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Gólyák, 
Szevasztok!
Van egy pompás dolog, amit majd elmondhatnak, 
ha az egésznek vége lesz és hazamennek. Harminc 
év múlva, amikor a tűz mellett ülnek majd unoká-
ikkal a térdükön, és ő megkérdezi, mit csináltak 
huszonéves korukban, megköszönhetik Istennek, 
hogy nem kell őt átültetniük a másik térdükre, és 
köhögve azt felelni: „Szart lapátoltam Csokoládé-
pusztán”.
Namármost, uraim, hölgyeim, időről-idő-
re biztosan panaszkodnak majd, hogy túl 
keményen hajtjuk az embereket. Magas-
lesről tojom le az ilyen panaszokat. Hiszek 
abban a régi, szép szabályban, hogy egy 
uncia izzadtság 3 kreditet ér. Minél ke-
ményebben hajtunk, annál több tárgyunk 
lesz meg, és uraim, minél több tárgyunk 
lesz meg, annál kevesebbet bukunk el. A 
kemény hajtás kevesebb veszteséget jelent. 
Ezt jegyezzék meg!

DR. PATTON 
Egyesített Anatómia Molekuláris sejtbiológia Kémia Biofi zika Tábornok.
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Három-négyéves kora előtti dolgokra az ember nem emlék-
szik, néhányan az azt követő tartalomra se. A gyermekkori 
amnéziáért a tudósok a lassabban fejlődő hippokampuszt 
teszik meg felelősnek, mely három-négyéves korra éri el 
azt az érettséget, hogy a gazdi memóriáját egyre kevésbé 
lehessen az Ementáli sajt metaforájával példázni.
Ti itt gólyaként javarészt 18-19 évesek vagytok. Ha ebből 

elvesszük ezt a néhány évet, akkor az eddigi életetek, amely-
ről stabil emlékképeitek vannak, 14-15 év. Ennek tetemes 
része az óvodás és kisiskoláskor, ami olyan öt évet ölel fel. 
Legtisztább emlékeitek az utolsó tíz év emlékei. És hogy ez 

miért fontos?
A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karán 

minimum öt, illetve hat évet fogtok eltölteni. Ez az idő kis 
túlzással eddigi emlékezett életetek fele. Az, hogy ezt az 
időt élvezzétek, az élet-halál kérdése.
Fontos még megjegyezni, hogy talán az egyetlen velünk 

született tévedés a „vajon elég jó vagyok-e én” bizonytalan-
sága. Kedves Gólya, köszöntünk, mert itt a helyed!
Mi, a Confabula szerkesztősége, minden erőnkkel azon 

dolgozunk, hogy Nektek számról-számra, minden egyes 
megjelenéssel olyan újságot tudjunk nyújtani, ami felvértez a 
mechanikus mindennapok beszűkítő pressziójával szemben, 
ami informál, ami szórakoztat, amiben közelebb visszük a 
profokat, amiben fi lmet és könyvet ajánlunk, néha fesztivál-
ra megyünk, vagy világörökségek nyomát kutatjuk, amiben 
érdekelt, vagy érdekes lehetsz, ahol a versed megjelenhet, 
ami másnak mást jelenthet. 
Ennek jegyében született meg ez a szám is, mely nem ki-

sebb babérokra kíván törni, mint, hogy mindenfajta válságos 
helyzetekben kiváló segítséget nyújtson. Az egyetem alapve-
tő ismertetésén túl helyzetekre és problémákra is igyekez-
tünk példákkal és megoldásokkal szolgálni. Forgatásához 
fékevesztett kéjt kívánok!

Mélyen kedves 
Gólya!

Horváth Bálint
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Szeretettel köszöntöm Önt a Pécsi Tudomány-
egyetem hallgatóinak sorában!

Néhány hónapja még csak elképzelés volt, hogy egyszer majd 
orvosis gólya, egyetemista lesz. Tudom jól – hiszen magam is 
átéltem ezt –, hogy milyen komoly munkára, mennyi tanulás-
ra volt szükség ahhoz, hogy az eddigi legfontosabb feladatát 
sikeresen teljesítse. Joggal lehet büszke erre az eredményre, 
amely egyben az első lépcső az egyik legkeresettebb diploma 
megszerzéséhez.

Hamarosan kezdetét veszi élete egyik legmeghatározóbb 
időszaka. Feledhetetlen diákévek következnek: nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező egyetemi közösség, pezsgő kulturális élet, új 
barátságok, szerelmek várnak Önre.

Az egyetemi évekhez természetesen a megmérettetések, a 
nehéz vizsgák, a végigtanult éjszakák is hozzátartoznak. 

Célunk, hogy a diákjaink számára a legszínvonalasabb képzést 
biztosítsuk, hiszen Önök lesznek a jövő orvosai, fogorvosai, 
gyógyszerészei. De az Önök igyekezetére is számítunk, hiszen 
oktatók, hallgatók közös munkája teremthet csak valós tudást.

Kedves Ifj ú Kolléga!

Éljen a lehetőséggel, hogy az ország 
egyik legnevesebb egyetemén, tudo-
mányterületük elismert szaktekinté-
lyeitől tanulhat.
Szívből kívánom Önnek, hogy a 
Pécsi Tudományegyetem polgáraként 
töltött évek során az a néhány hó-
nappal ezelőtti elképzelés erősödjék 
elkötelezettséggé, a vizsgák tan-
anyaga pedig nemesedjék hivatássá.

Tanulmányaihoz sok sikert kívánok!

Az orvosképzés Pécsett 1367-ben, a Pécsi Egyetem alapításával kezdődött. Bár a történe-
lem viharai az egyetemi szintű képzést átmenetileg szüneteltették, a feltárt adatok alapján a 
szünetelés évei alatt is folyamatosan volt Pécsett valamilyen felsőfokú egészségügyi képzés. 
Az egyetemi szintű orvosképzés újjáéledése szorosan kapcsolódik a trianoni eseményekhez. 
Ennek hatására költözött Pécsre 1923-ban rövid budapesti kitérő után az 1912-ben alapított 
pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem. Megtelepedésünk után csakhamar elindult az orvos-
képzés, ami 1951 után az önálló Pécsi Orvostudományi Egyetemen folytatódott; 2000 óta a 
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karaként folytatjuk tevékenységünket.

A gyakran igen nehéz körülmények ellenére Karunk számos, nemzetközileg is nagyra 
tartott, kiváló egyéniséget nevelt ki. Tanárai közül sokan tudományterületükön a hazai 
orvostudomány meghatározó személyiségeivé váltak. Karunk a Magyar Akkreditációs 

Prof. Dr. Bódis József
PTE rektora

Sok szeretettel üdvözlöm Karunk nevében az olvasókat, legfrissebb 
hallgatóinkat! Pécs városa közel 160.000 lakójával, csodás értékeivel, 
egyedülálló kulturális szerepével, a városlakók fejleszteni akaró lo-
kálpatriotizmusával, a határon túlnyúló vonzásával az ország egyik 
leghangulatosabb, legélhetőbb települése. Karunk a Dunántúl egyetlen 
orvos-, fogorvos- és gyógyszerészképzéssel foglalkozó intézménye, a 
kiemelkedő magyar orvosi iskolák egyike, ahol magyarul, angolul és 
németül tanítjuk az orvostudományt.

Köszöntők
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Bizottság által elismert kiválósági hely. A magyar egyetemi 
karok országos ranglistáján rendre előkelő helyet érünk 
el, 2008-ban a 168 magyar egyetemi kar közül megosz-
tott első helyezést nyertünk. Az általunk adott diplomák 
elfogadottak és megbecsültek az Európai Unióban és az 
Egyesült Államokban egyaránt. Az orvosi diplomát kapott 
szakemberek fejlett ipari országokban történő elhelyez-
kedési lehetőségeit elemző nemzetközi felmérések szerint 
a pécsi orvosi diploma a kelet-európaiak közül az egyik 
legértékesebb.

Karunk Louis Pasteur-től kölcsönzött jelmondata – „A 
szerencse csak a felkészült elméknek kedvez” – jól jelzi, hogy 
nagy hangsúlyt helyeztünk és helyezünk az oktatás mi-
nőségére. A fogorvos-tudományi és orvostudományi kép-

zések mellett gyógyszerésztudományi 
és orvosi biotechnológusi képzéseink 
is a legmagasabb színvonalúak minden 
összehasonlításban. A számos kitűnő 
visszajelzés mellett is tovább kívánjuk 
erősíteni az oktatás személyes és infra-
strukturális feltételeit, hiszen számunkra 
a legjobb reklám a felkészült hallgató.

A gyors technikai fejlődés és a 
fokozódó specializáció ellenére az 
orvostudomány és a rokon diszciplínák 
maradtak a legközvetlenebb (tanár-diák, 
beteg-gyógyító orvos) interperszonális 
kapcsolatokon alapuló tudományágak. 

Karunk híres arról, hogy igen erős és 
közvetlen a tanár-diák kapcsolat. Az 
utóbbi évtized kiemelkedően sikeres 
tudományos diákköri (TDK) szereplése 
is részben ennek tudható be.

A Karnak kiemelkedő szerepe van a 
PTE-n belül az orvosbiológiai alap- és 
az alkalmazott klinikai kutatásban. 
Számos kiváló kutatóval, kutatócsoport-
tal rendelkezünk, a tudomány területén 
a Kar az Egyetem messze legjobban 
teljesítő egysége. A Karon működtetett 
belső pályázati rendszer segítségé-
vel minden lehetőséget megadunk a 
pályakezdő kolléganők és kollégák 
kutatómunkájának támogatására.

Mindezek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a klini-
kai betegellátás színvonalának folyamatos emelésére, a 
beteg-orvos kapcsolat európai szinthez való közelítésére és 
a klinikai oktatás magas szinten való tartására. Elszántak 
vagyunk abban, hogy tovább növeljük az oktatás színvo-
nalát, erősítsük a tudományos tevékenységet és javítsuk a 
betegellátás színvonalát. 

A Pécsi Tudományegyetem közel 30.000 hallgatójával 
az ország egyik legnagyobb egyeteme, ahol bőségesek a 
lehetőségek a szakmákhoz nem közvetlenül kapcsolódó 
továbbképzések és előadások meghallgatására, sportolásra, 
a kulturált szórakozás számos fajtájára. A nagyszámú, 
soknemzetiségű külföldi hallgatói jelenlét és a város 
mediterrán hangulata barátságos, nyüzsgő és élettel teli 
egyetemvárossá teszi Pécset, ahol érdemes tanulni és az 
egyetemi éveket megélni.

„A szerencse csak 
a felkészült 
elméknek 
kedvez”

Prof. Dr. Miseta Attila

Köszöntők
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KMindenekelőtt engedjétek 
meg, hogy gratuláljak a 
sikeres felvételi vizsgákhoz! 
Biztos eleget hallottátok 
már, hogy a neheze csak 
most jön, és valóban, az 
út, ami a bizonyos “déerig” 
elvezet, néha rögös. Szinte 
napra pontosan négy évvel 
ezelőtt, gólyaként izga-
tottan álltam sorba, hogy 
megkaphassam a pólót a 
nyakbavalóval, majd meg-
szeppent csapat- (később 
pedig csoport-) társaimhoz 
vezessenek az instrukto-
raim. Emlékszem az első 
bátortalan kézfogásokra, az 
ismerkedős játékokra és a 
hatalmas, esetenként fékte-
len bulikra.

A Gólyatábor azon kívül, hogy egy életre 
szóló élménnyel gazdagított, megismerked-
tem azokkal az emberekkel, akikkel a tanév 

során közösen izgultunk a „Molsejtbiosz” 
ZH-n, közösen írtuk a Biofi zika jegyzőköny-

veket, és segítettük egymást a néha-néha 
kilátástalan vizsgaidőszakban.

Mert ugye, valljuk be, az egyetem 
alapvetően a tanulásról szól(na), de az egész 

emberi kapcsolatok nélkül mit sem ér! Bátran 
kijelenthetem, hogy egy páratlanul empatikus, 

befogadó közösség tagjai lettetek, akik közül 
sokakra számíthattok majd egész életetekben.

 Kívánom nektek, hogy töltsetek velünk 
egy felejthetetlen hetet, és hogy valójában 

megtaláljátok az egyetem útvesztőjében azt, 
amiért már idáig is sokat dolgoztatok!

WWW.AOKHOK.PTE.HU
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Az elsőéves hallgatók legnagyobb része úgy 
érkezik az egyetemre, hogy hallott már ezt-azt a 
Hallgatói Önkormányzatról. Azonban az ismeretek 
nagy része szóbeszédeken, egyes esetekben legendákon 
alapszik, ezért nem adnak valós képet arról, mi is a 
pontos feladatunk. Nos, itt a kiváló lehetőség, hogy 
eloszlassuk ezt a ködöt, lássuk, mivel is foglalkozik a 
HÖK!

 A Hallgatói Önkormányzat egy olyan, diák-
szervezet, amelynek minden hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező egyetemi polgár, (így Te is) a tagja. Két 
főbb feladatkört lát el: az egyik ezek közül a hallgatók 
számára bizonyára a „látványosabb”, a mindennapok-
ban jobban feltűnő programszervezés. Legyen szó a 
csütörtöki orvosis bulikról,
az egész hetes szórakozást nyújtó tavaszi Egészségügyi 
Felsőoktatási Napokról, bortúrákról, gólyatáborról és 
gólyabálról, ezek a rendezvények mind-mind a HÖK 
szervezése által valósulhatnak meg. 

A Hallgatói Önkormányzat másik feladata az 
érdekképviselet. Jelesül: a kar hallgatói által megvá-
lasztott képviselők a Küldöttgyűlésben tárgyalják meg 
az egyetemi élet mindennapjaihoz kapcsolódó kérdé-
seket, problémákat, valamint itt választják meg a Kari 
Tanács hallgató tagjait is, ahol már az egész Általános 

Orvostudományi Kar képviselői jelen vannak. 
 Ez a Kar legfelsőbb fóruma, ahol a HÖK 

képviselői a Te, és a többi hallgatótársunk érdekeit 
szem előtt tartva vesznek részt a Tanács napirendi 
pontjairól szóló vitában. A HÖK hallgatói tagokat 
delegál az egyetem Bizottságaiba is, így a Tanulmányi- 
vagy Pályázati- és Ösztöndíj elbíráló Bizottságba, 
ahol szintén a hallgatók érdekeinek érvényesítése az 
elsődleges szempont. 

A HÖK eredményes kapcsolat kialakítására 
törekszik az egyetem más fontos diákszervezeteivel, 
így a HuMSIRC-kel (Magyar Orvostanhallgatók 
Egyesülete), az Angol- Német Hallgatói Önkormány-
zattal (EGSC) és a kar hallgatói lapjával (aminek a 
különszámát épp olvasod), annak érdekében, hogy 
közösen még hatékonyabb érdekképviseleti munkát 
láthassunk el, valamint még színvonalasabb, minél 
több igényt kielégítő programokat valósíthassunk meg. 

Amennyiben valami nehézséged, problémád akadt 
az egyetemi élet útvesztőjében, úgy érzed, jogaid sérül-
tek, vagy csak egyszerűen érdekel, mikor és hol lesz 
a következő nagy buli, keress bennünket bizalommal 
az Elméleti Tömb II. emeletén, a Diákirodán, vagy a 
www.aokhok.pte.hu címen!
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Hol helyezkedik el a Molekuláris sejtbiológia a 
pécsi általános orvos és fogorvos-hallgatók kép-
zésében, miért szükséges az elsős hallgatóknak a 
tárggyal foglalkozniuk?
 A Molekuláris sejtbiológia az alapozó 
tárgyak közé tartozik és egyike a legfontosab-
baknak, hiszen egyre erőteljesebben megjelenik a 
klinikai orvoslásban is, és az általunk alkalmazott 
módszerek egyre inkább diagnosztikai módsze-
reknek adnak alapot. A másik – évtizedek vagy 
akár száz év óta is létező – ok, hogy ahhoz, hogy a 
betegségek kialakulásának a mechanizmusát meg 
lehessen érteni, ahhoz a sejt működésének a folya-
matait ismerni és a sejt működésének a lényegét 
érteni kell. Ennek megfelelően a tárgy közvetlenül 
kapcsolódik az első évben párhuzamosan oktatott 
Orvosi kémiához és Biofizikához, illetőleg a második 
félévtől, valamint a másodévtől kezdve pedig a 
Szövettanhoz, Anatómiához, Élettanhoz és Biokémi-
ához.

Hogyan épül fel a tárgy tematikája?
 A tárgy tematikája több fejezetre 
osztható. Az első félévben a sejt általános jellem-
zőivel foglalkozunk, az alkotórészek felépítésével 
és működésével, ezzel párhuzamosan azokkal a 
módszerekkel, amelyekkel a sejt vizsgálható, illető-
leg a molekuláris biológia fejezeteivel. A második 
félévben pedig a tananyagot három nagy egység 
alkotja, egyrészt a sejtműködés szabályozása (~ 
jelátviteli folyamatok), majd a tumorbiológia, a da-
ganatsejtek megváltozott működésének tárgyalása 
az alaptudomány szintjén. A harmadik tananyag-
rész a molekuláris medicina, amely a molekuláris 
biológiának az orvostudományban előretolt állásait 
jelenti (~ molekuláris diagnosztika, génterápia).

Mi az a látásmód, gondolkozásmód, amelyre megpró-
bálják rávezetni az elsős kollégákat/kolleginákat?
 Ha a középiskolás kémiát jól tudják, 
az nekünk elég szokott lenni, ennyire azonban 

mindenképpen szükség lenne. Tudják, mi az, hogy 
aminosav, nukleotid. Sajnos ilyesmin még a szi-
gorlaton is buknak hallgatók, tehát ez nem annyira 
kézenfekvő, de úgy gondolom, hogy talán elvárható 
lenne. Próbálunk tartózkodni adatok, felesleges 
kifejezések memorizáltatásától. Ez a tantárgy nem 
elsősorban leíró tantárgy, hanem olyan, amit érteni 
kell. A celluláris folyamatokat meg lehet érteni, 
át lehet látni őket, a különböző dolgok közötti 
kapcsolatot észre lehet venni. Ha azt mondjuk, 
hogy biológiai szemlélet, akkor azt értem alatta, 
hogy a sejtbiológiában, molekuláris biológiában 
tulajdonképpen minden és minden között kapcso-
latot lehet fölfedezni. Számunkra az lenne a fontos, 
hogy azok a hallgatók, akik a tárgyat befejezik és a 
szigorlatot sikeresen leteszik, rendelkezzenek ezzel 
a képességgel. Ha van általános átlátásuk, szemlé-
letük a sejtről és a génműködésről, vagyis értik a 
lényeget, akkor a tudásuk tartós, a későbbiek során 
is hasznosítható lesz.

Mit tanácsolna az elsőseinknek, milyen metódus-
sal, hogyan tanulják a tárgyat? Mi könnyítheti meg 
a felkészülésüket, és mitől ódzkodjanak esetleg?
 Mindenekelőtt hangsúlyozni szeretném 
(az ijesztgetés szándéka nélkül), hogy a Molekuláris 
sejtbiológia nehéz tárgy. A sikeres vizsga előfeltétele 
a rendszeres tanulás, akik csak a vizsgaidőszakban 
állnak neki, általában kellemetlen meglepetés éri 
őket. Tapasztalataim szerint az előadások haszno-
sak, még akkor is, ha a tankönyv anyagát csak kis 
mértékben haladják meg. 
 Azok a hallgatók, akik rendszeresen 
jártak előadásra, sokkal jobban teljesítettek a vizsgán, 
mint akik nem (mellesleg az előadások látogatása 
kötelező). A szemináriumok és gyakorlatok is fon-
tosak, akkor van értelmük, ha a hallgató készül rájuk. 
Az előadásokkal kapcsolatban azt tanácsolnám, 
hogy jegyzeteljenek. Szeretem hangoztatni, hogy 
azért vagyok kicsit a Power Point előadás ellen, mert 
a hallgatót (és az előadót is) passzívvá teszi. Nálunk 
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nincsen Power Point előadás, ebbe a 
hallgatónak bele kell törődnie. Ezek 
hagyományos előadások, amelyeknek 
akkor van értelme, ha a hallgató jegy-
zeteli a lényeget. Ezt ki lehet egészíteni 
internetről levett nagyon szép ábrákkal. 
Én ezt nagyon támogatom, szerintem ez 
a lehető legjobb módja a tanulásnak.
 A fent elmondottak ellentéte 
az értelmetlen tanulás, az értelmetlen 
magolás. Ennek nincs értelme, nagyon 
nagy energia befektetéssel jár, és érték-
telen tudást eredményez. Szerencsére 
a magyar hallgatóknál nem nagyon 
tapasztaljuk, de néha azért előfordul. Én 
mindenkit lebeszélek arról, hogy magol-
jon, mert aki orvossá, fogorvossá válik, 
annak értelmes tudásra van szüksége és 
már most meg kell tanulnia, hogyan kell 
erre szert tennie, hogyan kell értelmesen 
tanulni.
 Annyi tanácsot adnék még a 
gólyáknak, hogy az első félévben inkább 
kevesebb kurzust vegyenek föl (2-3 
választható kurzusnál többet ne), mert 
vagy nem tudják teljesíteni, vagy pedig 
túlterhelik magukat és abból csak baj 
lesz.

