedig különböző 
oktatási funkciókat kap. Ilyen 
értelemben lesz a felújított tanterem, 
ami körül lesznek elhelyezve a 
30-tól akár 100 főt is befogadó 
multifunkcionális helyiségek. Ezek 
szolgálják egyrészt a klinika életét, 
másrészt az oktatási funkciókat. 
Egy nagy oktatóhelyiség lesz az I-es 
Belklinikához rendelve, valamint a 
Sebészeti Klinikához, hasonló nagy 
a Mozgásszervi Sebészeti Intézethez 
és az AITI-hez. A nagyok mind 
középen oszthatók mobilis 
válaszfallal, tehát két helyiséggé 
alakíthatók. Szép számmal lesznek 
oktató helyiségek, amik nem voltak 
finanszírozhatóak a pályázatból. 
Az előző dékáni vezetés – amit a 
jelenlegi vezetés is maximálisan 
támogat – átvette ennek a beruházási 
költségeit, melyek több százmillió 
forintra rúgnak. Az építkezés 
látszólag egyben zajlik, de ennek 
finanszírozása teljes mértékben 
Kari, ÁOK keret.

Hány forrásból fedezik ezt a 
projektet?

Az Unió 90%-os intenzitással 
támogatja ezt a pályázatot, 10% a 
helyi önrész, ami PTE önrészt jelent, 
de ezt a kormányzat, mint fenntartó 
állja. Ezáltal teljes mértékben 
finanszírozott az egészségügyi 
pályázat, de az oktatási központ és 
berendezése az ÁOK által vállalt 
költség.

Az összes klinika jövőbeli 
funkciója még nem dőlt el. 
Folynak az egyeztetések ezeknek 
az épületeknek az ügyében?

Egyértelmű döntés van arra 
vonatkozóan, hogy a Nyár utcai 
telephelyet, a Bőrgyógyászati 
Klinikát, az Urológiai és Fül-orr-
gégészeti telephelyet ki kell üríteni. 
Arra vonatkozóan még nincs 
megegyezés, hogy ezek az egységek 
pontosan hol nyernek elhelyezést. 
Az szinte biztos, hogy többségükben 
a Rákóczi úti telephelyen, de hogy 
melyik épület melyik szintjén, még 
egyeztetést igényelnek. Várhatóan 
hónapokon belül ezekben döntés 
fog születni.

A költözések miatt a sebészeti 
blokkokat is át kell építeni a 
Megyei Kórházban? Várhatóak 
újabb átépítések, ha a 400 ágyas 
felépül?

Valószínűleg túl nagy felújításra 
nem lesz szükség. Van egy nagyon 
korszerű A és egy H épület. Az A 
egy teljes mértékben konzervatív 
szakmáknak felújított épület. Itt 
a Megyei Kórházas időszakban is 
belgyógyászati osztályok voltak. 
Jelenleg ideiglenesen is ilyen 
osztályok vannak. Ez egy tipikus 
példája annak, ahol nem csak a falak 
vannak lefestve, hanem minden 
ki lett cserélve. Több milliárdos 
nagyságrendű beruházás volt még a 
Megyei Kórházas időkben. Ennyibe 
kerül egy ekkora öreg épület teljes 
felújítása. Nyilvánvalóan a további 
sorsa is az lesz, hogy konzervatív 
szakterületek – feltehetően a 
pulmonológia – fognak ide költözni. 
A B épület sajnos lepusztult, nem lett 
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felújítva. Ahhoz, hogy oda valami 
beköltözzön, bizonyos felújításokat 
el kell végezni. Jelen pillanatban ott 
sebészeti szakmák vannak, de ott 
működött a Geriátria, és működik 
jelenleg is a Gerontopszichiátria, 
tehát vegyesen manuális és 
konzervatív szakmák. Mellette 
van a C épület, ami elég modern. 
Ebben van egy korszerű központi 
műtőblokk, egy nagy ambulancia 
és az intenzív. Ezt úgy, ahogy van, 
bármilyen manuális szakterület 
igénybe tudja venni. Emellett van 
a H épület, amiben szülészet és 
nőgyógyászat volt. Ha például oda 
költözne az Urológia vagy a Fül-orr-
gégészet, semmi komoly átalakításra 
nem lenne szükség, egy az egyben 
igénybe vehető. Összességében, úgy 
gondolom, ez a telephely alkalmas 
manuális és konzervatív szakmák 
befogadására. A B épülethez biztos, 
hogy valamilyen szinten hozzá 
kell nyúlni, de a többi épületben 
vagy nem változik a funkció vagy 
alkalmas új funkció befogadására. 