Melyek azok a válaszható (akár fakul-
tatív, akár elektív) kurzusok, amelye-
ket ajánlana, javasolna felvételre, mert 
esetleg megkönnyítik a felkészülést 
vagy az elmélyedést a tananyagban 
– illetve annak egyik-másik szegmen-
sében?
 Közbevetőleg annyit hadd 
mondjak, hogy a magyar nyelvű hallga-
tók számára az idegen nyelvű kurzusok 
is nyitottak, ugyanannyi kreditet érnek, 
mint a magyar kurzusok. Én mindig 
bíztatom a hallgatókat, hogy választ-
ható kurzusokat, legalább egyet-kettőt, 
vegyenek fel idegen nyelven (angolul 
vagy németül).
 Az első félévben két választ-
ható kurzust hirdetünk meg, mégpedig 
ezeket mind a három nyelven. Ezek 
nagyon különböznek olyan értelem-
ben, hogy van egy, amit olyanoknak 
ajánlunk, akiknek vagy segítségre van 
szükségük ahhoz, hogy a vizsgára fel 
tudjanak készülni, vagy hogyha nincs 
is erre szükségük, de azért ilyenfajta 
kurzust mégis szívesen fölvennének. 
Ennek az a címe: Hogyan vizsgázzunk 
molekuláris sejtbiológiából? (fakultatív 
kurzus). Tulajdonképpen imitált vizs-
gáztatás, ami azt jelenti, minden órához 
tartozik 4-5 vizsgatétel, és azok a 
hallgatók, akik felveszik, vállalják, hogy 
minden héten abból a néhány tételből 
esetleg vizsgáznak, ha sorra kerülnek. 

Egy ilyen csoport 15-20 hallgatóból 
áll, tehát egy hallgató 3-4 alkalommal 
jut szóhoz ezen a kurzuson. Relatíve új 
kurzusról van szó, néhány éve csináljuk, 
elég sokan jelentkeznek, ám elég sokan 
kimaradnak, mert ez stresszes kurzus. 
Szeretném is hangsúlyozni, hogy olya-
nok vegyék fel, akik vállalják a stresszt, 
nem kötelező. Azt gondolom, hogy 
hasznos, mert a szóbeli felelés, a szóbeli 
vizsga légkörét is szokhatják a hallgatók, 
a beszédkészségüket fejleszteni tudják, 
illetőleg ebben valamennyi vizsgáztató 
részt vesz, tehát rotációban minden 
csoporthoz minden vizsgáztató egy-
szer-kétszer elkerül, így még a kérdezési 
stílusukat is meg lehet ismerni.
 A másik kurzusunk címe: 
Molekuláris sejtbiológiai kísérletek. Ez egy 
elektív kurzus, heti két órás, kétkredites. 
Emelt szintű kurzus, tehát kifejezet-
ten azoknak ajánljuk, akiket a tárgy 
érdekel. Elég nehéz, a tantárgyunknak 
az experimentális megközelítését jelenti, 
tehát olyan kísérletekről beszélünk 
ezen a kurzuson, amik vagy nagyon 
híres kísérletek, vagy pedig olyanok, 
amelyek eredményeinek az értékelését 
a hallgatóktól kérjük. Vagyis ún. prob-
lémamegoldó jellegű kurzus, szerintem 
érdekes, de csak azok számára, akik a 
tárgy iránt érdeklődnek és többlettu-
dást akarnak szerezni. Komoly kurzus, 
komoly tesztekkel, itt ötöst kapni nem 
olyan könnyű. Az a tudás, amit ezen a 
kurzuson kapnak, a vizsgán nem segít 
olyan nagyon – ártani persze nem árt –, 
de ez valóban plusz tudás. Tehát, ha va-
lakit nem nagyon érdekel a sejtbiológia, 
de szeretne jól vizsgázni, az ne vegye fel 
ezt a kurzust, mert sokkal egyszerűbben 
is tud – megtanulja a tankönyvet, jár 
előadásra és ötösre vizsgázik, kész.
 A második félévben ezek a 
kurzusok ugyancsak szerepelnek, mási-
kakkal kiegészülve. A jelátvitel betegségei 
című kurzus tárgyfelelőse ifj. dr. Sétáló 
György, valamint dr. Pap Marianna 
Tanárnőtől a Molekuláris sejtbiológia 
módszerei, illetőleg dr. Komáromy László 
Tanár Úrtól a Sejtmag patológiája című 
kurzusa szerepel a következő szemesz-
terben. Ezek mind fakultatív kurzusok. 
Kosztolányi György Professzor Úrral ket-
ten tartunk évek óta egy elektív kurzust, 
aminek Molekuláris medicina a címe, 
ezt is meg fogjuk tartani a második 
félévben.

„Én mindenkit 
lebeszélek arról, 
hogy magoljon, 
mert aki orvos-
sá, fogorvossá 

válik, annak ér-
telmes tudásra 

van szüksége és 
már most meg 

kell tanulnia, 
hogyan kell erre 
szert tennie, ho-
gyan kell értel-
mesen tanulni.”
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Miért szükséges a Biofizika tárgy, miért 
szükséges az elsős hallgatóknak a 
tárggyal foglalkozniuk?
 A Biofizika az egyik alapozó 
tantárgy, amelynek az lenne a hivatása, 
hogy a később következő preklinika 
és klinikai tantárgyakat a megfelelő 
természettudományai diszciplínákon 
belül megalapozza, illetve alátámassza. 
Nem gondolom azt, hogy itt nekünk 
príma jó fizikusokat kéne képeznünk 
pillanatok alatt az első év során. Nem is 
lenne reális, de szükségtelen is.
 Az első félévben olyan 
alapozó dolgokról beszélünk, amelyek 
később esetleg a spektroszkópiában, 
műszerek használatában, valamint alap 
fizikai, biofizikai és élettani jelenségek 
megértésében meghatározó szerepet 
játszanak. A második szemeszter pedig 
olyan műszereket mutat be, amelyek 
akár az orvostudománnyal kapcsolatos 
kutatásokban, akár a diagnosztikában és 
terápiában fognak előjönni. Kiragadva 
ezek közül egyet, a képalkotó eljárások a 
mai modern diagnosztikában központi 
szerepet töltenek be. Elindulva az „ősi” 
röntgentől, annak a számítógéppel 
alátámasztott formáján keresztül, a 
PET-en át (amely az egyik legjobb 
felbontású, viszonylag kevés invazív 
beavatkozást tartalmazó képalkotó 
eljárása), az MRI-ig. Arra azonban nem 
alkalmas a Biofizika második szem-

esztere, hogy huzamosan, részletesen 
és mélységeiben tárgyaljuk mindeze-
ket. Amire mindenképpen jó, hogy 
ezeket az alkalmazásokat alátámasszuk, 
megmondjuk, milyen elvek alapján 
működnek, mik azok az alapvető fizikai 
jelenségek, amiket használnak. Az, hogy 
hogyan használják „élesben” a beteg 
mellett, hogyan kell kezelni, az már egy 
későbbi curriculum anyaga lesz.
Ennek tükrében, mit tart feltétlenül 
fontosnak kiemelni a tantárgy kap-
csán? Mi az a látásmód, gondolkozás-
mód, amelyre megpróbálják rávezetni 
az elsős kollégákat/kolleginákat?
 Nagyon fontos, hogy egy 
olyan természettudományos szemléletet 
– legalábbis azon a szinten, amilyenen 
itt meg lehet valósítani – alakítsunk ki 
vagy fejlesszünk tovább a diákokban, 
amely elvárható ezen az egyetemen – és 
egyáltalán az orvostudományban –, 
illetve amely elősegíti a későbbi szakmai 
előrelépést.

Hogyan épül fel a tárgy tematikája?
 Az előadásokat végigbo-
garászva láthatják a Kedves Gólyák, 
hogy egy viszonylag „száraznak” 
tekintett résszel kezdünk: megismerik 
az abszolút feketetestet, a hőmérsékleti 
sugárzást, a különböző atommodelleket, 
amelyek kialakultak a történelem során, 
ezt követően pedig tárgyaljuk az atom-
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magot. Ezután már olyan általánosabb 
jelenségek kerülnek sorra, mint a diffú-
zió vagy az ozmózis, amiket könnyebb 
kötni a biológiához – de didaktikai, 
logikai okokból nem fordíthatjuk 
meg a sorrendet. Foglalkozunk majd 
érzékszervi receptorokkal, megtanuljuk, 
hogyan működik a szem mint optikai 
rendszer, a fül mint biológiai rendszer 
– amelyeknek az alapvető működési 
mechanizmusa fizikai elveket követ. 
Érintjük a sejtek szerkezetének azokat 
a vonatkozásait is, amelyek megítélé-
sünk szerint a biofizika tárgykörébe (is) 
tartozik. Beszélünk a sejtmembránról, 
a sejtváz különböző komponenseiről, 
ezeknek a fizikai, mechanikai tulajdon-
ságairól.

Melyek azok a társterületek, társtu-
dományok, amelyek leginkább közel 
állnak a biofizika tárgyköréhez? Mitől 
érdekes ez a tantárgy?
 Ma már azt mondhatjuk, 
hogy a tudomány nagyobb kéréseinek 
megoldásához csak nagyon ritkán 
elegendő egyetlen önálló diszciplína. A 
kérdések összetettsége miatt diszciplínák 
együttes alkalmazása, ún. interdiszcipli-
náris kutatások váltak szükségessé – akár 

a kutatás, akár a műszaki fejlesztés vagy 
az alkalmazás tekintetében. Az a jó és az 
az előremutató, ha egy adott diszciplína 
mellett a társtudományok megfelelő 
vonatkozó részletei már beszűrődnek 
ebbe. Ha valaki megnézi a curriculumot, 
talál átfedést a Biokémia, a Molekulá-
ris sejtbiológia és az Élettan között, és 
ez – szerintem – helyes. Amin érdemes 
elgondolkozni – és időről-időre felül kell 
vizsgálni –, hogy mekkora az átfedés. 

Annak nyilván nem sok értelme van, 
hogy pontosan ugyanazt tanulják egy-
mástól egy-másfél évre, de az sem jó, ha 
az átfedés olyan kicsi, hogy egyszerűen 
értelmetlen a továbbvitel. Tehát, ez a té-
ma-réma viszony – miképpen egy mon-
datban is – meg kellene, hogy maradjon 
a tantárgyak között is. Úgy vélem, nem 
baj az, hogy mi a citoszkeleton három 
fő komponenséről fizikai szemüvegen 
keresztül beszélünk, miközben sejtbioló-
giából Szeberényi Professzor Úrékkal más 
tekintetben is alaposan tanulnak róluk a 
Gólyák.
 És hogy miért érdekes? Ami-
ért, amiért minden élettudomány is az: az 
élő rendszer a legnagyobb kihívás, amit 
az ember valaha meg akart fejteni – talán 
a kozmosz és a Föld legbelsőbb titkai 
azok, amik még ehhez mérhetők. Az élő 
rendszert azonban nem lehet megfejteni 
úgy, hogy egyetlen módszernek egyetlen 
kiágazását használjuk. Ez egy összetett 
erőfeszítést igénylő folyamat, amelyben a 
biofizikának is megvan a maga helye.

Mit tanácsolna az elsőseinknek, 
milyen metódussal, hogyan tanul-
ják a tárgyat? Mi könnyítheti meg a 
felkészülésüket, és mitől ódzkodjanak 

esetleg?
 Mindenekelőtt 
meg kell tanulniuk tanulni. 
Nagyon sokat számít az 
is, hogy milyen „batyuval” 
érkeznek, milyen tudás 
birtokában vannak már, de 
sokkal fontosabb, hogy fel-
vegyék azt a fordulatszámot, 
és elsajátítsák azt a tanulási 
rendet – időbeosztás és 
módszertan tekintetében –, 
ami ahhoz szükségeltetik, 
hogy megtanulják az isme-
retanyagot. Ez valamennyire 
emberfüggő – nem úgy néz 
ki, hogy ha mindenki leül 
balra, letesz egy presszóká-
vét, és három órán keresztül 
egy helyre néz, akkor tudni 
fogja az anyagot (nevetés) 
–, általában véve azonban 

markánsan eltér a középiskolában meg-
szokottól, mennyiségében is és a tudás 
szelektálásában is.

 Ha valaki úgy értékeli, hogy 
az érettségit követően bekerült az egye-
temre, és innentől kezdve nyilvánvaló, 
hogy nem lehetnek komoly elvárások 
vele szemben, hiszen megugrotta élete 
nagy magasságát, akkor keserűen fog 
csalódni a vizsgaidőszakban. Szerintem 

valójában sokkal könnyebb bekerülni, 
mint tisztességesen, jól végigtanulni egy 
ilyen egyetemet, és olyan eredményeket 
elérni, amik után visszanézve ő maga is 
azt mondhatja, ez méltó volt hozzám, és 
ahhoz az intézményhez, ahol tanultam.
 Azt javaslom, üljék végig egy 
előadásokat, kövessék azt a logikát, amit 
az éppen előadó kolléga követ, és ezt 
értsék meg. Amit értek, azt könnyebben 
össze tudom építeni, és abból könnyeb-
ben építkezem később is. Ha valaki csak 
bemagolja az anyagrészeket, azt nyilván 
el fogja tudni mondani, de nem épül be 
semmibe, amihez kapcsolhatná, a leve-
gőben lóg, és egyszer csak el fog tűnni. 
Adott esetben meg tudok tanulni egy 
oldal kínai írást úgy, hogy bemagolom, 
mit u hova kell görbíteni, de semmi 
értelme nincs, mert egyrészt gyorsan el 
fogom felejteni, másrészt ezt a tudást 
én nem tudom használni. Egyébként a 
lexikális tudás, amit be kell magolni, az 
minimális. Lehet, egy-egy egyenletet 
meg kell jegyezni (vagy kettőt-hármat), 
de nem arról szól az egész, hogy valaki 
a Fick I., Fick II. törvényt pontosan 
fel tudja-e írni, hanem arról, hogy el 
tudja-e mondani, ezekben miknek kell 
szerepelniük, tehát logikusan milyen 
komponensek építik össze azt az egyen-
lőséget. Meg miért van kettő belőle, ha 
már itt tartunk. Lehet, hogy nehezebb 
eleinte logikusan tanulni, de később ez 
nagymértékben kamatozni fog.

Vizsgáztatóként mik a tapasztalatai, 
milyen tendenciák figyelhetőek meg, 
mik a típusos hibák? Szolgál-e vala-
miféle jó tanáccsal, hogyan vizsgáz-
zanak?
 Óva intenék mindenkit 
attól, hogy a rövid távú memória 
áldásosságát kihasználva a vizsga napján 
hajnali 6-ig bemagolják azt a tudást, 
amiről úgy gondolják, hogy fontos. Ez 
egyrészt azért nem jó, mert nem fognak 
emlékezni rá 3 hét múlva, másrészt 
azért sem jó, mert nem szabad úgy 
tanulni természettudományos tárgyakat, 
mint egy telefonkönyvet.
 A következő tanácsomat 
én sem tudtam mindig megvalósítani, 
nevezetesen, hogy nem kell túlizgulni 
egy vizsgát. Ez teljesen emberfüggő és 
a gyakorlattal is jön. Mi az első éven 
találkozunk azokkal a diákokkal, akik 
ott szembesülnek a vizsga légkörével, 
idegesek, feszültek. Ilyenkor a vizsgáz-
tató megpróbál az elején 2-3 percben 
lazítani, visszavinni a vérnyomást 300, 
a pulzust 150 alá (nevetés) – ez vagy 
sikerül, vagy nem.

„...ha elhangzik a kérdés, 
és utána hat órán keresztül 
ülünk, pizzát kell rendel-
nünk, meg újraéleszteni a 
többieket, akkor nyilvánva-
ló, hogy egy kicsit túlzásba 
esett a gondolkozással a 
delikvens, de nyugodtan 
megengedheti azt magá-
nak, hogy 5-10 másodper-
cig átgondolja az adott 
kérdést.”
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 Az oktatók azonban nem azt szeretik kinyomoz-
ni, hogy mit nem tud egy diák, hanem annak örülnek, ha 
hallják, mit tud.
 Egy tipikus hiba, hogy kapásból válaszolnak a 
diákok a kérdésre. Az igazság pedig az, hogy mi nem reak-
cióidejüket mérjük – arra van másik tudományág –, hanem 
arra vagyunk kíváncsiak, hogy a válasz helyes-e. Persze, 
ha elhangzik a kérdés, és utána hat órán keresztül ülünk, 
pizzát kell rendelnünk, meg újraéleszteni a többieket, akkor 
nyilvánvaló, hogy egy kicsit túlzásba esett a gondolkozással 
a delikvens, de nyugodtan megengedheti azt magának, hogy 
5-10 másodpercig átgondolja az adott kérdést.  Gyakran 
találkozom azzal, hogy egy eldöntendő kérdés esetén valami 
miatt reflexből, csípőből rávágják a rossz választ. Ez egyfelől 
rossz ugye, mert rossz a válasz, másfelől ezzel nem lehet 
kikerülni semmit, mert ha a jó választ vágják rá, úgyis meg-
kérdezem, hogy miért? Megszívlelendő dolog lenne, hogy 
egy picit gondolkodva vizsgázzanak.

Melyek azok a válaszható (akár fakultatív, akár elektív) 
kurzusok, amelyeket ajánlana, javasolna felvételre, mert 
esetleg megkönnyítik a felkészülést vagy az elmélyedést a 
tananyagban – illetve annak egyik-másik szegmensében?
 Akik a fizikaképzésben nem a csúcsra értek eddig 
fel és nem publikáltak még könyveket (nevetés), de szeretnék 
érteni a dolgokat, számukra mankó vagy segítség lehet A 
biofizika fizikai alapjai című kurzusunk. Bátran ajánlom, 
mert az elmúlt évek is azt mutatták, hogy szeretik a diákok. 
Mind a három nyelven elindítjuk egyébként, és meg szoktuk 
hirdetni a második félévre is. 
 Lényegében a középiskolai fizikai összefüggése-
ket beszéljük meg úgy, hogy példákon keresztül kicsit el is 
mélyítjük.
 Kedvelni szokták a diákok a sejtvázról szóló 
kurzusunkat (A citoszkeletális rendszer), amelynek a tematikája 
cca. 20%-ban átfed azzal, amit egyébként a tantárgy keretei 
között is oktatunk, de ad egy kitekintést. Egy szélesebb tu-
dásbázisra építve kell megtanulni a motorfehérjéket, illetve a 
három citoszkeletális rendszert, meg az asszociált fehérjéket. 
E kurzus kapcsán sokkal könnyebb, mintha kiragadjuk vala-
honnan, betesszük a curriculumba, és tanulják meg. Tehát, ez 
is egy hasznos kurzus szokott lenni.
 Az Intézet egyik speciális kurzusa Az izomműkö-
dés molekuláris alapjai címet viseli, amelyet dr. Lőrinczy Dénes 
Professzor Úr tart. Ha valakinek van affinitása ezen moleku-
láris mikrorendszerek a működésének megértése felé, akkor 
az izom egy csodálatos rendszer. A mi curriculumunkban 
egyetlen előadás szól az izomműködéséről, mechanikai tulaj-
donságairól, és egy másik a szabályozásáról, tehát ha valaki 
azt mondja, hogy ezért nem érdemes egy kurzust elvégezni, 
azt elfogadom, de ha érdekes is, és segíti is a tanulmányokat, 
akkor egyértelműen jó választás.
 ADiagnosztikai és terápiás módszerek biofizikai alapjai 
kurzusunkat nemcsak az első éven tanulóknak lehet hasz-
nos, hanem magasabb évfolyamon is, amikor valójában is 
fizikailag is és időben is közelebb kerülnek a diákok ahhoz, 
hogy ezeket a módszereket testközelből lássák, megértsék és 
alkalmazzák.
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BIOKÉMIAI 
ÉS ORVOSI 
KÉMIAI 
INTÉZET
Dr. Ohmacht 
Róbert
interjú
Ezen az egyetemen a hallgatóknak 
elemi szükségük van kémiai alapismere-
tekre; az első év egyik alapozó tárgya az 
Orvosi kémia. Évről évre makacsul tartja 
magát az a tendencia, hogy az első éves 
hallgatóknak számára nehéz abszolvál-
ni – adott esetben már az első félév végi 
vizsgát is.
 A középiskolában a kémia a 
többség számára nem kötelező érettségi 
tantárgy, egy orvosegyetemen azonban 
megkerülhetetlen. Alapvető problé-
ma, hogy a középiskolai kémiaórák 
száma borzasztóan lecsökkent, és ezzel 
párhuzamosan az oktatás színvonala is, 
ez közismert. Annak a tananyagnak a 
töredékét tanítják már, mint amit 10-20 
évvel ezelőtt.
 A hallgatók nagy része azért 
jön erre az egyetemre, hogy „par excellence” 
– klinikai – orvosi tantárgyakat tanulja-
nak, de ahhoz hogy oda eljusson az ember, 
csak úgy működik, ha az oda vezető utat 
is végig járja az illető, ami néha egyáltalán 
nem olyan könnyű. Nyilván a cél az, hogy 
az Orvosi kémia ne legyen egy ijesztő, 
mumus tantárgy – sem mennyiségileg, 
sem minőségileg. Igyekszünk törekedni, 
hogy áttekinthető legyen a tudásanyag, 
amit el kell sajátítani, hogy azok a főbb 
súlyponti kérdések kerüljenek megtárgya-
lásra és visszakérdezésre, amelyek nélkül 
a további ismeretek elsajátítása biztosan 

nem menne. Az első ilyen tantárgy a 
Biokémia, ami erre épül, hiszen most már 
úgy állítottuk össze a curriculumot, hogy a 
második félév második fele már biokémiai 
ismereteket tartalmaz, így az orvosi kémia 
szigorlat magában meg is szűnik, tehát 
csak egy szigorlat lesz a végén: a Bioké-
mia-szigorlat, a negyedik félév végén. Az 
első két szemeszter egy-egy kollokvium-
mal fog záródni. 
 
Volt valamilyen praktikus oka, hogy az 
orvosi kémia és a biokémiának az arányán 
kicsit változtattak? 
 Egyszerűen a kémia 
diszciplína belső fejlődése miatt. Ezek a 
propedeutika tantárgyak súlya szük-
ségképpen kénytelen mennyiségileg 
csökkenni, különben 10 év múlva is itt 
ülne a hallgató az egyetemen (nevetés), 
tényleg arra szorítkozunk, ami már nem 
nélkülözhető tovább. Tehát, a kémiát 
tényleg arra próbáljuk koncentrálni, ami 
valóban nélkülözhetetlen a hallgatóság 
számára, akár a Biokémia megértésére, 
akár a további ismeretekhez. A gyakorla-
tok, a szemináriumok pedig ezeknek az 
ismereteknek a további átgyúrását, jobb 
megértését, gyakorlását szolgálja.
 Alapvetően a tantárgy két 
részből épül fel: általános kémia és bio-
szerves kémia rész, amelyek nem tudnak 
tökéletesen elkülönülni egymástól, hiszen 

egyik a másiknak feltételét képezi. Az 
elején olyan kémiai alapismeretek és ösz-
szefüggések tárgyalásával kezdünk – csak 
példaként, a teljesség igénye nélkül –, mint 
az ozmózis vagy az oldatok kémhatása, 
tehát azok a dolgok, azok a fogalmak, 
amelyek az élő szervezetben folyamato-
san jelen vannak, és ennek az ismerete 
folyamatosan szükséges a gyakorló orvos 
szemszögéből is nézve.

Mire számítsanak a hallgatók a számon-
kérések kapcsán?
 Immár évekkel ezelőtt beve-
zettünk egy kritérium tárgyat – amiért 
kredit nem jár, de kötelező teljesíteni, 
hogy a második félévbe léphessenek –, 
az Orvosi kémia alapjait. Ezt a tárgyat 
rögtön az első héten le is lehet tudni: 
írnak egy dolgozatot, és akinek elég jól 
sikerül, annak nem kell a heti két órás 
foglalkozásra járni – hozzáteszem, akinek 
nem muszáj, annak is hasznára lehet, ha 
belátogat. 
 
 Ez a kurzus egy felzárkóztató 
tantárgy, egy segítség azok számára, akik-
nek a tudása az alap kurzus óraszámában 
nem, vagy csak kétségesen hozható fel a 
vizsgakövetelmények szintjére.
 Az évközi számonkéré-
sek – heti rendszerességgel – nagyon 
lényegesek. Ha nem alkalmazunk egy 
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bizonyos noszogatást, akkor a gyakorla-
tokra készületlenül érkeznek a hallgatók. 
Arról nem is beszélve, hogy ez még 
veszélyes is tud lenni, egy csacsi, aki nem 
tudja, hogy mit miért tesz, és esetleg 
olyasmit csinál, ami saját magára vagy a 
társaira nézve veszélyes lehet. Emellett 
teljesen feleslegesen tölti az idejét, és 
nem profitál belőle. Nem akarok túl sok 
kérdést, de azt a néhány kérdést tényleg 
elvárom, hogy arra megfelelő válaszokat 
tudjanak adni. Nem lesz túl sok gyakorlat, 
de azt a néhányat mindenki végezze el, 
ne összecsapja, ne a szomszédjáról írja le, 
saját érdekében. A szemináriumok pedig 
tényleg alkalmasak legyenek arra, hogy a 
hallgatóság kérdezzen.
 Másfelől nem koncentrál-
hatunk „csak” a félévi vizsgára. Már az 
elejétől kezdve el kell kezdeni készülni a 
félév végi vizsgára, ahogy azt Szeberényi 
Professzor Úr nagyon szemléletesen 
megfogalmazta a szorgalmi időszak első 
Sejtbiológia előadásán: „Hölgyek és Urak, 
a vizsgaidőszak elkezdődött!”. A tapaszta-
lat azt mutatja, hogy a hallgatóink döntő 
többségének szűk a vizsgaidőszak, nem 
érnek rá mindent csak akkor megtanulni. 
  Van persze pár 
százalék olyan hallgatónk is, aki kevesli 
a tananyagot, de nekünk egy alapozó 
kurzuson kétszáz hallgatóval kell számol-
ni, az a célunk, hogy kétszáz hallgatót 
juttassunk el második év végére egy olyan 
szintre, hogy meg tudja kezdeni a prek-
linikai modult kellő molekuláris szintű 
ismeretekkel.
 Akad, aki megkockáztatja, 
hogy nem jár előadásra, és azt gondolja, 
majd megtanulja könyvből az anyagot. Ez 
háromszor annyi munka, de meg lehet 
csinálni. Azért csacsiság, mert egy előadás 
sose tartalmaz egy egész könyvet, szóval, 
aki sosincs ott, nem tudja, hogy melyik 
részt nem tartalmazza, tehát olyannal is 

kínlódik a vizsgára készülődéskor, ami 
teljesen felesleges. Ezért az évközi ismét-
lések, az évközi számonkérések ezekre 
a részekre koncentrálnak, és erre is kell 
koncentrálniuk, hogy ezek ne sikkadjanak 
el, mert nyilván a vizsga anyagában – ami 
írásbeli vizsga mindkét félévben – ott a fő 
súly nyilván az előadásanyagra fókuszál.

Melyek azok a választható – fakultatív 
vagy elektív – kurzusai az intézetnek, 
amelyek elősegíthetik akár az anyag 
könnyebb megértését vagy az abban való 
elmerülést, ha a hallgatót jobban érdekli 
a téma?
 Az intézet számos kurzust 
hirdet meg, amelyek segíthetik a főtár-
gyakra való felkészülést, de akadnak olya-
nok is köztük, amelyek extra ismeretekkel, 
kalandokkal szolgálnak az ínyenceknek. 
 További információkat, 
bővebb leírást a www.aok.pte.hu címen, a 
Tanulmányi Hivatal elektív és fakultatív 
tárgyakról szóló kiadványában olvashatnak.

I. Szemeszter: 
Fakultatív: 
•	 Konyhai kémia és biokémia (1 kredit)
•	 Kémiai számítások (2 kredit)
•	 Korszerű biokromatográfia (1 kredit)
•	 Molekuláris és sejtszintű MR-képalko-
tás (1 kredit)
II. Szemeszter:
Elektív:
•	 Bioszervetlen kémia (2 kredit)
•	 Bioaktív vegyületek analitikája (1 kredit)
•	 Bioaktív vegyületek kémiája (2 kredit)
Fakultatív: 
•	 Molekuláris és sejtszintű MR-képalko-
tás (1 kredit)
III. Szemeszter:
Fakultatív:
•	 A halál kémiája (1 kredit)
•	 A tömegspektrometria szerepe az or-
vostudomá-  nyokban (2 kredit)

IV. Szemeszter:
Fakultatív:
•	 Jelátviteli és génexpressziós változások 
különböző   betegségekben (1 
kredit)
•	 Mágneses rezonancia (1 kredit)  
•	 Pathológiás elváltozások csontokon (2 
kredit) 

Mint rutinos oktató, milyen praktikus jó 
tanáccsal látná el az elsős hallgatókat, az 
egyetemi indulás kapcsán?
 Érezzék, hogy ezekre az alapis-
meretekre, amelyeket itt elsajátítanak, 
nagyon sok minden épül, tehát ez nem 
elveszett idő, ne érezzék úgy, hogy ez 
egy teher, mert nem azért van. A saját 
maguk életét megkönnyíti, ha azt az időt, 
amit előadásokon tölt, nem érzi elveszett 
időnek. Sokkal könnyebb, ha egyszer már 
hallotta a dolgokat, utána megtanulni, 
mintha egy könyvből olvasva először, ahol 
magam sem tudom, hogy minden szóra, 
minden bekezdésre szükség van-e. Volt 
egy évfolyamtársam kitűnő eredménnyel 
végzett, mindig minden előadáson ott 
ült, nem jegyzetelt, kötögetett, de mindig 
mindenütt ott volt és ez már maga elég 
volt (nevetés).
 A szemináriumokon vagy gyakor-
latokon érezzék kötelességüknek, hogy 
kellő felkészültséggel jelenjenek meg. Ez 
egy életre szól: ha valamit akarok csinálni, 
akkor teljes egészében kell, hogy ahhoz 
előkészüljek. Néha az életben van olyan 
történés, amihez nem lehet előkészülni, de 
az embernek kell rendelkeznie egy olyan 
tudásanyaggal, amit fel tud használni egy 
váratlan helyzetben. Normál körülmények 
között azonban az ember mindig legyen 
felkészülve. Nagyszerű professzoroknál, 
kiváló sebészeknél figyeltem meg, hogy 
bizony, nem röstellnek belenézni abba a 
területbe, ami másnap sorra kerül, mert 
úgy lesz a dolog igazán színvonalas.

„Már az elejétől kezdve el kell kezdeni készül-
ni a félév végi vizsgára, ahogy azt Szeberényi 
Professzor Úr nagyon szemléletesen megfogal-
mazta a szorgalmi időszak első Sejtbiológia előa-
dásán: „Hölgyek és Urak, a vizsgaidőszak elkez-
dődött!”
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Kedves újonnan felvett kollégisták! Engedjétek meg, 
hogy rövid tájékoztatót adjak Nektek, új lakóknak, a 
kollégiummal kapcsolatos ügyintézésről, lehetőségekről, 
szórakozásról és a kollégiumi életről!
     A kollégium közel az egyetem Elméleti Tömbjéhez, a 
Jakabhegyi út 6-os szám alatt található. Miután megtalál-
tátok, először a porta ötlik szembe. Itt jókedvű segítőkész 
portások várják, hogy segítségetekre lehessenek, hozzájuk 
fordulhattok, ha például túlélő csomagot vártok otthon-
ról, vagy ha a közösen használható zárt termek kulcsaira 
lenne szükségetek. A leveleket a bejárattól jobbra található 
postaládánál névsor szerint találhatjátok. Szintén jobbra 
található az iroda (itt tudjátok elintézni a kollégiummal 
kapcsolatos hivatalos ügyeiteket) és a büfé helyiség is, 
amelyben találtok közösségi televíziót, foteleket, illetve egy 
csocsót is. A portától balra található üzenő-falon szóróla-
pok és plakátok adnak tájékoztatást az egyes kollégiumi és 
városi programokról, eseményekről, pályázati felhívásokról, 
határidőkről, illetve a kollégiumi ügyeitekkel foglalkozó 
hallgatók elérhetőségeit is itt lelitek.
A kollégiumban található (a zárt termekhez a kulcsot a 
portán találjátok):
•	 tv-szoba (földszinten)
•	 számítógépterem (földszinten) 
•	edzőterem (földszinten, a lépcsőtől jobbra)
•	 snooker terem (a földszinten található, kulcsát az ajtón 

feltüntetett hallgatótársaitoktól kérhetitek el)
•	 szövettanterem (a hozzá tartozó metszetsorhoz a portán 

minimális kaució fejében juthattok hozzá)
•	fi tness terem (az I. emeleten) 
•	2 tanuló szoba (az I. és a IV. emeleten, utóbbiban 

légkondi gondoskodik a hűsítő tanulásról)
A kollégium VIII szintes, az I., a IV., a VI. és a VIII. 
erkéllyel rendelkezik, amely szép kilátást biztosít szeretett 
városunkra.
     A közelben található a Mozgástani Intézet Testneve-
lés- és Sportközpontja, amelyben sok testnevelési kurzust 
tartanak. Emellett a kollégium mögött található egy 
foci- és egy kosárpálya is.  Ha bármilyen jellegű problé-
mátok, kérdésetek van, kérlek Titeket, bátran forduljatok 
a Kollégiumi Bizottság tagjaihoz, az irodán dolgozókhoz, 
illetve a portásokhoz! Azon leszünk, hogy képességeink-
hez mérten a legjobb megoldást találjuk meg problémátok 
orvosolására.
      Itt szeretném felhívni a fi gyelmeteket, hogy a kollégi-
umi lakók olyan közösséget alkotnak, ahol mindenki előre 
köszön a másiknak függetlenül attól, hogy ismeri-e az 
illetőt vagy sem. Ez is kellemesebbé és otthonosabbá teszi 
kollégiumunkat!
      Utószó gyanánt el szeretném mondani, hogy nagyon 
örülök, hogy idén is új arcokat ismerhetünk meg a 
kollégiumban, remélem nálunk új ismerősökre, kapcso-
latokra és barátokra leltek és hozzánk hasonlóan Ti is új 
otthonotokként szeretettel gondoltok majd ütött-kopott 
kollégiumunkra.
Üdvözlettel: 

Gémesi Tibor
Kollégiumi Bizottság elnök

Balassa 
János
Kollégium

kép: fl ickr.com/@Béné

388 férőhely
2 fős szobák
9 emelet
4 terasz
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Egészségügyi 
Nyelvi  és 

Kommunikációs 
Intézet

Mint tudja, a medicina nyelve az 
angol, legyen szó általános vagy 
fogorvos tudományról vagy gyógysze-
részetről.  A globalizáció korában ez a 
közös nyelv egyaránt szolgálhat lingua 
franca-ként  az egyre inkább nemzet-
közivé váló biomedicinális kutatások 
területén, vagy az orvos-beteg, illetve 
szakember-kliens és szakember-szak-
ember kommunikációban.  

Az utóbbi évek tapasztalata szerint 
a karunkra érkező gólyák nagy része 
már rendelkezik valamilyen angol 
nyelvtudással, sokan közülük felső-
fokon képesek használni a nyelvet, 
esetleg rövidebb-hosszabb külföldi 
tartózkodás is van mögöttük.  Ennek 
ellenére komolyan meglepődhet az, aki 
– legyen bármilyen fejlett nyelvi kész-
ségek birtokában – úgy véli, hogy ezek 
egy az egyben átvihetők a szakmai fel-
adatok megoldására.  Mik ezek?  Csak 
néhány példa:  tankönyvek, kísérleti és 
műtéti technikák és tudományos köz-
lemények értő olvasása esetleg írása, 
anamnézis felvétel a külföldi cseregya-
korlaton, előadás és poszterprezentáció 
tudományos diákköri konferenciákon, 
vendégelőadók prezentációjának 
megértése és hasznosítása, hogy a 
karon tanuló külföldi diáktársakkal 
folytatott szakmai (bár többször nem 
szakmai) beszélgetéseket már ne is 
említsük, és mindez angolul.  

Ez az angol nem teljesen az az angol.  
Itt a medicina szaknyelvéről beszé-
lünk, ami ugyan angol, de mivel, mint 
láttuk, rendkívül speciális feladatok 
megoldására használják, megvannak 
a maga szakma-specifikus konvenci-
ói, szerkesztésmódja szóhasználata, 
terminológiája.  Ezekkel nagy való-
színűséggel legtöbb középiskolában 
nem lehet megismerkedni, mert nem 
általános érvényűek, közülük több is 
kizárólag az Ön által választott hivatás 
angol nyelvi alapjait jelentik.  

A hagyományainknak megfelelően 
intézetünk német szaknyelvi kurzu-
sokat is indít. 

Bár a német nyelv hatóköre nem 
ugyanaz mint az angolé, azt azért vilá-
gosan látnia kell, hogy a német nyelvű 
országokban óriási lehetőségek vannak 
az Ön számára is a szakmai fejlődés-
re, hiszen karunknak jó kapcsolatai 

Engedje meg, hogy a Nyelvi Intézet oktatói és a 
magam nevében gratuláljak a sikeres felvételi vizsgá-
jához és ahhoz, hogy Magyarország egyik legpatiná-

sabb egyetemének kimagasló eredményeket felmutató 
orvostudományi karán folytathatja tanulmányait.  

Az elkövetkező éveket sokféle módon teheti hasznos 
tapasztalássá és egyben életének legszebb élményé-
vé.  Az utóbbira irányuló erőfeszítések nagy része a 
magánszférába tartozik, ezért kicsit irigykedve, de 

az évek múlásának következményeibe belenyugodva 
kívánom, hogy használja ki a lehetőségeit.  Inkább a 

hasznos szakmai tapasztalatok összegyüjtésével kap-
csolatban szeretnék néhány ötletet felvillantani.

Dr. Rébék-Nagy Gábor
egyetemi docens, a Nyelvi Intézet vezetője
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vannak német és osztrák egyetemek-
kel.  Ehhez ’mindössze’ csak a német 
orvosi, gyógyszerészi és fogorvosi 
szaknyelv elsajátítása szükséges. Ez 
utóbbi talán ’zsebbe vágó’ kérdés is, 
elég csak a hazánkba irányuló német és 
osztrák fogturizmust említeni.

Végül engedje meg, hogy egy büsz-
keségünkről is beszámoljak.  A Nyelvi 
Intézetben a 2000. évtől működik az 
intézet munkatársai által akkreditálta-
tott PROFEX Szaknyelvi Vizsgaköz-
pont.  Azért vagyunk rá büszkék, mert 
a kissé ’vízfejű’, Budapest-centrikus 
országunkban e nyelvvizsgaközpont 
Pécsett van, egészen pontosan itt 
az Orvoskar központi épületének 
második emeletén, vizsgahelyei pedig 
az ország 20 városában.. Meg azért 
is, mert államilag elismert szaknyelvi 
vizsgáztatást folytat angol és német 
nyelvből, a nyelvvizsga-bizonyítvány 
pedig jogilag egyenértékű az ún. álta-
lános nyelvvizsga bizonyítványokkal, 
sőt, szerintem értékesebb is, hiszen a 
szaknyelvtanulás kimeneti vezérlése-
ként szolgálhat, számos munkahelyen 
örömmel fogadják és az egyetemi nyel-
vi kritérium-követelmény teljesítése-
ként is elfogadják.  Más nyelvvizsgák-
hoz hasonlóan alap- (B1), közép- (B2) 
és felsőfokon (C1) tehető szóbeli és 
írásbeli vizsga.

Mielőtt a mihamarabbi viszontlátás 
reményében elbúcsuzom, szeretném 
figyelmébe ajánlani a Nyelvi Intézet 
szaknyelvi kreditkurzusait és javasolni, 
hogy ezek közül minél többet vegyen 
föl tanrendjébe.  Előnyük, hogy 
bármely más tárgyhoz hasonlóan 
kreditpont jár értük (kurzusonként 
általában kettő) és egyben megnövel-
heti velük munkaerejét.  Kapkodni 
nem kell, a hat éves képzés során a 
kurzusokat akár egyesével-kettesével 
elosztva bármikor bekapcsolódhat a 
szaknyelvtanulásba, de azért van egy 
ajánlott sorrend, amely, ha követi, 
talán megkönnyíti a teljesítést.

Mivel a kurzusokról a félév első nap-
ján az orientációs előadások keretében 
úgyis kap tőlünk ismertetést, itt nem 
mennék részletekbe.  Ha mégis nagyon 
nagy az információ-éhsége, akkor a 
honlapon az Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézet menűpont 
alatt számos hasznos információt 
talál.  Kollégáim és a magam nevében 
kívánok további kellemes pihenést, 
izgalmas programokat és azt, hogy 
saját tapasztalatai alapján győződjön 
meg a fentiek valóságtartalmáról és 
hasznáról.

Augusztus végén

Még hívnak a Zöld-be a pesti zsiványok,
Még élhetek vígan a hajnal előtt,

De érzed, hogy lassan az Ősz beszivárog?
Már bontjuk a parton a ponyvatetőt...

Még vágyom a gondtalan, mámoros órát
És messzi barátokat látni megint,

De vethetem elfele lassan a mókát,
Mert Pécsen a jó öreg Kőtömeg int...

Lám így van ez, újra a nyár tovalépett.
Most itt vagyok csendben egy rét közepén

És fel-felidézem a sok csoda szépet
És kúszok az égbe az Úr kötelén...

„Ím, megköszönöm miket énnekem adtál:
A partot, a partit, a víg napokat,

A számtalan újat, a fény ragyogását
És végtelen égen a csillagokat...”