A Traumatológia mikor került ki a 

400 Ágyasból Honvédba?

Jó 10 évvel ezelőtt került ki a 
Trauma a 400 Ágyasból. Az volt a 
mozgató rugója, hogy a Honvéd 
Kórházat át kellett venni, mert 
a Honvédelmi Minisztérium itt 
Pécsett leépítette és odaadták az 
egyetemnek. Ott volt egy viszonylag 
szabad terület, valamint az egyetem 
kapott annyi pénzt, amiből ott egy 
Traumacentrumot fel tudott építeni. 
Több mint 10 év távlatából már 
nehéz megítélni, hogy ez egy hibás 
döntés volt-e akkor. Eredetileg csak 
a Traumatológiai Klinika költözött 
ki a volt Honvéd Kórházba. Az 
Ortopédia már a 400 Ágyas 
kiürítésének a keretében költözött 
ki, tehát elsősorban a projekt 
megvalósítása volt az oka, mert az 
építési területet át kellett adni. Az 
Immunológiai és Reumatológiai 
Klinika eredetileg a II. sz. 
Belgyógyászati Klinikából nőtt 
ki. Anno, a 90-es évek közepétől 
itt volt egy immunológiai profil, 
ami erősödött, majd kivált. Az első 
telephelyük a mostani Irgalmas 

Kórházban volt; az Immunológiai 
és Reumatológiai Klinika. Amikor a 
volt II-es tömböt át kellett adni az 
Irgalmas Rendnek teljes egészében, 
akkor költözött ki a Honvéd 
Kórházba.

2015-ben, ha megépült már 
minden, változik a Pécsi Klinikai 
Központ szerepe a régióban vagy az 
országban?

Igen, reményeink szerint sokat 
változik és ezáltal megerősítjük 
helyünket, mint a Dunántúl 
központi egészségügyi intézménye. 
Jelen pillanatban a Pécsi Egyetemi 
Klinikumnak sokszintű szerepe 
van. Pécsett nincs városi kórház, 
se megyei kórház, így ezeket az 
ellátásokat is biztosítani kell, 
van rengeteg országos feladat és 
egyetemi szinten is el kell látnunk 
a feladatunkat. Ez a projekt ebben 
rengeteg segítséget fog adni.

Készítette: Heinrich Károly
Horváth Bálint

Hajdu Máté

Kép a 400 ágyasról és környékéről a mentőhelikopterből. A fotóért köszö-
net a pécs-pogányi légimentőknek!
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H OW 
WILL THE FUNCTION OF 
THE 400-BED UNIVERSITY 
HOSPITAL CHANGE? 
WHAT TO EXPECT AFTER 
REORGANISATION?

Obviously some rumours have 
been spreading around within the 
university buildings, the majority 
of which are misbelieves. The 
reconstruction of the 400-Bed 
University Hospital (hereinafter 
referred to as University Hospital) 
is part of an EU project that was 
submitted in 2008-2009, approved 
in 2010, the grant agreement signed 
soon afterwards and as a consequence 
the reconstruction work could be 
launched in November 2012. It is 
a closed project. Between 2008 and 
2009 two hospitals were located 
in Pécs: the University Hospital 
and the Baranya County Hospital. 
The tender was developed before 
the integration process; therefore 
the renovation of the University 
Hospital will be financed by 
these funds, meaning that the 
departments which were included 
in the project and originally had 
been located there will be relocated 
to the exact same place.
In this sense this project is 
independent from all the other 
reorganisation processes of the 
University Hospital, since those 
are rather the consequences of 
the integration process of the 
Baranya County Hospital.  The First 
Department of Internal Medicine, 
which has always been located 
there and is still partly functioning 
in Wing B, will be relocated there. 
The Department of Surgery, the 
Department of Traumatology and 
the Department of Orthopaedics will 
also move back there. The various 
departments of diagnostics have 
always been situated in the above 
building and are functioning there 
at the moment, but will move to 
new locations (Dept. of Nuclear 
Medicine, Dept. of Radiology and 
Dept. of Laboratory Medicine). 
The Department of Anaesthesiology 

and Intensive Therapy will also be 
relocated, so the new structure will 
be reasonably similar to the previous 
one, it will not be completely 
disarranged. What really makes 
the difference is the renewal of 
the whole building. One of the 
major changes is the establishment 
of the Department of Emergency 
Medicine (so-called SO-1), which 
previously had not been functioning 
in this form and will be the highest 
level emergency centre, with a 
one-entry system. It means that 
anyone who requires emergency 
care will have to check-in at the 
same entry irrespectively of having 
ENT-related, ophthalmological or 
cardiological symptoms. This one-
entry system may be bypassed by 
only two special sets of patients: 
children, who will be referred 
to the Department of Paediatrics 
and women in labour, who will 
be referred to the Department of 
Obstetrics and Gynaecology.
The departments which are closely 
linked to Emergency Medicine 
will be located in this huge 
building complex, such as internal 
medicine, traumatology and surgery. 
The health-care services will be 
entirely reformed in their original 
conception. Previously – and partly 
still to date – each speciality has 
provided their own emergency 
care. There is an emergency 
service at the departments of 
ophthalmology, urology, ENT, etc. 
The above detailed concentration 
of the various specialities means 
a colossal shift in the profession, 
which is one of the basic principles 
of this project. The other significant 
change is the establishment of the 
central operating theatre block. 
Three operating theatres will be 
functioning on three floors (nine 
altogether), which means, that 
contrary to the prior conception 
(when each department had their 
own theatre) there will be only one 
central operating theatre block. 
Apparently some theatres, such 
as the transplantation operating 
theatre, require very specific 

conditions and therefore those 
will be mainly used for the specific 
purposes exclusively. The entire 
central operating theatre block will 
have a supervisor/manager, who will 
be in charge for the distribution 
of the theatres based on daily 
demands and the preparation of 
the anaesthetic rota accordingly. 
These medical complexes can 
manage resources, including human, 
more effectively. Likewise, a solid 
diagnostic imaging centre will also 
be set up centrally located at the 
southern building block. This will 
be opened at 10 am (27/09/2013) 
on Friday, which is the very first 
inauguration of the project. The 
Department of Nuclear Medicine and 
the Department of Radiology will be 
situated here as the Institution of 
Diagnostic Imaging. Together with 
the Department of Laboratory 
Medicine (situated on the 7th 
floor) they encompass all the other 
departments like a sandwich.

HOW CAN THE 
RELOCATION OF 
DEPARTMENTS BE 
ACCOMPLISHED?

The integration of the Baranya 
County Hospital paved the way 
to the merger or rather vacation 
of hospitals and departments. 
One of the major problems of the 
university hospital in Pécs is the 
deconcentration of the buildings. 
You know it as well, since you are 
to travel from one place to another 
when, for example, attending your 
practice sessions, thus roaming 
about the city. If you are expected to 
reach the department of obstetrics, 
the Military Hospital in Akác 
Steet, the department of urology 
or the University Hospital, you are 
to cover a great distance within the 
city. Obviously, this situation makes 
professional life more complicated 
as, for instance, doctors at the 
department of ENT may need to 
consult with specialists from the 
department of internal medicine. As 
a result, this situation raises concerns 



2013 október 69

regarding healthcare provision 
as well as logistics resulting in 
additional expenses in the budget. 
For this reason, maintenance costs 
are enormous, not to mention that 
these buildings are mostly old and 
out-of-date. 

SOME RENOVATION HAS 
BEEN ACCOMPLISHED 
AT THE DEPARTMENT 
OF UROLOGY AND ENT. 
ARE THESE BUILDINGS 
CONSIDERED NOW AS 
MODERN? 