„Így színed előtt, Uram, önt el a hála
Hát megköszönöm neked mindezeket,

Tán annyi csak még, ami jönne a számra:
Hogy add a tanévhez a tippjeidet!”

...Úgy tűnik, a szívem a múltnak a rabja,
Még bennem a nyár - ez a szédületes -

De gyűlik erőm eme új feladatra:
Teremteni hasznosat, épületest!...

-oszoli dániel-
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Kedves Gólyák! Ez úton szeretném bemutatni nektek a Diákjuttatási és Kollégiumi Bi-
zottságot (DJKB), Karunk legtöbb titeket érintő pályázattal foglalkozó szervezetét.

A DJKB egy oktatókból és hallgatókból álló Bizottság, mely a hallgatók számára elnyer-
hető szociális alapú és teljesítmény alapú ösztöndíj pályázatok egy részének kiírásával és 

elbírálásával foglalkozik. Munkánk során a Térítési és Juttatási Szabályzat alapján járunk 
el. Ezt a HÖK oldalán ti is megtalálhatjátok. Kérdéseitekkel megkereshettek minket 

e-mailben és személyesen is a heti rendszerességgel tartott fogadóórákon. Irodánkat a 
Balassa Kollégiumban, a portától jobbra találjátok.

Most nézzük mivel is foglalkozunk: 
 

   Az első általunk kiírt pályázat, amivel sokatok már találkozott, 
a Kollégiumi Férőhely Pályázat. A pályázatot minden év május/

júniusában (gólyáknál július vége) írjuk ki. A felvételt nyert hallgatók 
a következő tanév mindkét szemeszterében részesülnek kollégiumi 

elhelyezésben. A szobatárs választással és egyéb ügyes-bajos lakhatást 
érintő kérdésekkel a Kollégiumi Bizottságot kereshetitek. 

 
   Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) minden évben 

kiírja az Esélyegyenlőségi Pályázatot (EEP), mely sikeres elnyerésével 
az adott tanévre mentesülhettek a kollégiumi díj fizetése alól. 

 
   A következő pályázatok, amivel találkozni fogtok, a Rendszeres 

Szociális Ösztöndíj és az Alaptámogatás pályázat. Ennél a két pá-
lyázatnál a szociálisan rászoruló hallgatók juthatnak anyagi támoga-
táshoz. A pályázatok egyszerre kerülnek kiírásra minden szemeszter 

első heteiben. A két pályázat között lényeges különbség, hogy az 
Alaptámogatásra minden hallgató csak egyszer, a képzése megkez-
désekor pályázhat. A Rendszeres Szociális Ösztöndíj azonban havi 

rendszerességgel folyósított támogatás, melyre minden állami ösztön-
díjas finanszírozású hallgató (és bizonyos esetekben költségtérítéses 

is, lásd: TJSZ) pályázhat. 
 

   Szociális alapú pályázatunk még a Rendkívüli Szociális Ösztöndíj 
pályázat. A tanév alatt bármikor adhattok be ilyen pályázatot. Abban 
az esetben nyerhetitek el, ha a pályázást megelőző időszakban bekö-
vetkezett nagymértékű veszteség, jövedelem-kiesés a tanulmányaitok 
végzését veszélyezteti. A pályázat sikeres elbírálása esetén a Bizottság 

egy egyösszegű támogatás folyósításáról gondoskodik. 
 

   A második szemesztertől Ti is részesülhettek Karuk legismertebb 
teljesítmény alapú ösztöndíjából, a Tanulmányi Ösztöndíjból. Ez az 
egyetlen olyan ösztöndíj, amire NEM kell pályázni. Egy megadott 

szintet meghaladó tanulmányi átlag esetén a Tanulmányi Iroda auto-
matikusan folyósítja a megítélt összeget. 

 
   Későbbi tanulmányaitok során fog leginkább érinteni titeket az 

Intézményi Szakmai és Tudományos Ösztöndíj (ISZTÖ). Ezt a pá-
lyázatot minden szemeszterben kiírjuk. Azon hallgatók pályázhatnak 

rá, akik egyetemi tanulmányaik mellett végeznek egyéb szabadidős 
tevékenységet (kutatás, tudományos munka, sport, művészeti tevé-

kenység, stb…), és abban eredményeket érnek el. 

Diákjuttatási és Kollégiumi 
Bizottság

Tóth Luca 
PTE ÁOK DJKB titkár
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LEGESLEGFONTOSABB, amit 
minden gólyának tudni kell! 
(Tanuljatok elődeitek hibáiból!) 

1. Olyan email címet adj meg az 
ETR-ben, amit RENDSZERE-
SEN nézel. Sok fontos dologról 
ott fogsz elsőként értesülni! A 
„nem tudtam, nem olvasom a 
mailjeimet” nagyon rossz kifogás.

2. Érdemes rendszeresen látogatni a 
HÖK oldalon található hivatalos 
DJKB felületet, ahol minden 
aktuális pályázatot illetve kitöltési 
útmutatót megtalálhattok.

3. A DJKB, HÖK, Tanulmányi Osz-
tály által küldött e-maileket csak 
akkor töröld ki, ha átolvastad és 
megbizonyosodtál róla, hogy téged 
nem érint! Amennyiben téged is 
érint, olvasd el még egyszer körül-
tekintően!

4. Mindig részletesen olvasd el a 
pályázati kiírást és a kitöltési 
útmutatókat!

5. Ha nem vagy biztos valamiben 
inkább kérdezz rá, minthogy 
hibásan adj be pályázatot!

6. Ha egy pályázatod elutasításra ke-
rült és nem tudod miért, gyere el a 
fogadóóránkra és kérdezd meg!

7. Minden döntés ellen fellebbez-
hetsz. Ha ebben segítség kell, 
keressetek meg minket!

8. Az elnyert ösztöndíjat nem a pos-
tás fogja vinni. Ha nem adsz meg 
az ETR-ben bankszámla számot, 
nem fogod megkapni.

Email címünk: 
pteaokdjkb@gmail.com
Irodánk postai címe: 
Balassa Kollégium: 7624 
Pécs, Jakabhegyi út 6.
 
Bővebb infók: 
HÖK oldal:  
aokhok.pte.hu
Facebook oldalak:
PTE ÁOK HÖK 

Az Elméleti Tömb harmadik emeletén található Pekár Mihály Orvosi 
Szakkönyvtárban 2010 novembere óta felújított, kulturált, tiszta környezet-
ben tanulhatnak hallgatóink. Könyvtárunk az egyetemi hálózat részeként 
működik, vagyis minden hallgatónak lehetősége nyílik arra, hogy más 
könyvtárba is ellátogasson (így a Tudásközpontba is ingyen beiratkozhas-
son). A mi intézményünk azonban értelemszerűen gazdagabb az egészség-
tudományokkal kapcsolatos kiadványokban, mert a gyűjtőkörünk kiterjed 
a határterületekre is. Továbbá regionális központ is vagyunk, ezért egy 
úgynevezett köteles példányt is kapunk. Ez azt jelenti, hogy egy központi 
hálózaton keresztül minden orvosi és egészségtudományi témában megjele-
nő, magyar nyelvű nyomdai termékből egy eljut hozzánk. Büszkék vagyunk 
rá, hogy közel az összes magyar nyelvű szakirodalom megtalálható és hasz-
nálható nálunk. Ha mégis van olyan kiadvány, amit nem sikerült beszerez-
nünk, és szeretnék a polcokon látni, akkor kérjük, jelezzék ezt felénk, és mi 
megpróbáljuk teljesíteni kérésüket! Minden észrevételt szívesen fogadunk, 
hiszen szolgáltatásainkat igyekszünk a hallgatói és kutatói igények alapján 
összeállítani.
   Az eddig csak az olvasóteremben használatos könyvek közül néhány 
példány idéntől kikölcsönözhető akár a vizsga előtt pár napra is. Ezen 
kívül azok a szorgalmas hallgatók, akik az adott olvasótermi könyvből még 
otthon is szeretnének tanulni, továbbra is haza vihetik azt az esti zárástól a 
másnapi nyitásig.
    Viszonylag új szolgáltatásunk, hogy a kölcsönzés meghosszabbítására 
már a honlapon is lehetőség van. A belépéshez nem kell mást tenni, mint a 
felhasználó ablakba beírni az olvasójegyen található kódszámot, valamint a 
választott jelszót. Amennyiben mégis késedelem történik, annak természe-
tesen anyagi következményei vannak.
   A könyvtárhasználati szabályok betartása olvasóink érdekeit szolgálják. 
Ezek – magyar, angol és német nyelven – megismerhetőek digitálisan, 
nyomtatva, de a beiratkozáskor élőszóban is, valamint már a magyar 
mellett angol és német nyelven is hozzáférhetőek, amelyet a beiratkozáskor 
minden hallgató megkap. Minden a szolgáltatásainkkal kapcsolatos további 
kérdésre találnak információt honlapunkon is (www.aok.pte.hu p Diákok-
nak p Könyvtár vagy http://www.lib.pte.hu).

Pekár Mihály 
Orvosi és 
Élettudományi Szak-
könyvtár

Vitális Paraméterek
Neked, mint első éves hallgatónak 
a következőkre lesz szükséged a 
beiratkozáshoz:
Érvényes diákigazolvány és szemé-
lyigazolvány, valamint egy könyvtári 
formanyomtatvány kitöltése. (Az 
ezen szereplő adatok bekerülnek egy 
központi elektronikus nyilvántartási 
rendszerbe, amelyek a hálózathoz 
tartozó összes intézmény számára 
hozzáférhetőek.)

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 8.00-21.30
Szombat: 9.00-13.00 (vizsgaidőszak-
ban és az azt megelőző hétvégéken: 
9.00-24.00)
Vasárnap: zárva (vizsgaidőszakban: 
10.00-24.00)
Olvasótermi szabályok:
Az alapvető könyvtári viselkedé-
si szabályok mellett a táskákat, 
kabátokat az alagsori ruhatárban kell 
hagyni, illetve ételt, cukros üdítőt, 
kávét, stb. a terembe bevinni tilos!

Dr. Gracza Tünde, könyvtárigazgató
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Parainesis 
az elsős 

fogorvostan-
hallgatókhoz

Dr. Marada Gyula

 Először is engedjék meg, hogy gratuláljak a sikeres 
felvételihez és sok szeretettel köszöntsem Önöket! De hol 
is? Talán furcsának hat a kérdés, de tapasztalatból tudom, 
hogy az egyetemre bekerült hallgatók döntő többsége 
nem rendelkezik pontos ismeretekkel az egyetemi képzést, 
egyetemi életet vagy akár a választott szakmát illetően. 
Ezért szeretnék most pár gondolatot megosztani, ami re-
ményeim szerint megkönnyíti az eligazodást a kezdetben 
bonyolultnak, a középiskolaitól jelentősen eltérő oktatási 
rendszerben.

 Azt bizonyára mindenki tudja, hogy a képzés kredit-
rendszerben történik. Higgyék el, ez a rendszer sokkal 
inkább hallgatóbarát, mint oktató-közeli. Nagyon röviden 
összefoglalva: vannak kötelező tárgyak, amiket mindenki-
nek fel kell venni és teljesíteni is kell. Ezen kívül meghir-
detünk olyan kurzusokat is, ami felvétele nem kötelező és 
a hallgatók érdeklődési körüknek megfelelően tudnak be-
lőlük csemegézni. És itt jön az első csapda. Minden frissen 
bekerült hallgató első gondolata, hogy lehetőségek szerint 
annyi tárgyat vesz fel, amennyit csak lehet, meglehetősen 
túlvállalva ezzel magukat. A kreditrendszer ugyanis be-
csapós. Az órarend csak az ún. kontaktórákat tartalmazza: 
a rendszer felépítéséből adódóan ezek csak a tantárgyak is-
meretanyagának kb. 40%-át tartalmazzák. A többit egyéni 
felkészüléssel (könyvtár, internet, önálló kutatómunka) 
kell a hallgatónak megszerezni. Ezt szem előtt tartva az 
egyébként sem foghíjas órarend máris zsúfolt időbeosztást 
takar, ami a hét öt napját szinte reggeltől estig betölti.

 Távol álljon tőlem, hogy választható kurzusokat meg-
hirdető kollégáimat szirénekhez hasonlítsam, akik csábító 
tárgyaikkal az időhiány feneketlen mélységébe húzzák 
a hallgatót. Az alapozó modul tárgyai fontosak, amit az 
is igazol, hogy a fogorvos-tudományi kutatások jelentős 
részében éppen ezeket a területeket hívjuk segítségül. Kli-
nikusként azonban fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy 
a választható tárgyakra szánt kredit keretet nem érdemes 
már az első években feltölteni, hiszen a klinikai modulban 
is kaphat a hallgató számos olyan ismeretanyagot, amit 
gyakorló orvosként közvetlenül is hasznosíthat.

 A fogorvos képzés másik sajátossága, hogy elméleti 
ismeretek mellett a manuális képességek felmérésére és 
fejlesztésére is nagy szükség van. A pácienseken végzett 
betegellátás nem csak szellemi, hanem testi felkészültséget 
igényel. Ezeknek a készségeknek a meglétéről igyekszünk 
már a kezdeti időszakban tájékozódni és jól felkészült, 
tapasztalt oktatóink hasznos tanácsokkal igyekeznek 
személyre szabott felkészülési tanácsokat adni.

 Végezetül egy jó tanács: a felsőbb éves hallgatóktól ne 
csak a legjobb szórakozóhelyek listáját kérjék el, hanem 
bátran támaszkodjanak az életből merített tapasztalataikra. 
Segítségnyújtás elől oktatóink sem zárkóznak el, hiszen a 
célunk közös.

 Magam és oktatótársaim nevében nagyon sok sikert 
és örömöt kívánok egyetemi éveikre és kívánom, hogy 
ugyanezt találják meg a későbbiekben, választott hivatásuk 
gyakorlása közben is.

„A FELSŐBB 
ÉVES HALLGA-

TÓKTÓL NE 
CSAK A LEGJOBB 
SZÓRAKOZÓHE-

LYEK LISTÁJÁT 
KÉRJÉK EL, HA-

NEM BÁTRAN TÁ-
MASZKODJANAK 
AZ ÉLETBŐL ME-
RÍTETT TAPASZ-

TALATAIKRA.”
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     Számos specialitást hordoz magában az, hogy a szak 
hallgatói – egyedüliként hazánkban – az Általános Orvos-
tudományi Kar keretében végzik tanulmányaikat. Egyfelől 
egy orvostudományi „szemüvegen keresztül” szemlélik az 
őket körülvevő világot, elsősorban az első két évben meg-

lehetősen sok átfedés mutatkozik az orvostanhallgatók és a 
gyógyszerész-hallgatók képzése terén. 

     Másfelől pedig – ennek folyományaként – egy nagyság-
rendekkel nagyobb és színesebb közösség tagjai lesznek, 

amely egy olyan kapcsolatteremtési lehetőséget ad számuk-
ra, amiből a későbbiekben csak profitálhatnak. Szakmai és 
társasági, a hallgatói élet szempontjából is kiváló választás 

tehát a pécsi képzés.

     A pécsi gyógyszerész-hallgatók híresen jó, összetartó 
közösséget formálnak, hiszen bár az alapozó modulban sok-
szor találkoznak az ÁOK többi hallgatójával, alapjában véve 
egy apró mikroközösséget formálnak – cca. 40 főből áll egy 
évfolyam. Ez sokkal személyesebb kontaktusra ad lehetősé-
get mind a hallgatók között, mind pedig a hallgató-oktató 

kapcsolat tekintetében.

     

Gyógyszerész Hallgatók Bálja: A pécsi gyógyszerész-hall-
gatói élet kiemelkedő fontosságú eseménye, amely nem 

csupán zenés-táncos mulatság, hanem egyben nagyszerű 
találkozási lehetőség is a pécsi hallgatók, a közforgalmú 

gyógyszerészek és az oktatók számára.

     Gyógyszerész Szakest: A Rókus utcai tömb udvara ad 
otthont az őszi szemeszter során megrendezett, fiatalos 

hangulatú rendezvénynek, amelyen a pécsi hallgatók 
csapatai főzőversenyen, évfolyam-vetélkedőn és a tanár-diák 

focimeccsen mérik össze felkészültségüket és talpraesett-
ségüket. Az est győztes csapata érdemli ki a „Gyógyszerész 

Szakest Vándor Fakanál”-díját.

     Melius gyógynövénykert: Gyógynövénykertünk 
elsődleges feladata az oktatási és kutatási célú növényanyag 
biztosítása. Megtalálható benne több mint 50 növénycsalád 

200 képviselője. Kialakításra került egy mediterrán kertrész, 
illetve fontos szerepet kapnak a mecseki gyógynövények.

Kedves 
gyógyszerész 
gólyák!

Prof. Dr. Perjési Pál

A Pécsi Tudományegyetemen a Dunántúl egyetlen 
– és egyben az ország „legfiatalabb” – gyógyszerész-
képző helyeként 2000 szeptembere óta folyik az ok-

tatás; négy éve angol nyelven is. A Magyar Akkredi-
tációs Bizottság 2006-ban akkreditálta a szakot, és 

megállapította: „ A pécsi gyógyszerészképzés min-
den vonatkozásban megfelel a képzéssel szem-
ben támasztott szakmai követelményeknek. A 

jelentős számú, tudományos minősítéssel rendel-
kező oktató tevékenysége az alapja és biztosítéka 

annak, hogy európai összehasonlításban is kiváló 
felkészültségű gyógyszerészeket képezzenek.” 
Mára egy igen sokrétű, a gyógyszerek előállítását 

ismerő és kivitelező, a gyógyszerek hatásmechaniz-
musának, kölcsönhatásának, a különböző gyógy-
szerkészítmények biológiai hasznosulásának és a 

gyógyszerek, gyógytermékek racionális, gazdaságos, 
ugyanakkor hatékony alkalmazásának szakértőjévé 
vált a gyógyszerész. A képzés célja olyan gyógysze-

részek képzése, akik az elsajátított ismeretanyag, 
szakmai készségek, gyógyszerészi szemlélet és 

magatartás alapján vesznek részt az egészségügyi 
ellátás keretein belül a gyógyszerellátásban, gyógy-

szerkutatási- és fejlesztési, továbbá ellenőrzési 
feladatok elvégzésében. A végzett gyógyszerészeink 

oklevele doktori címet tanúsít.
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A gólyatáborban 
3 másnap van, 
így jobb előre 
felkészülni

Detox

Mindenkit körülnyávogott már a 
macskajajos mélabú, a puffadt hasban 
Cerberus lehelete, fény és zajérzé-
kenység közben diarrhoea és nausea 
elviselhetetlen ikercsillaga vonul át a 
dehidráció egén. 

Az oroszlán kölykeiért be kell menni 
az oroszlán barlangjába. A zákányosság 
Royal Highway-je nagyobb mennyiségű 
égetett szeszekkel történő felelőtlen és 
mértéktelen kacérkodás. Mivel ezen 
az égövön a félig lombját vesztett, 
girbe-gurba vadkörtefa a magyar lélek 
legigazabb lenyomata, ezért a nemzeti-
szín szalaggal átkötött pintes üvegben 
jellemzően pálinka lögybölődik. A flui-
dumot hagyni kell, had menjen mélyen 
a zsigerek közé, ennek fő jele az erekben 
szétáramló erős alkoholláz lesz. 

Az illumináció országútjának első, 
napfényes megállója a szalonspicc, ami 
olyan, mint a gyermeki álom, kézből 
etetett őzekkel és az égről levehető 
vattacukorfelhőkkel. Kiegyensúlyozott 
szellem ennél tovább nem merészkedik, 
vagy csak egészen ritka dantei pilla-
natokban. Ezen pillanatok klasszikus 
lelőhelye a Gólyatábor.

A ragyabunkó pokoljárás itt önrefle-
xióra képtelen, kancsal tekintettel lép a 
káoszba. Az ember pedig csak fekszik a 
dekortikációig üres fejjel, és nem pedzi 
az önmagában értelmetlen élet bogos fi-
lozófiai kérdéseit, hanem öleli Gaia szép 
testét. Életét a nyúltvelői központokra 
bízva, méltóságát sutba vetve fekszik 
idestova társaival, mint a vákuumcso-
magban a szeletelt szalámi.

Túl a nemes csenden 13,7 milliárd 
évvel, majd 500 millió év törzs-, 130 
000 év faj- és 24 év egyedfejlődés után 
úgy látom, mégiscsak szép és jól kitalált 
élőlény az ember minden idegrángásával 
együtt. 

A másnapos ébredés egy elátkozott 
kanossza-járás, túlterhelt lelkiisme-
rettel, megbánással, cserepes ajkakkal 
és lüktető fejjel. Minden borzalmas, 
és tudva lévő, hogy borzalmas lesz a 
visszatérés is, de hát a hajnal előtti óra a 
legsötétebb. g

A felébredés utáni legfontosabb 
teendők:

1) Sötét, jól szellőző szobát 
keresni.

2) Folyadékpótlás.
3) Bár nehéz és fáj, de enni kell.
4) C-vitamin
5) Aspirin
6) Ágynyugalom
7) Sokat vitatott obskúrus 

nézet a „gyógysör” hipotézis. Saját 
experimentális tapasztalataim során 
bizonyos esetekben funkcionál, de nem 
evidencia. A kutya sem harap kétszer 
ugyanoda. 

Gyors visszatéréshez a következőket 
keverd egy liter vízhez:

•	 nátrium-klorid:	6,00	g
•	 kálium-klorid:	0,40	g
•	 kalcium-klorid-dihidrát:0,27	

g
•	 nátrium-laktát:3,20	g
•	 glükóz:	50,00	g
•	 C-vitamin:	0,50	g
Az oldatot szájon át fogyaszd! Medi-

tálj, keresd a tökéletes zákány tudatot! 
Képességtől függően kis séta, koffein 
fogyasztás elhagyása és fohász javallott! 
Istennél a kegyelem.

Horváth Bálint
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A Tanulmányi Hivatal hírei

Beiratkozás ETR-Moduloban: 2013. 08. 18. - 2013. 08. 28.

A (Modulo-ból kinyomtatott) beiratkozási lap leadása a Ta-
nulmányi Hivatalban: 2014. 08. 18 - 2014. 08. 28. 16:00-ig

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatása a Ta-
nulmányi Hivatalban:

2014. 08. 18. - 2014. 08. 28.

Orientációs nap: 2014. 08. 29. 09:00 – 13:00

Az első félév szorgalmi időszaka: 2014. 09. 01. – 2014. 12. 05. (14 hét)

Kurzusfelvétel az ETR-ben: 2014. 08. 22. 08:00. – 2014. 09. 05. 24:00.

Első tanítási nap: 2014. 09. 01.

Tanévnyitó: 2014. 09. 01. 16:30 óra

Első félév szorgalmi időszaka: 2014. 09. 01. – 2013. 12. 05. (14 hét)

Első félév vizsgaidőszaka: 2014. 12. 08. – 2015. 01. 23. (7 hét)

Kötelező kurzusok felvétel és leadása: 2014. 08. 22. 8:00 – 2014. 08. 28. 24:00

Választható kurzusok és kritériumkövetelmény felvétele: 2014. 08. 22. 8:00 – 2014. 09. 05. 24:00

Választható kurzusok és kritériumkövetelmény leadása: 2014. 08. 22. 8:00 – 2014. 09. 03. 24:00

FIGYELEM!

•	 A párhuzamos felvételhez kötött kurzusok esetében közvetlenül egymás után vegye fel az ETR-ben a kurzusokat. Az 
ellenőrzés érdekében mindenképpen futtassa le a TELJESSÉGELLENŐRZÉST.

•	 Mielőtt belép az ETR-be, kérjük, engedélyezze számítógépén a felugró (pop up) ablakok megjelenését, belépést követően 
pedig a kurzusmail és a Tanulmányi Hivatal által küldött üzenetek fogadását, hogy minden információt elérhessen.

•	 SZEPTEMBER 5-ÉN 24.00 ÓRÁIG MINDENKI ZÁRJA LE A KURZUSJELENTKEZÉSÉT  ETR-en! (Lezárás 
gomb, a Testnevelés képzési programon is!)

•	 A félév során a tárgykurzusokon az óralátogatás kötelező. A gyakorlati foglalkozásokat csak azok látogathatják, akik az 
ETR-ben felvették az adott kurzust (a tárgyat vizsgakurzus formában felvevők sem!). A hallgató saját, ETR-es kurzuslis-
tájának ellenőrzése a hallgató felelőssége. Augusztus 28. 24:00. után csak a TVSZ 2. sz. mell. 2/A. § (2) bekezdése alapján 
lehet kötelező tárgyat utólag felvenni. (Lásd határidők)

•	 A jegyek adminisztrálása a korábbi papíralapú és elektronikus adminisztrációval ellentétben a 2012/2013-as tanévtől 
kezdődően kizárólag elektronikusan, az ú. n. e-indexben történik. Kérjük, a vizsgaidőszakban folyamatosan ellenőrizze az 
ETR-ben jegyei helyességét, probléma esetén forduljon az érintett tantárgy felelős oktatójához.

•	
A határidők lejárta után nem áll módunkban segíteni!
Panaszaikat, észrevételeiket e-mailben vagy személyesen a határidő lejárta ELŐTT szíveskedjenek tanulmányi ügyintézőik felé 
jelezni.

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán hallgatói jogviszonyával rendel-
kezőkre vonatkozó szabályokat a Tanulmányi Hivatal honlapján a Szabályzatok és Útmutatók 
menüpont alatt olvashatja. 

A 2014/2015-ös tanév első szemeszterének legfontosabb határidői:

Kötelező kurzusok utólagos felvétele a TH-n, kérvény, különeljárási díj és a tantárgyfelelős igazolása 
ellenében – lásd TVSZ 2. sz. melléklet 2/A§ (2) 2014. 09. 01-jétől a szorgalmi időszak hetedik oktatási 
hetének végéig. Passzív státusz utólagos aktiválása (kérvény leadása a TH-ban) 2014. 09. 01 – 2014. 09. 

19-ig. Aktív státusz utólagos passziválása (kérvény leadása a TH-ban) 2014. 09. 01 – 2014. 09. 26-ig!
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A Tanulmányi Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Augusztus 18.  – augusztus 28.: ügyfélfogadás: 08.00 – 12:00 és 13:30 – 16:00
Augusztus 29.: ügyfélfogadás: 08.00 – 12.00

Szorgalmi időszakban: hétfő, szerda, péntek: 08.00 – 12.00., illetve kedd, csütörtök 12.00 – 16.00
Vizsgaidőszakban, a tavaszi és nyári szünetben: hétfő – péntek: 8.00 – 12.00

Telefonon és e-mailben hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00 és pénteken 08.00 – 13.30 óráig érhetők el munkatársaink.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elsőéves hallgatók számára tartott orientációs napokon, a hivatali ügyfélfogadás csak korlá-
tozottan érhető el, beiratkozásra nincsen lehetőség. Szíves megértésüket előre is köszönjük.

Sikeres félévkezdést kíván: 
a Tanulmányi Hivatal

   A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete a nem-
zetközi orvostanhallgatói szervezet - International 
Federation of Medical Students’ Associations, IFMSA 
- tagjaként végzi hazánkban a nemzetközi csereprog-
ramok szervezését. Ezen keresztül immár lassan két 
évtizede biztosítunk lehetőséget arra, hogy magyar 
medikusok külföldön, külföldi hallgatók pedig hazánk-
ban tölthessék szakmai gyakorlatukat, végezhessék 
kutatómunkájukat.
   Cseregyakorlatra pályázhatnak a III., IV., V. és VI. 
éves hallgatók, csere TDK programra pedig már II. 
évtől lehet jelentkezni. Évről-évre változik a megpá-
lyázható országok listája, de évente általában 40-50 
embernek nyílik lehetősége elutazni átlag 20 európai 
és Európán kívüli ország valamelyikébe. A beérkezett 
pályázatok elbírálása egységes pontrendszer alapján 
történik.
 
   A HuMSIRC-munka (CP-zés, prevenciós kurzuson, 
Teddy Maci Kórház, egészségnap, AIDS világnap 
rendezvényein való részvétel, prevenciós órák tartása, 
önkéntes betegápolás stb.) mellett kiemelt hangsúlyt 
kap a tanulmányi átlag, a nyelvtudás, a TDK-munka 
(csere TDK program esetében ez a legfontosabb), 
mentőzés és egyéb értékelési szempontok mellett 
(részleteket még ld. itt, a honlapon).

   A prevenciós csoportok Pécs és környékének általá-
nos-, és középiskoláiban tartanak osztályfőnöki órák 
keretében felvilágosító előadásokat diákoknak. Ezzel 
olyan készségeket szerezhetnek, amelyeket az élet más 
területén is sikerrel alkalmazhatnak. A programokban 
közös, hogy orvostanhallgatók tartanak előadásokat, 
beszélgetnek a diákokkal, kihasználva a kortársoktatás 
módszerének előnyeit, és próbára téve saját meggyőző 
erejüket. A prevenciós csoportok az oktatási intézmé-
nyek figyelmébe ajánlják a programokat, és eleget tesz-
nek felkéréseiknek. Különleges program a Teddy Maci 
Kórház, melyet hazánkban mi honosítottunk meg.

Az egyesület tevékenységének két fő része van:
a) Nemzetközi csereprogramok szervezése: 
•	Cseregyakorlatok	
•	Csere-TDK	
•	CP	munka
b) Prevenciós tevékenység: 
•	Közegészségügyi	csoport	(SCOPH):	
•	Drog-,	dohányzás-,	alkoholprevenció	
•	Rákprevenció
•	Egészségfejlesztés
•	Obezitás	prevenció
•	Teddy	Maci	Kórház	
•	AIDS	és	szexuális	úton	terjedő	betegségek	meg-
előzésével foglakozó csoport (SCORA)

HuMSIRC 
Magyar 
Orvostanhallgatók 
Egyesülete

www.humsirc.aok.pte.hu
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Gyakran 
ismételt 
kérdések
Mit tegyek, ha lenyúlták az utolsó 
könyvet is a könyvtárból?
A keresett könyvet az egyetem többi 
könyvtárában, illetve a Tudásköz-
pontban is kereshetjük. Remek online 
böngésző áll rendelkezésünkre, hogy ne 
kelljen ehhez kimozdulnunk:
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/
WebPac/CorvinaWeb
Ha sehol sem találjuk a kutatott 
darabot, akkor ultimum refugiumként 
lefoglalózhatunk egyet, de ez hibrid 
megoldás.

Honnan szerezhetek alig használt 
tankönyveket olcsón?
Minden szemeszterben megrendezésre 
kerül egy használt tankönyv börze, ahol 
a csatát látott könyvek gazdát cserélnek. 
Emellett folyamatosan vannak hirdeté-
sek a kollégium és az iskola faliújság-
jain. Egy további lehetőség a facebook 
használt tankönyv csoportja.

Hol vehetek könyveket?
Tankönyveket vásárolhatunk a Me-
dicina Könyvesbolt alagsori, illetve 
Ferencesek útja 7. szám alatti boltjában. 
Ha angol nyelvű könyveket szeretnénk 
venni, akkor a www.amazon.com-ot 
érdemes felkeresni.

Milyen agyserkentőt használjak a 
tanuláshoz?
Jellemzően markánsan megnő az ember 
kávéfogyasztása az egyetemi évek alatt. 
A gyógyszertárakban és drogériákban 
vásárolható koff eintablettáktól óva in-
tünk, szintúgy csínján ajánlott bánni az 
energiaitalokkal is. A legjobb dopping 
a maximális koncentrálóképesség, amit 

7-8 órás alvással tudunk csak fenntarta-
ni. Érdemes bespájzolni vitaminokból 
és a tanuláshoz rendszeresen magnéziu-
mot fogyasztani.

Hol tanuljak?
Vizsgaidőszakban a könyvtár megnövelt 
nyitva tartással üzemel. Bevett eljárás a 
minimális változatosság miatt a Tudás-
központban indított nap, amely 19-20 
óra után a könyvtárban folytatódik. 
A kollégiumi tanulószobában vagy 
könyvtárban is adottak a feltételek a 
tanuláshoz, de ha a jól bevált otthoni 
íróasztalunkra és a mama főztjére 
esküszünk, akkor érdemes rendszeresen 
hazautazni.

Mennyi kreditet célszerű felvenni?
Semmiképpen sem érdemes 30-nál 
többet, de ha igazán tartunk a felpör-
getett ritmus megszokásától, akkor a 
kötelezőkön kívül csak az akklimatizá-
ciót segítők ajánlottak.

Mit kell tudni a fakultatív és elektív 
kreditekről?
Az összkredit 20%-a áll össze elektívből 
meg fakultatívból. Max 5 % lehet fakul-
tatív. Diploma ÁOSZ-on 20 elektívet 
ér. Fakultatív ez alapján maximum 18, 
elektív meg így 54 (ebből 20 a diplo-
mamunka).

Milyen tárgyakat célszerű felvenni?
Molekuláris sejtbiológiai kísérletek: jól 
jön a teszteknél és a kollokviumnál
Hogyan vizsgázzunk sejtbiológiából: 
hétről-hétre készülni kell a szóbeli 
vizsga elvei szerint.
Anamnézis felvétel angol nyelven: 
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Gyakran 
ismételt 
kérdések

angolul bizony tudni kell.
Orvosi latin: kötelező kör.
Molekuláris medicina: főként érde-
kességek és klinikai vonatkozások a 
molekuláris diagnosztika világából.

(További tárgyakat ajánl az enumeratio 
című részben Dr. Szeberényi József, Dr. 
Nyitrai Miklós és Dr. Ohmacht Róbert)

Mi a különbség a kollokvium és a 
szigorlat között?
A kollokvium egyetlen szemeszter 
anyagából tett vizsgát, a szigorlat az 
adott tárgy összes hallgatott félévének 
anyagából történő tantárgyi záróvizsgát 
jelenti. 

Köpeny kellene. Milyet és honnan?
Minden szemeszter elején a főépület 
első emeletén meg lehet vásárolni az 
adott félévre szükséges köpenyt, szikét, 
fonendoszkópot, kesztyűket stb. Ha 
nem itt vesszük, vagy lecsúszunk arról 
az egy hétről, akkor a Tüzér utcai Lidl 
mellett (Rextra Orvosi Szaküzlet, Erkel 
u. 6.) tudjuk ezt pótolni.

Hol vehetek szikét, csipeszt, stb. és 
mennyiért?
Minden szemeszter elején a főépület 
első emeletén meg lehet vásárolni az 
adott félévre szükséges köpenyt, szikét, 
fonendoszkópot, kesztyűket, stb.
Ha nem itt vesszük, vagy lecsúszunk 
arról az egy hétről, akkor a Tüzér utcai 
Lidl mellett (Rextra Orvosi Szaküzlet, 
Erkel u. 6.) tudjuk ezt pótolni.

Fénymásolás, papírbolt ügyében mi 
legyen?
A HÖK iroda melletti papírboltban 
minden eszköz jó áron beszerezhető. 
Hétfőtől péntekig 17 óráig nyitva 
vannak, ha azonnal nem készül el a 
fénymásolat egy megbeszélt időpontban 
1-2 óra múlva visszamehetünk érte.

SZABADIDŐ

Hol lehet mozizni?
A városban jelenleg 2 mozi működik. 
A kertvárosban található Cinema City 
Pécs és a belvárosi Apolló mozi. Ezeken 
kívül számos fi lmklub tart vetítéseket, 
köztük az ÁOK Filmklub.

Mi van nyitva legtovább?
A városban jelenleg nem üzemel non-
stop kocsma. A legtovább nyitva tartó 
helyek az uránvárosi Kocka Pub és az 

egyetemvárosi Beck’s.

Hol kereshetek esti programokat?
Esti programok ügyében az PécsiEst 
magazint, a Made in Pécs városma-
gazint, a http://pecsiprogramok.hu-t, 
valamint a facebook „Hová menjek ma 
este?” csoportját ajánljuk. Mindezek 
mellett érdemes nézegetni a Zsolnay 
Kulturális Negyed honlapját, a www.
zskn.hu-t is.

Mennyiből lehet kihozni egy villányi 
bortúrát?
Egy átlagos bortúra 4-5000 HUF-ból 
kijön vacsorával és korlátlan borfogyasz-
tással és utazással együtt.

Milyen népszerű kirándulóhelyek 
vannak?
Pécs belvárosában sétálgatni bárhol 
élmény. 
Kedvelt cél a Malomvölgyi tó, melyet 
körbefutni 5,5 km-t jelent. Itt horgászni 
és sütögetni is lehet. Pécs körül számos 
helyen épült kilátó és kirándulóösvény 
a Mecsekben, ezekről bővebben: http://
www.baronekjeno.hu/kilatok/
A pécsi tenger Orfű felé már kiépült 
bringaút vezet, ezen félúton akár meg is 
állhatunk enni és pihenni a Mandu-
lásnál. 

TIPPEK

Hogyan fejezzem ki tiszteletemet, 
tetszésemet az előadónak?

A magától értetődő beszélgetés és 
felesleges mocorgás elhagyásán túl 
az előadások végén, mikor az előadó 
megköszöni a hallgatók fi gyelmét, úgy 
tudjátok kifejezni a tetszéseteket, ha 
ökölbe szorított kezetekkel kopogtok a 
padokon.

Milyen elsőben fontos pécsi medikus 
szleng/ rövidítések vannak?
Tudi/téká= Dél-dunántúli Regionális 
Könyvtár és Tudásközpont (Pécs, 
Universitas u. 2/A
SZIT= Szent István tér
szentágó= Szentágothai János Kutató-
központ (Pécs, Ifj úság útja 20.)
huszonötös/magasház= A pécsi 
magasház (másként 25 emeletes ház) 
Pécs legmagasabb panelháza a maga 
80 méterével. 1974-ben kezdte meg az 
építését a Baranya Megyei Állami Épí-
tőipari Vállalat és 1976-ban adták át. 

A házban összesen 250 db egy-, illetve 
másfélszobás lakást alakítottak ki. A 
ház az építési technológia hibája miatt 
1989-re életveszélyessé vált, a lakóit ki-
költöztették. A 25 szintes panelház be-
került a Guinness Rekordok Könyvébe 
is Közép-Európa legmagasabb lakatlan 
épületeként. (forrás: Wikipédia)
torony= Az 197 méter magas pécsi 
tévétorony a Mecsek 535 méter magas 
Misina csúcsán áll. Magyarország 
legmagasabb épülete 1973. április 
4-énnyílt meg. A torony 18 500 tonna 
vasbetonból épült. (forrás: Wikipédia)
ló= Hunyadi János lovas szobra a Szé-
chenyi téren.
boszorkány/boszi= Boszorkány kollégi-
um (Pécs, Boszorkány u. 2.)
honvéd= Pécsi Honvéd Kórház (Pécs, 
Akác utca 1.)     u
400 ágyas= I. számú klinika tömb (400 
ágyas klinika Pécs, Ifj úság út 13.)
tüke= Pécsett máig használatos 
kifejezés: tükének eredetileg a legalább 
három nemzedékre visszamenőleg 
Pécsett (a Király utcától északra) lakó, 
a Mecsek oldalában (Makár-, Deindol- 
vagy Szkókó-hegyen) szőlővel és (prés)
házzal rendelkező polgárokat nevezték. 
Mai értelmében már azokat is tükének 
nevezik, akik szoros kötődéssel rendel-
keznek Pécshez, és önszántukból a város 
érdekében dolgoznak. A tüke ellentéte 
a gyüttment, mely eredetileg pejoratív 
jelzővel a más vidékről betelepült (pl. 
beházasodott) nem őslakos embereket 
illették, de ezt a kifejezést napjainkban 
már nem használják (ha mégis, akkor 
inkább humoros értelmében).A tüke szó 
maga a szőlőtőkéből ered. 
(forrás: Wikipédia)

funkcianci= Funkcionális Anatómia 
I-II-III, szerző: Réthelyi Miklós, 
Szentágothai János.
molsejt= Molekuláris sejtbiológia

Hová érdemes beülni ZH után a 
csoporttal?
Az egyetem területén kedvelt POTE 
Klub mellett közel van a Hangulat és a 
MozaIQ Cafe.

Melyik a legolcsóbb taxi Pécsett?
Taxi 900: zónás árakkal dolgoznak. I. 
zóna 0-3 km 900 HUF-ba kerül, II. 
zóna 3-5 km 1300 HUF, III. zóna 5-7 
km 1500 HUF, IV. zóna 7-9 km 1800 
HUF. E fölött km-ként 180 HUF 
pluszba. Tel.: +3630/ 956-4758; +3630/ 
947-4575
FixiTaxi: minimál díj 4 főig 1 város-
részen belül 1000 HUF, 2 egymás 
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melletti városrész 1200 HUF, egy 
városrészen való áthaladáskor 1600 
HUF, két városrészen áthaladva 1900, 
hármon 2500 HUF-ba kerül. Tel.: 
+3630/ 260-9302

Euro 7 taxi: alapdíj 490 HUF, erre 
jön 180HUF/km. Várakozás 55HUF/
perc. Tel.: +3672/ 777-777; +3620/ 
456-3333

Volán taxi: 490 HUF alapdíj, 180 
HUF/km, 50 HUF/perc várakozás. 
Tel.: +3672/ 333-333; +3630/ 933-
3333.

Hány bejárata van az Elméleti Tömb-
nek?
Főbejárat elöl, hátul kettő és kétoldalt 
egy-egy (medikusoknak).

Honnan lehet a legfi nomabb pizzát 
rendelni?
Pizzagyár: Unipass kártyával 20% ked-
vezmény. Tel.: +3672/ 510-287; +3620/ 
331-1551.
Don Gatto: Calzoneban verhetetle-
nek. Tel.: +3672/ 510-079; +3620/ 
210-8844.
Don Pepe: Finom, de ez az árakon is 
nyomot hagy. Tel.: +3672/ 411-111; 
+3630/ 371-9025.
Pizza Girls: Az ára az erőssége. Tel.: 
+3672/ 784-212; 3630/ 203-0639.