What seems to have been 
renovated is only a guise, since 
the entire building has not been 
renovated, sadly. There are two 
ways of renovating an old building: 
one option is to start the work 
from the foundations, change all 
wires, strengthen all walls, put in 
new windows etc. and the other 
alternative is to have the walls 
redecorated and the jacketing 
changed but everything else 
remains unchanged. The latter type 
of renovation has taken place in 
these buildings due to budgetary 
constraints. These works that total 
up to some-ten-billion forints 
do not even suffice to protect 
the condition of the buildings. 
The renovation of the University 
Hospital in itself – disregarding the 
procurement of devices, - cost some 
ten billion forints. The renovation 
costs of such old buildings account 
for a couple ten million, maximum 
a hundred million forints. The 
comparison of amounts clearly 
shed light on the vast differences 
of expenses. Though superficially 
renovated, the buildings remain 
outdated even if the wards inside 
look more state-of-the-art. 

WHO WILL BE IN 
POSSESSION OF THE 
BUILDINGS?

The largest ones of the hospitals 
are the University Hospital, the 
Cardiology Centre and the Second 

Department of Internal Medicine. A 
major failure is the fact that the latter 
department had not been joined 
together with the main building. 
Although they are located next to 
each other the ambulance services 
provide the transfer of patients from 
one place to the other. A bridge “of 
sighs” or a tunnel should have been 
constructed but that must have been 
beyond the budget. Unfortunately, 
this project does not finance its 
construction either. However, a 
great project is going to take place 
at the Department of Oncology 
which is situated right next to the 
Department of Obstetrics and in 
the proximity of Nyár Street, the 
earlier location of the Children’s 
Hospital. Now this complex hosting 
several departments of paediatrics 
belongs to UP, as well. Besides, the 
Department of Ophthalmology is 
also located there for the time being, 
but other departments may as well 
have to be relocated there due to the 
reconstruction works. Concerning 
the Department of Dermatology, 
this is the oldest building used for 
medical purposes in Pécs and it 
is in dire condition.  The UP hires 
this building which is owned by the 
local government, thus it must be 
relocated to someplace else in the 
near future. Further on, although 
the Department of ENT and the 
Department of Urology situated 
in Munkácsi Street are owned 
by the UP, they are too far away 
from the other UP complexes. The 
Hospital of Mercy used to serve as 
Hospital Number 2 including the 
Second Department of Surgery 
and the First Department of 
Internal Medicine, thus making 
this complex more compact, but 
the latter two institutions have 
been relocated to a new place 
leaving behind the former two 
departments. Walking further on we 
get to the Department of Dentistry 
located near a large area hosting the 
Department of Neuropsychiatry, 
previously the County Hospital and 
the Children’s Hospital on the other 
side of the street.  Not to mention 

that the Military Hospital which 
was merged into UP about ten 
years ago has not yet been taken 
into account. The current situation 
cannot last any longer and such a 
deconcentrated hospital layout and 
department structure must not be 
operated in 2013.

WHAT IS GOING TO 
HAPPEN TO THE MILITARY 
HOSPITAL IN THE FUTURE?

Since the Military Hospital 
has a new and modern unit of 
operating theatres and inpatient-
care facilities, our goal would be 
to establish a department of one-
day surgery along with other non-
active departments of rehabilitation 
and chronic diseases, which would 
be a very innovative hospital 
profile. During the time of the 
reconstruction works there will 
be temporary reorganizations and 
relocations that are solely forced by 
the circumstances. Therefore, visitors 
will encounter temporary and not 
permanent changes in the next few 
years to come. In my opinion, 2015 
may be the year when the ultimate 
relocations and reorganizations 
can be initiated. The motto of the 
project is the concentration of 
active hospitals and departments 
which will be accomplished at two 
locations: one will be the University 
Hospital and its neighbourhood 
including the Cardiology Centre, 
the Second Department of Internal 
Medicine as well as the Department 
of Oncology and the Department 
of Obstetrics, whereas the other 
concentrated area will be in 
Rákóczi and Rét Street including 
the Children’s Hospital. It raises 
no concerns that the Children’s 
Hospital will not be connected to 
the rest of buildings as it very rarely 
requires assistance from the other 
departments. The Department 
of One-day Surgery along with 
the non-active Departments 
of Rehabilitation and Chronic 
Diseases will be the third area of 
concentration. However, as I see it, 
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t h e s e 
three conglomerates cannot be 
sustained in the long run. The 
Military Hospital is out of reach 
of the other UP complexes and, 
apart from the Department of 
Traumatology, its building is terribly 
behind the times. 