Hogyan juthatunk haza buli után?
Taxival a legegyszerűbb, de alkalman-
ként indítanak ingyenes buszjáratokat 
(pl. orvosis bulikból). A Tüke Busz já-
ratai két főbb vonalon (2-es és 73-as) a 
nap 24 órájában járnak, érintve. Ezekre 
az éjszakai járatokra jó a bérlet is, így a 
taxi ára megspórolható.

Bedobnék egy gyrost. Hol vegyek?
Pécsen rengeteg helyen lehet gyrost 
kapni. Az egyetemhez közel a régi 
Uránia mozi utcájában (Hungária út 
21.) lévő Monkey Business-t ajánljuk. 
Barátságos árak, gyors kiszolgálás, tit-
kos házi páccal. Rendelni is lehet. Tel.: 
+3670/ 424-1474.
A Ferencesek útján sétálgatva a JAM 
Döner&Pizza (tel.: +3672/ 268-246) 
nevű helyen lehet nagyon fi nom tésztájú 
dönert (nem gyros!) enni. Az Árkád 
felé a Kebab House (tel.: +3672/ 22-
1122), a 6-os úton túl pedig a Repeta 
a kedvencünk. Tel.:+3670/ 523-2350. 
Az egyetemhez legközelebb pedig a 
Honvéd utca és az Ifj úság útja sarkán 
vár a jó öreg, mindig akciós 2x400as 
Gyrosos.

Orvoshoz kell mennem, kihez for-
duljak?
Háziorvosi rendelés:  Dr. Radványi 
Ildikó, Dr. Molnár Virág
hétfő, szerda : 12:00 - 16:00
kedd: 7:30 - 11:00
csütörtök: 7:30 - 12:00
péntek: 8:00 - 12: 00
Telefon: +3672/ 507-520, 37520 Cím: 
Pécs, Nyár utca 8.

Milyen fontos, nem oktatási egységek 
találhatók az egyetem területén?
Az alagsorban egy pékség és egy büfé, 
továbbá a Medicina Könyvesbolt, az 
uszoda és a menza található. A föld-
szinten van az Orvoskari Múzeum. Az 
első emeleten található a Tanulmányi 
Osztály, a Tanácsterem és a Dékáni 
Iroda. A másodikon a Számítógép 
terem, a papírbolt, HÖK iroda és a Stu-
dent Housing irodája. A harmadikon a 
Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi 
Szakkönyvtár és az EGSC található. 
A negyediken székel a Confabula, a 
HuMSIR.. Az elméleti tömbön kívül, 
az ajtón kilépve balra található a POTE 
Klub menzával és állandó akciókkal.

HALLGATÓI 
SZERZŐDÉS

Szerződés a szerződés?
Az állami ösztöndíjas hallgatóknak 
szeptembertől nem hallgatói szerződést, 
hanem hallgatói nyilatkozatot kell 
aláírniuk: ebben vállalják, hogy a vég-
zést követően itthon "dolgozzák le" a 
képzési idejüket, és maximum a képzési 
idő másfélszerese alatt megszerzik a 
diplomát.

Mennyi időt kell ledolgozniuk az 
állami ösztöndíjas hallgatóknak?
Az új szabályozás szerint a tanulmá-
nyokkal megegyező ideig kell hazai 
munkaviszonyt folytatni az oklevél 
megszerzését követő 20 éven belül.
Egy szemeszter öt hónapnak, vagyis 
150 napnak felel meg, ami egy hat 
féléves képzés esetében 900 nap hazai 
munkaviszonyt jelent.

Mennyi idő alatt kell megszerezni a 
diplomát?
A diplomát a képzési idő másfélszerese 
alatt kell megszerezni.

Mi van, ha nem sikerül megszerezni a 
diplomát a képzési idő másfélszerese 
alatt?

Ha a hallgató nem szerzi meg a képzési 
idő másfélszerese alatt a diplomát, 
kérheti, hogy a visszafi zetés helyett 
az ösztöndíjjal támogatott féléveknek 
megfelelő időtartamú hazai munkavi-
szonyát vegyék fi gyelembe, illetve élhet 
azzal a lehetőséggel, hogy az ösztöndíj 
50%-át visszafi zeti.

Mi történik, ha felhagyunk a tanulmá-
nyainkkal?
Állami ösztöndíját nem kell fi zetnie 
annak, aki alap- és mesterképzésen, 
illetve felsőoktatási szakképzésen az 
első aktív félév után, illetve osztatlan 
mesterképzésen a második aktív félév 
után meggondolja magát, és félbehagyja 
tanulmányait.
Lehet már az első félévben halasztani?
A jogszabályok alapján először csak 
az első félév sikeres teljesítése után 
halaszthattok, kivéve, ha az adott intéz-
mény tanulmányi és vizsgaszabályzata 
máshogy rendelkezik.
Átsorolás után is alá kell írni?
Igen, alá kell írnod. Viszont fontos, 
hogy a nyilatkozatban vállalt kötelezett-
ségek csak arra az időszakra vonatkoz-
nak, amikor állami ösztöndíjjal tanultál.

Lehet részletfi zetést kérni?
Igen, 10, vagy 15 évre.

Mi történik, ha megtagadjuk a 
fi zetést?
Az ügy az adóhatóság elé kerül.

Lehetséges párhuzamosan két képzés-
re járni?
Igen, de ilyenkor a kötelezettségeket 
mindkettőre teljesíteni kell.

Mi történik, ha szakot/egyetemet 
váltok?
A kötelezettségekhez hozzáadják a 
váltásig felhasznált féléveket is.

Milyen kivételek vannak?
A nyilatkozatban foglaltak szerint 
különböző mértékben mentesülhetnek 
a tartós betegek, illetve azok a nők, akik 
minimum három gyereket szültek, stb.
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Confabula

A molsejt zh

Az első szemeszter minden szempontból nagyon 
izzasztó tárgya a Molekuláris sejtbiológia. Nincs az 
az ábrándos tekintetű orvostanhallgató, aki ne hinné 
magát tapsolandó meisternek biológiából. Ez mondjuk 
kicsit enyhül azoknál, akik felcsapják a molsejtkönyvet 
nagyjából bármelyik oldalon. Viszont (a tapasztalat 
legalábbis így mutatja) ez első molsejt zh után min-
denkiben tisztelet ébred. 

Tanácsaink:

Ha a vállunkra szállt a tisztelet kisfecskéje és még 
annál az időszeletnél tartunk éppen, hogy ettől 
köpni-nyelni sem tudunk, a legokosabb, ha kilépünk a 
világos korridorra, onnan egy előzőleg megbeszélt „baj 
esetén itt találkozunk!” helyszínen felkeressük a többi 
sérültet és a még órákig nyitva tartó Hangulat felé 
megyünk összeszedett, de gyors léptekkel.
A Hangulat, vagy a 2. sörtől Hangi, az a hely, amit az 
Isten is medikus sebek nyalogatására teremtett. Kellő-
en hozza a pécsi folklórt, ahol a berendezés leginkább 
egy Rorschach-tesztre hajaz: jellemzően meghatároz-
hatatlanul kaotikus, de süt róla, hogy évtizedek óta jót 
akarnak.
A Hangi legfontosabb tulajdonsága a kellően nagy 
befogadóképesség, ami tekintettel a zh írók tömeges 
számára és a hagyományos kedd estére, abszolút 
kritériuma egy autodidaktán megalakuló önsegítő 
pszichoterápiás csoportnak. 
Hölgyeim és uraim: az első mindig fáj!

Az anat zh

Anatómiából az ember hamar megtanulja, hogy késsel 
nem csak tortát, de torkot is lehet vágni. A tantárgy 
nem kér és nem ad kegyelmet. Ha a könyvek bújása 
helyett a buja pécsi éjszakában vesznénk oda, akkor 
legkésőbb az első anat zh-n fog a tárgy egy olyan 
herespiccet bevinni, ami után pityeregve görnyedünk 
életünk újabb fordulópontja felett. Ezek a találkozá-
sok nem a klasszikus win-win helyzetek. Agydaráló 
minden kínosan-kórosan elcsöppenő másodperce az 
időnek.

Tanácsaink:

Ahelyett, hogy Lenin idézetekkel traktálnánk Titeket, 
elmondjuk, hogy ez a billog mindünk lelkén ott 

parázslik. De ez nem csak stigma, hanem összetarto-
zás. Mindenki túllesz rajta, mindenki ugyanazon van 
túl. Anat zh-k után (lévén péntek) a tömeg törekvése 
szerteágazóbb, ekkor megfi gyelhető egy nagyon 
érdekes természeti jelenség: a Budapest irányába tartó 
anat vonat. Ott, ami történik, az mindörökre a vonaton 
marad.
Hölgyeim és uraim: „a Klub első szabálya: senkinek 
egy szót se a klubról.”

Van élet a bukás után?

Van, de élet az egyáltalán? Természetesen ez csak vicc, 
vagy inkább elcsépelt dramaturgia. Ha értelmetlenül 
tovább akarnám fokozni, akkor a jellemző fi lmes klisét 
az „ennél már nem lehet rosszabb” című nagyon elfá-
radt gondolatot mondanám. De el is mondtam, ahogy 
vak tekintettel szemlélem.
Az a helyzet a bukással, hogy egy valamire való 
individuum egyszer (-kétszer) átesik ezen. Hogy miért 
fontos? 
Tegyük fel, hogy valaki végigmeneteli a campus összes 
évfolyamát bukta nélkül. Ez legelsőbben amiatt az ősi 
ok miatt következik be, hogy félelme önnön alkalmat-
lanságától/felkészületlenségétől elúrhodik rajta, és nap 
nap után degeszre tanulja magát. Az ilyen embernek 
mindig szüksége van arra a szupervizori jelenlétre, 
amitől független működése gyengébb lesz. Magától 
értetődően nem propagálom a felkészületlenséget, de 
az önmagukban végtelen diszciplínákat a dátumok 
és a véges, bár napsütötte kognitív kapacitás határai 
miatt az utolsó szálig betargoncázni úgy sem lehet. 
Célszerűbb vezérelv a szelektált és megértett átlátható-
ság, ami után alapvetések lyukai nem, de apró rések 
maradhatnak a pajzson.
Az antitézise az agyontanult vonulatnak, vagyis a 
notórius bukó, akit folyton nyesnek, olyan önmagáról 
negatívumokat ordítozó példa, amibe szerencsésebb és 
időspórolóbb, ha bele sem megyünk. Megjegyzésnek 
álljon itt egy nagymamai intelem: „kisfi am ne játszd a 
hülyét, mer’ úgy maradsz!”
Nade, ami minket most érint, az az egyszeri, önmar-
cangoló, a lelket sötét parkokból kukkoló boldogta-
lanság szuvas mosolya, az önbecsülést hanyatlásba 
döntő vaterló. Hogy Máté Pétert idézzem „Van ez így” 
és, hogy Kurt Vonnegutot is: „Így megy ez”, de hát 
nincsen Sors Könyve és multifaktoriális, ahogy halad 
az ember a bizonytalan végzete felé.
Hölgyeim és uraim: Fináléig lesz pár műpofon, de 
alleluja, gyomros is.

Elsős krízis 
szituációk
Horváth Bálint
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A PTE ÁOK
testnevelése & sportja

Az egészségi állapotot 43%-ban az életmódi tényezők 
befolyásolják, amelynek meghatározó eleme a rendszeres 
testedzés. Ennek tudatos végzésével érhető el a korosz-
tálynak megfelelő erőnlét, amelynek megtartása legalább 
háromnaponkénti testedzést igényel, fejlesztése ennél 
gyakoribb edzésmunkával lehetséges. Rendkívül fontos 
ennek a szemléletnek a tudatosítása az egészségtudomány 
területén tanuló egyetemisták körében.  Ezt a törvénysze-
rűséget vette figyelembe a Pécsi Tudományegyetem Általá-
nos Orvostudományi Karának vezetése, amikor a PTE-n 
egyedülálló módon építette be a tanrendbe a testnevelés 
foglalkozásokat, és a szabadidős tevékenységek közül jelen-
tős támogatásban részesíti a sportolást.

Az előadások sorozata és a vizsgaidőszak tanulási 
folyamata előrevetíti a mozgásszegény életmód kialaku-
lását, amelynek elkerüléséhez ad segítséget a PTE ÁOK 
Testnevelés-és Mozgásközpont által ajánlott sokrétű 
testnevelés- és sportprogram. Ez az egyetem által szerve-
zett edzésprogram megadja az alapot a rendszeres mozgás 
elkezdéséhez, de javasoljuk a további (egyéni, szervezett) 
testedzési lehetőségek beépítését a mindennapok szaba-
didős programjaiba.

Téczely Tamás

1. ÁOK testnevelés
     A Testnevelés 1-4 tantárgy típusa, 
kritérium követelmény. Az általános 
orvosképzés során a 10. félév – a fogorvos 
és gyógyszerész képzés ideje alatt a 8. félév 
– lezárásáig a hallgató által választott négy 
félévben heti rendszerességgel, szem-
eszterenként 28 (heti 2 óra) testnevelés 
órán lehet részt venni, de a 20 óra aktív 
megjelenés a félév elfogadásának minimum 
követelménye.
     A követelmények teljesítésének hiányában 
nem iratkozhatnak be az általános orvos-
tanhallgatók a 11. a fogorvos- és gyógysze-
részhallgatók a 9. félévre. A kritériumtárgy 
követelményét elsősorban a PTE OIG 
Testnevelés- és Sportközpont által 
közzétett testnevelési foglalkozásokon, 
másodsorban a Medikus Sportkör és a Me-
dikus Sportegyesület edzésein, harmadsorban 
az egyetem bázisán működő PTE-PEAC 
sportegyesület edzésein teljesíthető. Lehe-
tőség van arra is, hogy a megfelelő minő-
sítéssel rendelkező sportolók, vagy azok a 
hallgatók, akiknek a sportolása a sportá-
gukban az orvoskaron nem biztosítható, 
kontroll mellet más pécsi sportegyesületben 
teljesítsék kötelezettségüket. A tárgyfelvétel 
az ETR-en (Egységes Tanulmányi Rend-
szer) a következő sportágakban és mozgás-
formákban lehetséges: aerobic, pom pom 
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aerobic, kispályás labdarúgás, fallabda, 
falmászás, úszás, tenisz, asztalitenisz, 
kondicionálás, floorball, jóga, atem 
jóga (német pr. hallgató vezeti) cardio 
jóga, lovaglás, női- és férfi kézilabda, 
női- és férfi kosárlabda, karate, női- és 
férfi röplabda   tollaslabda, önvédelem, 
természetjárás, kick-boksz, airsoft, xco 
training (alakformálás), vívás, hosszú-
kard vívás, vitorlázórepülés, vízilabda, 
lacross, Táncoló Egyetem (Alakformáló 
táncaerobik, báltermi latin táncok, has-
tánc, hip-hop, horvát, szerb, makedón 
táncok, jóga, kubai salsa, freestyle aero-
bik, magyar néptánc, önvédelem, show/
musical tánc, társastánc).
     A Testnevelés 5. szabadon választ-
ható, ismételhető tantárgy a kritérium 
testnevelés 4 féléves teljesítése után 
vehető fel. A sportágak megegyeznek a 
kritérium tantárgyéval. A félév elfoga-
dása aláírással történik. 
     A tantárgy célja: Térítésmentesen 
lehetőséget biztosítani az orvostan-
hallgatóknak a heti rendszerességgel 
végzett rendszeres testedzésre a teljes 
tanulmányi idejük alatt.
2. Szabadidősport
a)     ÁOK bajnokságok, versenyek
Az ÁOK HÖK és a PTE ÁOK Test-
nevelés- és Mozgásközpont anyagi és 

szakmai támogatásával kerülnek kiírásra 
a következő sportágak bajnokságai, 
kupái, versenyei:
POTE Kupa Kispályás Labdarúgó 
Bajnokság, kosárlabda évfolyambajnok-
ság, streetball, tollaslabda-, fallabda- és 
asztalitenisz-bajnokság, úszó-, tenisz- 
és falmászó-verseny, harcművészeti 
bemutató.
b)     Karok közötti bajnokságok és 
versenyek.
A karok között rendszeres bajnokságok, 
versenyek zajlanak a következő sportá-
gakban: kis- és nagypályás labdarúgás, 
női és férfi kosárlabda, férfi kézilabda, 
röplabda.

c)     Medikus Kupa   
A szakági versenyrendszerbe tartozó 
sportrendezvény, amely az ÁOK-s és 
ETK-s hallgatók legnagyobb érdeklő-
déssel várt tavaszi eseménye, amelyre 
a tanévkezdéstől készülnek a csapatok. 
A  42. Medikus Kupának a 2013/14. 
tanévben  Budapest ad otthont, a 
következő labdajáték sportágakban:
férfi kispályás labdarúgás, női- és férfi 
kézilabda, női- és férfi kosárlabda, női 
röplabda, férfi röplabda, vízilabda.
e)     Szakszövetségi Bajnokságok, 
versenyek

Ha a hallgatók igénylik, labdajátékok-
ban lehet orvostanhallgatókból álló 
csapatot nevezni a Baranya Megyei 
Bajnokságokba. (Kosárlabda férfi, 
kézilabda férfi sportágakban többször is 
szerepelt ÁOK-s csapat). Ezen kívül az 
egyéni sportágakban kiírt versenyeket is 
figyelemmel kísérjük és támogatjuk (Pl. 
Pécs-Harkány futóverseny).

3. Versenysport (minőségi sport)
a)     Magyar Egyetemi Főiskolai 
Bajnokság
Az egyetemek közötti versenyrendszer, 
amelyre évente több mint 30 sportág-
ban lehet
nevezni. Labdajátékokban az egyetemi 
válogatott, egyéni sportágakban pedig 
a legjobb hallgatók képviselhetik a 
PTE-t. Ebben a rendszerben szere-
pelhetnek az igazolt és a legmagasabb 
szinten jegyzett versenyzők is.
b)     Egyetemi Világbajnokság
Minden páros évben az Universiaden 
nem szereplő sportágakban rendeznek 
Egyetemi Világbajnokságokat. Pécsett 
lesz 2014-ben a 11. Birkózó Egyetemi 
Világbajnokság, amelynek rendezése 
nagy kihívás mind a város, mind az 
egyetem számára.
c)     Universiade
Minden páratlan évben rendeznek 
Universiade-t, amely az egyetemisták 
olimpiája. Mind a nyári, mind a téli 
Universiade-n az ország legjobb egyete-
mista sportolói szerepelhetnek.
d)     PTE-PEAC
A pécsi egyetem hallgatóinak a PTE-
PEAC 12 szakosztálya (nagypályás 
labdarúgás, női és férfi kézilabda, női és 
férfi kosárlabda, női és férfi röplabda, 
aerobic, asztalitenisz, vívás, íjászat, önvé-
delem) biztosítja a rendszeres minőségi 
szintű sportolást.

4.Sportlétesítmények
    A PTE ÁOK sportlétesítményei az 
orvostanhallgatók számára a testnevelés 
foglalkozás okon és a szabadidős prog-
ramokon térítésmentesen használhatók.  
 
A PTE ÁOK sportlétesítményei:
 Tornacsarnok   
 Jakabhegyi út 6.
 Uszoda (3 sávos,25 m-es) 
Szigeti út 12.
 Edzőterem   
Szigeti út 12.
 Szabadtéri kézilabda pálya 
Jakabhegyi út 6.
 Fallabda terem (2 db.pálya) 
(Sörház) Bérelt helyszín 
 A 2013/14 tanévre jó és 
rendszeres sportolást kívánunk!
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Az orvosi karon minden félévben súlyos tízezrek mennek el könyvekre, fénymásolatok-
ra, füzetekre, írószerekre és egyéb olyan eszközökre, amelyek ajánlottak, szükségesek, 
vagy jobb híján rendelkezésre állnak. Saját tapasztalataink alapján összeállítottunk egy 
tankönyv feedback-et, amely a hivatalosan megjelölt vagy népszerű tankönyveket górcső 
alá veszi egy-egy karunkon oktatott tantárgyhoz való „használhatóságuk” szempontjából. 
Az értékelés kiküldött kérdőívek alapján készült. Az eredmény olyan ajánlás, amely saját 
tapasztalataink konzekvenciája. 

Horváth Bálint

Szeberényi József – Molekuláris Sejtbiológia (2011.) 7480 HUF
Gergely Pál, Erdődi Ferenc – Általános és bioszervetlen kémia (2005.) 6000 HUF
Gergely Pál, Penke Botond, Tóth Gyula – Szerves és bioorganikus kémia (2006.) 10 117 HUF
Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szőllősi János – Orvosi biofi zika (2007.) 10 735 HUF
Belágyi József – Orvosi biometria (2011.) ?
Pótó László – Biometria, munkafüzet (?) ?
Ember István, Kiss István, Cseh Károly – Népegészségügyi orvostan (2013.) 6980 HUF
Cecil G. Helman – Kultúra, egészség és betegség (2003.) 3420 HUF
Szentágothai János, Réthelyi Miklós – Funkcionális anatómia I-II-III. (2006.) 17 800 HUF

Könyvajánló
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Tömböl Teréz – Tájanatómia (2006.) 7300 HUF
Kiss Feren, Szentágothai János – Az ember anatómiájának atlasza I-II. (2011.) 28 000 HUF
Friedrich Paulsen, Jens Waschke – Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza I-II-III. (2012.) 42 000 
HUF
Gilroy, MacPherson, Ross, Schuenke, Schulte, Schumacher – Th ieme: Atlas of Anatomy (2012.) $ 79.99
Röhlich Pál – Szövettan (2006.) 16 000 HUF
M. H. Ross – Szövettan (2007.) 12 540 HUF
Langman, Sadler – Orvosi embriológia (2010.) 7900 HUF
Ádám Veronika – Orvosi biokémia (2002.) 9700 HUF
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Csatlakozz 
hozzánk!*

*Confabula

 » ÉRDEKEL AZ ÚJSÁGÍRÁS, TÖRDELÉS, FOTÓZÁS?
 » SZÍVESEN MEGOSZTANÁD ÍRÁSAIDAT, 
 » NOVELLÁIDAT, VERSEIDET?
 » LENNE KEDVED INTERJÚZNI?
 » SZERETNÉL EGY DINAMIKUS CSAPAT TAGJA LENNI?
 » AKKOR MEG PLÁNE CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

BÜSZKESÉGEINK:
2014; DUE, ÉV DIÁKLAPJA, I. HELYEZETT/2014; MESE, A 
LEGJOBB INTERJÚ, SZABÓ DOROTTYA/2011: DUE, ÉVDIÁKLAPJA, 
I. HELYEZETT/2008: MESE, ÉV ÍRÁSA, VÁNCSODI JÓZSEF PUBLI-
CISZTIKA KATEGÓRIÁBAN/2007: MESE, ÉV ÍRÁSA, KOVÁCS EMESE 
KRITIKA KATEGÓRIÁBAN; MESE, PRO SPERARE/2006: MESE, 
ÉV ÍRÁSA, VÁNCSODI JÓZSEF PUBLICISZTIKA KATEGÓRIÁBAN/2002: 
DUE, ÉV DIÁKLAPJA, II. HELYEZETT
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*Confabula

 » ÉRDEKEL AZ ÚJSÁGÍRÁS, TÖRDELÉS, FOTÓZÁS?
 » SZÍVESEN MEGOSZTANÁD ÍRÁSAIDAT, 
 » NOVELLÁIDAT, VERSEIDET?
 » LENNE KEDVED INTERJÚZNI?
 » SZERETNÉL EGY DINAMIKUS CSAPAT TAGJA LENNI?
 » AKKOR MEG PLÁNE CSATLAKOZZ HOZZÁNK!
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HALLGATÓI 
ÖNKORMÁNYZAT 
ELNÖKE

+36 30 442 6841
marotipeter8@gmail.com

HALLGATÓI 
ÖNKORMÁNYZAT 
ALELNÖKE

+36 30 298 8760
peter.varga222@gmail.
com

ÖNKORMÁNYZAT 

marotipeter8@gmail.com

ÖNKORMÁNYZAT 

peter.varga222@gmail.

Maróti
Péter

Varga 
Péter

PTE
ÁOK
HÖK
Tisztségviselői

TITKÁR

+36 30 773 8329           
rumonyemese@gmail.com
+36 30 773 8329           
rumonyemese@gmail.com

Rumony 
Emese

TANULMÁNYI        
REFERENS

+36 30 479 2077
peter.kupo@gmail.competer.kupo@gmail.com

Kupó  
Péter7624 Pécs, 

Szigeti út 12.
+36 72 536 111
hok@aok.pte.hu
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KÜLÜGYI REFERENS

+36 30 544 0418
gery22@hotmail.co.uk

KÜLÜGYI REFERENS

Bálint 
Gergely

PROGRAMSZERVEZŐ 
REFERENS

+36205962020
wilczekkrisztian@gmail.
com

PROGRAMSZERVEZŐ 

wilczekkrisztian@gmail.

Wilczek 
Krisztián

KULTURÁLIS ÉS 
SPORT BIZOTTSÁG 
ELNÖKE

+36 30 611 1549
katalin.horvath.aok@aok.
pte.hu

DJKB TITKÁR

+36305781840
pteaokdjkb@gmail.com

SPORT BIZOTTSÁG 

katalin.horvath.aok@aok.

pteaokdjkb@gmail.com

Horváth
Katica

Tóth    
Luca

MINŐSÉGBIZ-
TOSÍTÁSI ÉS OK-
TATÁSFEJLESZTÉSI 
REFERENS

+36 30 721 1895
adam.schlegl@aok.pte.hu

TATÁSFEJLESZTÉSI 

adam.schlegl@aok.pte.hu

Schlégl   
Ádám
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Pécs 
töltőállomásai

Csacsiság lenne vonatkoz-
tatási rendszert tévesztve 
abból kiindulnunk, hogy 
az egyetemisták – közülük 
is legyetek most Ti, Gólyák 
kitüntetett szerepben – 
nem pitykáznak buli előtt. 
Az pedig főleg nonszensz 
lenne, hogy nem buliznak. 
Gyorsan rövidre is zárnám 

a metil (szerencsésebbeknek 
etil)-buli közötti villany-
kört, bár tapasztalati úton 
könnyen belátható, hogy 
akár önzáró mechanizmus 
is létrejöhet. Sajnos itt sem 
feltétlenül akadálymentes 
kicsi gólya-elektronként ha-
ladni az etil-buli mámorvo-
nalon, hiszen sorba kötött 

fogyasztókkal is számolnunk 
kell kellene. ETR (Evapo-
rator Temperature Regulator, 
mielőtt félrevezetnének Ti-
teket), koli, albi, szoctám, gyú-
rás és sok egyéb ismeretlen 
ellenállású kérdőjel, melyeket 
most inkább nagyvonalú-
an tegyünk is félre, mielőtt 
akárkinek is kedvét szegné 

Írta: Kresz Dániel
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„Az ivásnak egy törvénye van: bár-
mikor, bárhol, bárhogyan. Komoly idő, 
komoly ember és komoly nép számára 
ennyi elég.” 

/Hamvas Béla/

Az Ivástól. 
Függetlenül attól ki, meny-

nyit fogyaszt százon, tölteni 
mindenkinek kell. Ez sze-
rencsére nem nagy matek. 
Ugyan a nafta sem rosz-
sz, de szorítkozzunk most 
szigorúan egészségügyi 
okokból az alkoholra, illetve 
annak bevitelét és utánpót-

lását biztosító ittasellátókra. 
Számtalan szempont állhat 
rendelkezésünkre a klasz-
szifi kációhoz – koordináták, 
ár, csókolom kevert van? és a 
kocsmák Michelin-csillaga, az 
autentisziti. Én most elsősor-
ban az ár-érték arány és az 
autentikusság fi gyelembevéte-
lével integrálnám az áramkör 

ezen részét, az adott telepet 
tudásra kocsmákra váró lelke-
tekbe. Nem célom az összeset 
felsorolni, ez egy tisztán 
szubjektív szemezgetés lesz. 
Kezdhettem (és be is fejez-
hettem) volna rögtön egy 
listával, ugye? Hát még mit 
nem, a nyelvtanórát is végig 
kellett ülni, nicht wahr?
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Hangulat Presszó. Hungária és a Petőfi  
utca majdnem sarka. Sokak albérlete a 
környéken fog elhelyezkedni, továbbá 
a belváros (így egyéb bulik) egyértelmű 
útjában áll az elméleti tömb felől. Le-
hetetlen kikerülni. Egy igazi elektro-
mágnes. Nem tudom kinek mennyire 
szúrt májat a „presszó” megnevezés, de 
az én füleimnek ismeretlen zene lenne 
ott hallani a kávéscsésze és a kistányér 
találkozásának szelíd zörejét – vagy 
csak én hagyom ki ott a déli kávét. 
Egyszerűbb berendezése nyíltan ad 
teret azon könnyen kijelenthető gon-
dolatnak, hogy ez így pont jó. Funkció. 
Vendégseregét igen széles spektrumon 
elhelyezkedő fogyasztók alkotják, kein 
Wunder, a zsetonfogyás, mint kísérője-
lenség is egész mérsékelt tud maradni.

Művész Presszó. Ezen ivó kapcsán 
szükségeltetik megemlíteni az Egy-
letet – hangsúlyozom, most csak 
említeni. Hangulattól lefelé tovább 
osonva, körülbelül két cigi távolságnyira 
helyezkedik el. A presszó elnevezés 
itt már találóbb, bár az esti műszak 
alapján egyértelműen sörözőnek kell 
titulálnunk. Berendezése ritka jó íz-
léssel üti meg a magyar ‚80-as éveket, 
anélkül, hogy lomtalanításból kaparták 
volna össze a Zubehöröket. És ez a 
fontos, igényes. Keine Angst, ezekben 
a fotelekben nem áll HIV-es tű gluteus 
maximusunkba. Nem kevés, összesen 
41 féle sör közül bökhetünk rá es-
ténk adott etapjának választottjára. 
A különlegesebbekért (erősebbekért) 
szükséges lehet akár 700-800 Ft körül 
csengetnünk, de becsületére legyen 
mondva, az íze kedvéért az éppen 
csapon lévőből decinként is kérhetünk. 
Bizony, bizony, azért itt is lehet nagyon 
jó ár-érték arányú, minőségi sört ta-
lálni – Fekete Korsó zum Beispiel. Szer-
kesztőségünk által bevizsgált, jótékony 
hatású nedű, enyhén marhapörkölt, ká-
vés ízű, hét százalékos sör – csak hogy 
félre ne tessék érteni. Asztalfoglalás 
szükséges lehet. Erősen ajánlott!

Becks. Ha esetleg ezen fi rkálmány 
valakinek kocsmabetérési-szekvencia 
meghatározó lenne, akkor a Nagy Jenő 
u. 2. elérését biztosító mozgásmintá-
zatba már akár némi ingamozgás is 
vegyülhet, mert a Művészben senki 
sem egy sört iszik. Jó minőségű al-
sóerjesztésű, Lager sörökből egész szép 
választékot találunk – Pilsner Urquell, 
Dreher (barna is), Osjecko, Tuborg és 
szinte meglepő, hogy Becks is van. 
Emellett, aki a rövidebb utat választja, 
annak sem kell otthon feltörni az ana-
tatlaszra szánt malacperselyt. Kicsit 
előreszaladva ugyan, de afterhelynek is 
megfelelő lehet annak, aki még négy 
előtt odaér.

Ha továbblépkedünk a Hungári-
án akkor belebotlunk még a Jambe 
és a 100 évesbe is, de ezeket most 
ugorjuk, különben csúnya vége lesz. 
Ferencesek-Váradi saroktól kissé délre 
bukkanhatunk rá a Csinosra. Romkocs-
ma stílus egy nem éppen túlgondolt 
koncepcióval és a hamisítatlan lom-
talanítás hangulat – itt azért hasz-
nálat előtt csekkoljuk, hány lába van 
a széknek. Centrális elhelyezkedése 
és nagy befogadóképessége miatt 
vitathatatlanul populáris, szinte mindig 
van itt élet. Ital terén a jól bevált olda-
tok dominálnak. Szinte kár is tukmálni 
a helyet, úgyis mindenki elmegy ide. 
Továbbá nem fi gyelmen kívül hagy-
ható erénye a pincéjében található és 
méltán híres pécsi Parapark.

Sufni (RIP), Széchenyi tér. Bulihely 
és töltöde hibridje, külföldi diákok 
preferált helye, vele szemben a Cortés 
buliplacc. Stílusa számomra nehezen 
meghatározható, az új és a retro x:y 
arányú keveréke, de disszonancia 
nélkül. Áraik erősen a belvárosi árfo-
lyamokhoz igazodnak, itallapot találni 
nehéz, ha biztosra akarunk menni, 
előre kérdezzünk rá az árakra. Szerepe 
azonban abszolút egyedülálló - ha 
külföldiekkel szeretnénk cimborálni, 
akkor megfelelő iniciátor. 

Hangulat Presszó
utca
környéken fog elhelyezkedni, továbbá 

valakinek 
meghatározó lenne, akkor a 
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„Itt az óra, hogy berúgjatok! 
Hogy ne legyetek marcangolt 
rabszolgái az Időnek, rúgja-
tok be; rúgjatok be, szüntele-
nül! Borral, költészettel vagy 

erénnyel, ahogy tetszik.” 

/Charles Baudelaire/

Eozin, Király utca – a minőség és a 
stabil, nem hulló vakolat itt már ob-
ligát tényező, melynek természetesen 
messze eleget is tesz. Kissé pincét 
idéző, jó hangulatú Tankstelle, belvá-
roshoz képest korrekt matekkal. Foci-
meccsek illetve egyéb sportesemények 
numero uno közvetítőhelye. Külföldiek, 
főleg németek (meccsek alatt) számára 
igen kedves hely, mely még akár 
magyar pénztárcával is alkalmas lehet 
egészestés töltésre. 

Nappali, Király utca. Frankó bár és 
miegymás, melynek sokoldalúsága 
szépen interferál gazdag italkínálatával. 
Van itt minden, kár lenne sorolnom, 
nem tudnám teljes mértékben vissza-
adni a széles programsokszöget, nyi-
latkozzon inkább helyettem a facebook.
com/nappali.bar. 

F3. Alfa és omega. Ja bocs, mégsem, 
ez más hely.

István pince. Ha bulihelyként Trafi k a 
célünk (Open Mic bulik helyszíne) vagy 
csak egy mozizás (Apollo) előtt teker-
nénk egy sört, akkor bűn lenne kihagy-
ni. Fa lambéria ameddig csak látunk, 
de ott is, ahonnan véletlen esetekben 
saját enzimatikus korlátaink miatt 
nem gyűjthetünk vizuális információt. 
Kétségkívül autentikus, bár hihetetlen 
módon kevésbé árad a lambériából az 
áporodott dohányszag, mint várnánk. 
A rendszerváltás itt nem csak a helyet 
nem érte el. Kifoghatunk olyan pilla-
natokat, amikor szinte még a közönség 
is ehhez a nem megjátszott szerephez 
asszisztál. Árak? Úgy hangzik itt a 
forint, mint máshol az euro. Bejárattól 
jobbra fellelhető asztalok egyikében 
továbbá megtalálható egy izraeli gyár-
tású, műfogsorba való porcelán front 
műfog szett. наздраве!

Papucs. Visszakettőpadló, majd egy 
kiadós agyi ablaktörlőzés után még le-
het bennünk motiváció ezt is csekkolni. 
GPS – Séta tér Hosszúhetény felőli vége. 
Itt azért hullik a vakolat, erősen dohos 
és a bortól se várjuk, hogy egy AOC 
által ellenőrzött Beaujolais Grand Cru 
szintet hoz, mert hát hogy is hozhatna. 
Sajnos egyre jobban úgy tűnik, hogy 
áraik a penészréteg éves vastagodásá-
val egészen jól korrelálnak.  Azonban 
belváros, és ha mást nem is, de a kívánt 
hatást itt is megkapjuk – szinte varázs-
lat, nem?

Monte. Ha Estbe megyünk buliz-
ni, akkor útvonaltól függően kizárt, 
hogy észrevétel nélkül suhannánk el 
mellette. Funkció. Felújítás helyett 
a bővítésre költöttek, mely okos és 
dicséretes lépés volt a menedzsment 
részlegüktől. Korrekt árak, a kérsz-ka-
pod-fi zetsz-töltöd ciklikusságát sallang 
nélkül teljesíti. Afterezni sem utolsó, 
árapálytól függően 4-ig vagy 6-ig várja 
szeretettel a még nem megszáradni 
kívánó matrózokat.

Úgy érzem – hát még Ti –, hogy ideje 
elbúcsúzni a tintázás virtualitásától és 
ideje végre a teniszpoharak aljára nézni. 
Könnyes búcsú helyett inkább cefre-
szagút vennék, buzdítva mindenkit 
arra, hogy a gólyatábori mámormező-
kön suhanva meglássátok egymásban, 
magatokban, csapatotokban a portális 
triász és a vér-agy gát kiaknázásának 
teljes, de nem határtalan lehetőségét. 

 bulik helyszíne) vagy 

nénk egy sört, akkor bűn lenne kihagy-

ni, akkor útvonaltól függően kizárt, 
hogy észrevétel nélkül suhannánk el 
mellette. 
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1. Kodály központ/Kodály centre: koncert- és konferenciaterem / Concert and Conference Hall
2. Tudásközpont/City Library of Pécs: Universitas u. 2/A / Universitas street 2/A
3. Király utca/Király street: Tele élettel / Full of life
4. Központi buszpályaudvar/Main Bus Station: 30-as busz a Balassa kolihoz (végállomás) / 

No.30 bus goes to the Balassa dorm (last step)
5. Széchenyi tér/Széchenyi Square: főtér / Main Sqare of the City
6. Székesegyház és Szent István tér (SZIT)/Cathedral and SZent István Square
7. Vasútállomás/Railway Station: a 30-as busz innen indul / No.30 bus leaves from here
8. Honvéd Kórház/Honvéd Hospital
9. M60-as autópálya bekötő szakasza/M60 Highway Connection point: Budapest felől 

/ From Budapest
10. Kertváros lakótelep/Kertváros housing area
11. Kórház tér és Megyei Kórház/Kórház square and City Hospital
12. Magasház/lit. Tall house
13. Malomvölgyi tó / Lake Malomvölgy: ideális hely futáshoz / ideal place for running
14. Foglalkozás- és Munkahigiénés Központ/Centre for Occupational Medicine: Itt kell 

<HUN ENG>Confabula
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alkalmasságit csinőltatnod / here you can make the heatlt aptitude test
15. PTE-ÁOK Elméleti tömb/UP-MS Basic Science Depts.
16. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika/Department of Obstetrics and Gynaecology
17. 400 ágyas Klinika, sűrgősségi és szívcentrum/400 beds Clinic, emergency dept. 

and Heart Centre: a felújítás végeztével nagyjából minden osztály ide kerül majd / at the end of 
the recunstruction works roughly all the departments move here

18. Szentágothai János Kutatóközpont - Science Building
19. Balassa János Kollégium/Balassa János Dormitory
20. Jakabhegyi Kollégium/Jakabhegy Dormitory
21. Bevásárlás/Shopping: Tesco, Decathlon és egyéb bevásárlóközpontok / Tesco, Decathlon and 

other hypermarkets are located here
22. Uránváros: az egyik nagy lakótelep Pécsen / One of the biggest house of blocs in Pécs
23. BTK & TTK, botanikus kert és futópálya/Faculty of Humanities and Faculty of Scien-

ces, botanical garden and running track: kollégiumi díjat itt is befi zethetsz
24. Volt városi tüdőszanatórium/Abandoned city lung sanatorium

<HUN ENG>Confabula
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I would like to welcome you among the students 
of the University of Pécs. 
I know that a few months ago it was only a hope that you may 
become a medical student, a freshman at a university. I re-
member, since I was also a fi rst-year student once, how much 
studying and consistent work was necessary to reach this fi rst 
goal in life. Feel proud of your achievement which, at the 
same time, will be the fi rst step on your way to completing a 
highly respected university degree.
     One of the most important periods in your life is about to 
begin. You will experience a few unforgettable years of stu-
dent life in a traditionally rich university community with a 
dynamic and diverse cultural life, and you can expect to meet 
new friends and loves.
     But the undergraduate years also involve a lot of tests, 
diffi  cult exams, and studying through the night. We aim to 
provide the highest quality of education possible for all our 
students, since you will be the future doctors, dentists, and 
pharmacists. But we also encourage each student to work 
hard, because it is only the joint eff ort by teachers and stu-
dents that will bring genuine knowledge.

Dear young colleagues,
     Remember that you will have the 
opportunity to learn from respected 
experts of their fi elds at one of the 
most well known universities of 
Hungary.
     I truly hope that during the 
years you spend as a citizen at the 
University of Pécs, your recent ideas 
about your future will turn into 
commitments, and the knowledge 
you have acquired will serve as a 
foundation to your professional 
career.

I wish you successful studies.

    In Pécs medical education started in 1367 when the University of Pécs was founded. Although university 
education was ceased temporarily due to the tumultuous history of the region, according to the fi ndings some 

kind of medical higher education did exist in Pécs even in this period. Th e renewing of medical university 
education is strongly related to the events of the Trianon Treaty in 1920, when more than two third of the 

country’s territory became part of the neighbouring states. Th e University of Pozsony (currently called Brati-
slava), founded in 1912, moved to Budapest under the name Elisabeth (Erzsébet) University to arrive in Pécs 

in 1923.  Shortly after this, medical education began and continued until 1951, when it was reorganized and 
renamed again as the Medical University of Pécs. Since the year 2000 we have been known as the Faculty of 

General Medicine of the University of Pécs.
   Despite sometimes diffi  cult circumstances our faculty has trained several internationally renowned experts. 
In their own fi eld of research many of our teachers have become leading characters of the national medicine. 