ARE THERE ANY FUNDS 
AVAILABLE FOR THE 
PROCUREMENT OF 
MODERN INTRUMENTS 
AND EQUIPMENT?

The development of the instruments 
had always been a significant part 
of the project, however, due to the 
ever rising reconstruction costs the 
budget allocated for this had to be 
cut continuously up to several billion 
forints occasionally. Certainly, this 
does not imply that new equipment 
will not be procured, but not to the 
extent originally planned. The Call 
for the Tender contained some 
restrictions regarding diagnostic 
imaging, like the procurement of 
PET and MRI equipment. The 
major equipment procurement 
will cover the central theatres and 
intensive care units, including both 
central and specific intensive care 
units, such as the Coronary Care 
Unit or the Stroke Care Unit. Above 
all this other special care units, like 
the bone marrow transplantation 
and the high dose isotopic therapy 
unit will also be refurbished. 
Primarily modern instruments will 
be provided to high technological 
care units, including the renovation 
of furniture. In the end the hospital 
building will be state-of-the-art, 
thus meeting EU standards where 
single or double room wards will be 
located with en-suit bathrooms. The 
built-in sinks and the reception area 
of the nurses all cost a lot of money. 
The budget allocated for them is the 
same as the one for new instruments 
and equipment. All in all we have 
a huge reconstruction cost to be 
compared with the ten billion worth 
project and a two billion instrument 
and equipment budget including 

the procurement of furniture.

HOW WILL THE 
EDUCATION BE IMPROVED?

According to the Call for the 
Tender no budget is allocated for 
the development of education. The 
lecture rooms of the University 
Hospital and their locality looked 
rather awkward some four-five years 
ago. Several educational units and 
some patient care units, such as the 
outpatient unit of the Department 
of Ophthalmology or several rooms 
of the Department of Radiology 
had been located there. At the time 
we came up with the idea, together 
with the management of the faculty, 
to establish an education centre, 
part of which to belong to certain 
departments. Some departments do 
not possess a conference or meeting 
room due to the above. So this new 
education centre will also serve 
as aid to the daily functioning of 
some departments, like a meeting 
room for the morning discussions. 
During the course of the day 
education related activities will 
come about. In this sense there will 
be a modern seminar room with 
multifunctional rooms attached to 
it to accommodate between 30 and 
100 people. They will provide for 
both patient care and education. 
There will be one large lecture room 
assigned to the First Department of 
Internal Medicine, the Department 
of Surgery, the Department of 
Locomotor Surgery and the 
Department of Anaesthesiology 
and Intensive Therapy. Mobile walls 
can split the lecture rooms into two. 
There will be several seminar rooms 
which the budget of the project did 
not cover. The earlier management 
of the Medical School decided 
upon its financial funding backed 
by the current management, which 
totals up to several hundred million 
forints. The reconstruction work 
runs parallel with the improvement 
of the educational facilities; however 
the latter is covered solely by funds 
of the Medical Faculty.

 HOW MANY RESOURCES 
ARE THERE TO COVER THIS 
PROJECT?

This project is 90% EU-supported, 
local contribution is 10%, which 
means contribution by the UP, but 
it is provided by the government, 
as the benefactor of the university. 
Therefore, the project is fully 
financed; however, the cost of the 
education centre and its equipment 
is covered by the Medical School 
entirely. 
 
THE FUTURE FUNCTION 
OF THE VARIOUS 
DEPARTMENTS HAS 
NOT BEEN DECIDED 
YET. ARE THERE ON-
GOING NEGOTIATIONS 
REGARDING THIS ISSUE?

There is a definite resolution 
that the Nyár Street sites, the 
Department of Dermatology, the 
sites of the Department of Urology 
and the Department of ENT have 
to be vacated. There is no consensus 
on where exactly these units will 
be locatedto. It is almost certain 
that they will be mainly situated at 
the Rákóczi Street site, but further 
negotiations are required to decide 
in which building and on which 
floor. Hopefully the final decision 
will be made within a few months.

WILL THE SURGERY 
UNITS ALSO HAVE TO 
BE RECONSTRUCTED 
IN THE COUNTY 
HOSPITAL DUE TO THE 
CHANGES? CAN FURTHER 
RECONSTRUCTIONS BE 
EXPECTED WHEN THE 
UNIVERSITY HOSPITAL IS 
FINISHED?

Probably, major reconstructions 
will not be necessary. Building A 
and H are very modern. Building 
A has been completely renovated 
to locate conservative medical 
care departments. Earlier the 
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departments of internal medicine 
were to be found in this building 
and currently, such units are located 
here on a temporary basis. This is a 
typical example, because here not 
only the walls have been repainted 
but everything else has been 
changed and modernized. It was a 
multi-billion investment during the 
active years of the County Hospital. 
This is the cost of the renovation 
of an old building. Obviously, the 
future of this building will also be 
to locate conservative medical care 
departments, such as pulmonology. 
Unfortunately, building B is in 
dire conditions, it has not been 
renovated. In order to make it 
suitable for a unit to move in, 
certain reconstructions will have to 
be carried out there. At the moment, 
surgery units can be found there, 
but the Department of Geriatric 
care used to be located here and the 
Department of Gerontopsychiatry 
is still operating in this building. 
In other words both manual and 
conservative medical care is present. 
Building C is situated next to this 
one, which is quite modern. A state-
of-the-art central operating theatre 
block, a big policlinic and the ICU 
are located here. This building can be 
occupied by any of the manual fields 
in its current condition. Beside this, 
there is building H, which used to 
be the location of the Department 
of Obstetrics and Gynaecology. 
If, for example, the Department 
of Urology or the Department of 

ENT were moved there, no serious 
reconstructions would be necessary; 
it can be used in its current 
condition. All in all, I think this site 
is suitable for accommodating both 
manual and conservative medical 
care specialities. It is certain that 
Building B has to be reconstructed 
to a certain level, but in the other 
buildings, either the function will 
not change or they will be suitable 
for accommodating new functions.

WHEN WAS THE 
DEPARTMENT OF 
TRAUMATOLOGY MOVED 
TO THE MILITARY 
HOSPITAL?

Some ten years ago. What initiated 
this was that the Military Hospital 
had been transferred to us by the 
Ministry of Defence. The site was 
relatively large and there were funds 
available to set up a Traumatology 
Centre. After ten years it is 
rather hard to argue whether at 
the time it was a wrong or right 
decision.  Originally it was only 
the Department of Traumatology 
that was located to the site of the 
Military Hospital. The Department 
of Orthopaedics was located 
there during the vacating of the 
University Hospital to leave room 
for renovation. The Department of 
Immunology and Rheumatology 
had been integrated into the Second 
Department of Internal Medicine 
originally before becoming an 

independent unit. From the mid-90s 
the significance of immunological 
care within the department became 
more and more observable, which 
led to its separation. The first site 
they moved to was the Hospital of 
Mercy and sometime later when the 
Order of Mercy claimed the second 
hospital block the Department of 
Immunology and Rheumatology 
was located at the site of the 
Military Hospital.

WILL THE ROLE OF THE 
UNIVERSITY HOPITAL OF 
PÉCS CHANGE IN THE 
REGION OR THE COUNTRY 
AFTER 2015?

Hopefully, yes, thus we shall be 
able to strengthen our role as the 
health care centre of the Southern 
Transdanubian region. Currently 
the role of the University Hospital is 
diverse. There are no city or county 
hospitals located in the town, hence 
that is also the obligation of the 
University Hospital to provide 
this heath care, besides all other 
responsibilities at national and 
higher education levels. This project 
will give significant assistance in 
this respect.
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