Our faculty has also been accredited by the Hungarian Accreditation Committee. Year by year we manage to 

Prof. Dr. József Bódis
Rector of the UP

    On behalf of our faculty let me welcome our readers and freshmen. Pécs has 
around 160.000 residents whose patriotism encourages the continuous improve-
ment of the town. Pécs can boast of several outstanding qualities, unique cultural 
roles and the ability to attract visitors from all over the word. All these features 
contribute to the fact that Pécs is known as one of the most charming and livea-
ble towns in Hungary.  In the Transdanubian region our faculty, being one of the 
most prominent Hungarian medical schools, is the only one that off ers medicine, 
dentistry and pharmacy programmes in Hungarian, English and German.

Salutation
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achieve excellent positions on the national ranking list of 
the Hungarian university faculties. In 2008 among 168 
Hungarian university faculties we won joint fi rst place. 

Th e degrees we provide our students with are accept-
ed and acknowledged both in the EU and the United 

States. According to the international surveys that ana-
lyse the job opportunities of freshly graduated medical 
professionals in the developed industrial countries, the 

medical degree awarded by our faculty is one of the most 
prestigious of the Eastern European medical degrees.

   Our faculty’s slogan „Chance favours the prepared mind”, 
borrowed from Louis Pasteur, also indicates that we 

have been placing an increased emphasis on the quality 
of education. Besides the medical and the dentist-

ry programmes, our pharmacy and biotechnological 
programmes are also of the highest 
standards in every respect. Regard-

less of the feedbacks acknowledging 
our excellent achievements we 

continue to strive to improve the per-
sonnel and infrastructural conditions 

of education, since the best adver-
tisement for us is the well-prepared 

student.
   Despite the fast technical advance-

ments and the increasing special-
ization, medicine and its allied 

disciplines have remained the fi elds 
of science that are based on the most 
direct (teacher-student, patient-doc-

tor) interpersonal communication. 
Our faculty is famous for fostering a 
strong and genuine teacher-student 

relationship. Th is attitude is refl ected 
in the outstanding performance 
our students have shown at the 

Competitions of the Student Researchers 
Associations (TDK) during the past 

decade.
   Our faculty has a crucial role in the 

basic and applied clinical research 
of medical biology. We have several 
outstanding scientists and research 

teams. As far as research is con-
cerned, our faculty is by far the best 
among the faculties of Pécs Univer-

sity. With the help of our internal grant system we strive 
to support in every possible way our new colleagues in 

their research work.
   We also put an emphasis on continuously increasing 
the quality of patient care, bringing the patient-doctor 

relationship closer to the European standards, and rais-
ing the standards of our clinical education. We are ada-

mant about raising the quality of education, strengthen-
ing our research and improving our patient care.

   Th e University of Pécs with its nearly 30.000 students 
is one of the biggest universities in Hungary. Our 

students can also fi nd several opportunities to take part 
in various courses or listen to presentations not directly 

related to the profession, do sports or simply have fun 
or relax. Th e high number of international students and 

the Mediterranean atmosphere of the town make Pécs 
a friendly, bustling university town, where it is worth 

coming to study.

„Chance favours 
the prepared 
mind”

Prof. Dr. Attila Miseta

Salutation
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Hello, 
Freshmen!
There is, however, a fantastic thing you'll be able to 
tell when you'll have fi nished and go home. Thirty 
years from now, when you'll be sitting around the 
open fi re with your grandchildren on your knees 
and they'll be asking what you had been doing 
when in your twenties, you'll  thank God you won't 
have to place them on your other knee and say: ' 
Nothing special'.

It is a fact, Ladies and Gentlemen, that 
you will fi nd yourself complaining from 
time to time, that we're putting too much 
pressure on people. I fully ignore such 
comments. I believe in that good old rule: 
an ounce of sweat equals 3 credits. Th e 
harder we try the more subjects we're 
gonna have and the less we're gonna fail. 
Working hard means less lost. Remember 
this!

DR. PATTON 
United General of Anatomy, Molecular cellular biology, Chemistry and 
Biophysics
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People tend not to remember things that happened before 
the age of 3 or 4, some not even the those of later years. 
Scientists blame childhood amnesia on the slow-developing 
hippocampus which reaches maturity by the age of 3 - 4 
when the memory of the child is no longer comparable to 
ementali cheese. 
You as freshmen are mostly 18-19 years old, if we take 

these few years away then it seems the life  which you're 
having stable memories of is about 14-15 years.  Most of it 
were kindergarten and early primary school years taking up 
5 years approximately. Th e clearest memories are those of 
the past 10 years.  Why is this so important?
You are going to spend 5-6 years at the Medical School of 

the University of Pécs. Th is period is more or less the half 
of the life you remember. It is a matter of life and death that 
you also enjoy this time. 
It is of great importance to note that our inborn insecurity 

and self-questioning ' Am I good enough?' is a huge mis-

take. Dear Freshmen, you're welcome, you're here to stay.
 
We, the editorial board of Confabula do all our best to pro-

vide you with every issue, something that lifts you up that 
protects you from descending into the monotony of everyday 
existence, and giving way to pressures narrowing one's 
mind, something that gives you information and entertain-
ment as well. We also aim to bring professors a bit closer, 
recommend fi lms and books, visit festivals, or tell you about 
places of world heritage, and may publish your poems.

Our current issue was also born in the light of the above, to 
provide help all kinds of crisis situations. Besides giving you 
general information about the university we intended to give 
you examples and solutions to situations and problems that 
may arise. Enjoy reading!

Deeply Respected 
Freshmen!

Bálint Horváth
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Welcome to university! First of 
all, let me congratulate you on 
the successful university entran-
ce examinations! You must have 
heard very frequently that the 
most diffi cult time is still ahead 
of you, and indeed, the road 
leading you to obtain the title 
of an ’MD’ is sometimes thorny. I 
still clearly remember - exactly 
4 years ago- how excited I was 
when as a freshman I queued 
up to receive my T-shirt with 
the nametag; and when I was 
introduced by my instructors to 
the other embarrassed incoming 
freshmen (who later became my 
group-mates). I still remember 
the fi rst handshakes, the fun 
activities to help us get to know 
each other, and the massive, 
occasionally wild parties.

Th e Freshmen Camp has enriched me with a 
life-long experience. Also, I got acquainted with 

students with whom during the academic year we 
shared the experience of fretting over the ’Mol 

Cell Bio’ exam, students with whom we wrote 
together the protocols in Biophyisics, and with 
whom we off ered help for each other during the 
examination sessions which sometimes seemed 

really hopeless.
To tell you the truth, being a university 

student basically means studying, but all this is 
worth nothing without human relationships! I 

can fi rmly state that you have become members 
of a fantastic, emphatetic, receptive community; 
you can rely on many of them in the course of all 

your later life.
I invite you to spend with us an unforgettable 

week; and in the ’labyrinth’ of the university 
fi nd and achieve your goals for which you have 

already done a lot!

WWW.AOKHOK.PTE.HU
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The majority of first year students gets to university 
already with some knowledge about the ’Student Union’. 
However, this knowledge is mostly based on talk, or in 
certain cases legends, which fail to give a real picture about 
what our task exactly is. Well, this is now an excellent 
opportunity to get familiar what the Student Union deals 
with!

The Student Union is an organisation to which each 
university student maintaining student legal status (You 
as well) belongs as a member. It fulfils two principal tasks: 
the first – obviously the more’spectacular’one is to organise 
activities for students, such as the so-called thursday-night 
parties for medical students, or the spring ’Health Care 
Days of Tertiary Education’ which offers fun during the 
period of a whole week. Wine tours, freshmen camps, 
balls for freshmen, all these opportunities are held by the 
initiatives of the Student Union.

The other task of the Student Union is constituted by 
representation of interests. Namely: representatives elected 
by the students of the faculty discuss issues and problems 
related to university life in the so-called ’Assembly of 
Delegates’; student members of the Faculty Council are also 
elected here with the participation of the representatives of 
the whole Faculty of General Medicine.

This is the highest governing body of the Faculty where 

considering Your and your fellow students’ interests the rep-
resentatives of the Student Union take part in the debate on 
the agenda items of the Faculty Council. The Student Union 
is also to delegate student members to the Committees 
of the University, namely the Educational or Project and 
Scholarship Judging Committees, where the primary aim is 
also to promote the representation of students’ interests.

The Student Union strives for establishing efficient 
relationships with other important student organisations, 
such as the HuMSIRC (Hungarian Students’ Association), 
the English-German Student Union (EGSC) and with 
the faculty newspaper (whose special issue you are reading 
now) in order to jointly carry out an even more efficient 
work in the field of interest representation, and organise 
higher-quality programs that meet even more demands.

If you face any difficulties and problems in the 
’labyrinth’ of university life, if you consider that your rights 
have been infringed or simply if you are just interested when 
and where the next outstanding party will be, please contact 
us. The venue is the 2nd floor of the Main Building of the 
University, the Student Service Center, or contact us by the 
following website: www.aokhok.pte.hu

Pé
te

r M
ar

ót
i

V
IC

E
-P

R
ES

ID
EN

T
 O

F 
T

H
E

 
ST

U
D

EN
T

 U
N

IO
N

 U
PM

S

2014 Augusztus 53

CONFABULA_AUG_2014_GT.indd   53 2014.08.15.   11:24:14



Where is the subject Molecular Cell Biology sched-
uled in the training of students of General Medicine 
and Dentistry? Why is it necessary for first-year 
students to deal with this subject?
     Molecular cell biology is one subject of the basic 
module and it is one of the most important subjects, 
because it is strongly present in clinical medicine too, 
and its applied methods are increasingly the basis of 
diagnostic methods. Other reason of importance (it 
has been existing for decades or hundreds of years) is 
that if we would like to understand the mechanism of 
the development of diseases we must know the process 
of cell function and understand the basis of cell func-
tion. Therefore, the subject is in close connection with 
Medical Chemistry and Biophysics taught parallel in first 
year and from second year with Histology, Physiology 
and Biochemistry.

How is the syllabus of the subject organized?
     The syllabus of the subject can be divided into many 
units. In the first semester we deal with the general 
features of the cell, the structure and function of com-
ponents and parallel with this we deal with methods 
which the cell can be examined with, and with units 
of molecular biology. In the second semester the 
educational material is built up of three major units, 
firstly the regulation of cell function (signal transduc-
tion processes), secondly tumor biology, discussion 
of altered function of tumor cells on the level of basic 
science. The third educational material is molecular 
medicine, a part of molecular biology, which is in the 
foreground of medical science (molecular diagnostics, 
gene therapy).

What is that perspective and mentality, that you 

would like first-year students to adopt?
     We are satisfied if our students know the chemistry 
material of the secondary school, usually that serves 
as a minimal requirement. They have to know what 
amino acid and nucleotides are. Unfortunately, some 
students fail in the final exam because of these basic 
requirements, so knowledge of such basic material is 
not so obvious, but I think it should be expected. We 
try not to force students to memorize unnecessary data 
and expressions. This subject is not primarily a de-
scriptive subject, but it is something that must be com-
prehended.  Cellular processes can be comprehended 
and the connection between different processes can be 
noticed. I mean, we can reveal the connection among 
all processes in cell biology and molecular biology. For 
us it is of major importance that students who pass the 
final exam possess this ability. If they have a general 
view and perspective about the cell, gene function, 
they understand the main points, their knowledge will 
be stable and can be utilized later.

What methods can you recommend for first-year 
students to study this subject? What can facilitate 
preparation and what should they avoid?
     First of all I would like to emphasize (without 
scaring anyone) that the subject Molecular Cell Biol-
ogy is a hard subject. The prerequisite of a successful 
exam is regular studying, reading. Students starting 
studying only in the exam period may encounter some 
unexpected inconvenience. In my opinion, attending 
lectures is really useful even when the material of the 
lectures exceeds that of the textbook only at a small 
extent. 

    Students having attended the lectures on a regular 

MOLECULAR 
CELL BIOLOGY
Dr. József 
Szeberényi
interview
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basis performed much better at the 
exams than those who did not (by 
the way attendance is obligatory). 
Seminars and practical classes are also 
important but they make sense when 
the students do get prepared for them.
     I recommend students to take notes 
during lectures. I don’t like Power 
Point lectures, because they make 
both students and tutors passive. We 
don’t use power point presentations 
in our lectures, our students have to 
bow to our methods. Our lectures are 
conventional which only make sense 
if students take notes about the main 
points. These can be completed with 
nice figures which can be taken from 
the internet. This is the best possible 
way of studying and I strongly support 
it.
     Unnecessary cramming is the op-
posite of what I said before, it doesn’t 
make any sense, students need a lot of 
energy for this, and it results in value-
less knowledge. Fortunately, we don’t 
see it very often in case of Hungarian 
students, but sometimes it does occur. 
I do not advise cramming, because 
students who would like to be doctors, 
dentists need valuable knowledge 
and during the first year they have to 
acquire how to study effectively.
 I recommend future stu-
dents to sign up for less courses (not 
more than 2-3 optional courses) in 
the first semester, because either they 
won’t be able complete them, or they 
will be overtasked, and they will run 
into problems.

What are those optional or elective 
courses that you would advise stu-
dents to sign up for? Which courses 
of these types tend to facilitate 
preparation or consolidation of the 
educational material or one or two 
segments of it?
     By the way, let me mention that 
English or German language courses 
are also open for Hungarian students 
and they get the same number of cred-
its. I always encourage students to sign 
up for at least one or two elective or 
optional courses in English or German 
language.

     In the first semester two cours-
es (besides the basic courses) are 
offered in all three languages. These 
two courses are quite different in a 
sense that one of them helps students 
prepare for the exam, or this course is 
useful for students who don’t need this 
type of preparation, but are interested 
in this topic. The title of the course: 
How to Take the Exam in Molecular Cell 
Biology? (optional course). In fact it 
imitates the oral exam situation which 
means that 4-5 exam topics are cov-
ered in each session and those students 
who sign up for this course will be 
examined from these topics during the 
course, in a rotation system. 
     This kind of group consists of 15-20 
students, so a student can take this 
imitated exam 3-4 times during the 
course. This is a relatively new course, 
we have offered it for a few years, a 
lot of students sign up for the course, 
but many of them drop it, because 
this is a stressful course. I would like 
to emphasize that only students ready 
to be exposed to stress are invited to 
take this course, it is not compulsory. I 
think it is very useful, because it makes 
students familiar with the stressful 
atmosphere of an oral exam, they 
can improve their oral skills. All the 
examiners are involved in a rotation 
system. It means that every examiner 
visits every group, in this way students 
can familiarize themselves with their 
style of asking questions.
     The title of our other course: Ex-
periments in Molecular Cell Biology. 
This is an elective course with two 
hours a week, two credits are given for 
it. This is an advanced course, so main-
ly those students who are interested in 
the subject are invited to take it. It is 
quite difficult, it uses an experimental 
approach to our subject. During this 
course we discuss experiments which 
are very famous or whose results are 
evaluated by students. In fact it is a so-
called problem-solving course. In my 
opinion this is an interesting course, 
but only for those who are interested 
in the subject and would like to obtain 
some extra knowledge.
 It is a difficult course with 

„I do not advise 
cramming, be-
cause students 

who would 
like to be doc-

tors, dentists 
need valuable 

knowledge and 
during the first 

year they have 
to acquire how 
to study effec-

tively.”

difficult tests, it is not easy to earn 
grade 5. The knowledge that students 
acquire during the course does not 
help much in preparing for the exam 
-of course it won’t do any harm- in 
fact it gives some extra knowledge. So 
if somebody is not much interested 
in cell biology, but would like to do 
well in the exam should not take this 
course, because it can be done much 
easier, students should learn the book, 
attend lectures and complete exam 
with grade 5 and that is it.
 In the second semester we 
also offer these courses in addition 
to other courses. The course director 
of Diseases of Signal Transduction is 
György Sétáló Dr. Jr., and we also offer 
Methods in Molecular Cell Biology (Dr. 
Marianna Pap) and Pathology of the Cell 
Nucleus (Dr. László Komáromy). These 
are optional courses. There is an elec-
tive course which has been offered by 
Professor György Kosztolányi and me for 
several years. The title of this course is 
Molecular Medicine, and we are going 
to offer it also in the second semester.

2014 Augusztus 55

CONFABULA_AUG_2014_GT.indd   55 2014.08.15.   11:24:17



What is the importance of the subject 
Biophysics? Why do first-year students 
have to study it?
     Biophysics is one of the basic subjects 
that is supposed to lay the foundations 
of and provide a background for future 
pre-clinical and clinical subjects within 
the disciplines of natural sciences. In the 
first semester we discuss fundamental 
matters that are going to play a vital role 
in understanding spectroscopy, the use 
of certain instruments or certain basic 
physical, biophysical or pathophysiologi-
cal phenomena. The second semester fa-
miliarizes students with instruments that 
will recur in medical research, diagnos-
tics or therapy. Diagnostic imaging tech-
niques, to mention just one, play a crucial 
role in up-to-date diagnostics. We start 
with the ’ancient’ X-ray and go through 
different techniques from the computer 
assisted form, than PET (which is one of 
the best distribution diagnostic imaging 
technique necessitating relatively minor 
invasive intervention) to MRI. However, 
the second semester of biophysics does 
not provide in-depth detailed discussions 
of the above techniques. Nevertheless, it 
does provide students a sufficient back-
ground for the understanding of these, 
telling them the underlying principles 
and basic physical phenomena they 

utilize and work by. Their exact usage in 
the treatment of patients is the subject of 
future curricula.

In the light of the above, what do 
you consider the most important in 
connection with the subject? What is 
the way of thinking and perception to 
which you are trying to make first-year 
students adapt?
     It is of vital importance to make 
students develop  or improve such a 
natural sciences-specific perception – on 
a level required by the university and 
the medical science as such – allowed 
by the given circumstances – which 
will facilitate their future professional 
advancement.

How is the syllabus built up?
     Browsing through the lectures fresh-
men can see that we begin with a rela-
tively ’dry’ material: they will learn about 
the absolute blackbody, temperature 
radiation, various atomic models that 
have evolved during history followed by 
the atomic nucleus. Thereafter we shall 
discuss more general phenomena such as 
diffusion or osmosis which are easier to 
connect with biology – due to didactic 
and logical considerations. However, we 
cannot reverse their sequence. Later, we 

BIOPHYSICS
Dr. Miklós
Nyitrai 
interview
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are going to deal with sensory receptors 
and shall study how the eye as an optic 
system works, how the ear works as a 
biological system – the basic mecha-
nisms of which are based on two basic 
physical principles. We are also going to 
touch upon aspects of cellular struc-
tures we consider a part of biophysics. 
We are going to talk about the cellular 
membrane, various components of the 
cellular skeleton and their physical and 
mechanical features. 

Which are the related areas of science 
that are closest to the subject of 
biophysics? What makes this subject 
interesting?
     Nowadays, when we say science, we 
cannot simply talk about the working of 
one particular discipline since there has 
evolved – due to research, technical ad-
vancement or application –a considerable 
overlap among these disciplines.
     What is good and a sign of progress 
is when besides a given discipline certain 
areas of related fields of science have al-
ready infiltrated. If you take a look at the 
curriculum you will notice some overlap 
among Biochemistry, Molecular Cellular 

Biology and Pathophysiology, which in 
my opinion is alright. What, however, is 
worth the attention and needs to be su-
pervised from time to time is how much 
that overlap is. There isn’t much sense in 
students studying exactly the same again 
1-1.5 years later, however, if the overlap 
is too small there is no sense in taking 
it on. That is to say, this theme-rheme 
relation – as in a sentence- should exist 

among subjects.
     In my opinion the problem is not that 
we talk about the 3 main components of 
the cytoskeleton from the perspective of 
physics while freshmen study it from a 
different angle in Cellular biology with 
Professor Szeberényi and colleagues.
     Why can it be interesting? It is inter-
esting since all life sciences are: the living 
organism poses the biggest challenge 
man has ever wanted to comprehend – 
the Universe or the Earth’s innermost 
secrets could be equal to it. Secrets of 
the living organism, however, cannot be 
understood by using only one aspect of a 
single method. This is a process requiring 
joint effort with biophysics having its 
own place and role.

What study-method would you rec-
ommend to first-year students? What 
could help them in their preparation 
and what should they avoid?
     First of all, they have to learn to 
study. It matters a lot what knowledge 
they already possess when they come 
to the university, but what is even more 
important is that they master the kind 
of study schedule that enables them to 

cover, comprehend 
and learn the material 
both in terms of time 
and methodology. 
This, however, is fully 
individual – if one sits 
down on the left, puts 
a black coffee on the 
table and stares in the 
same direction for 3 
hours it doesn’t mean 
he/she will know the 
given material (laughs) 
– generally speaking, it 
markedly differs from 
secondary school strat-
egies both in terms of 
quantity and selection 
of knowledge.
     If a student thinks 
that having passed 
the GCE and being 
admitted to university 
there can be no further 

requirements or demands set for him, 
he will be seriously disappointed in the 
exam period. I believe it is much easier to 
get admitted than to study hard through 
these years with diligence and devotion, 
to achieve results that, when looking 
back, would make one feel proud of 
oneself and the institute as well. I would 
suggest students to attend lectures, try 
to follow the line of logic the lecturer is 

building upon and try also to understand 
it. 
     It is much easier to build upon and 
further develop from something I fully 
comprehend. If you just memorize the 
material, try to learn it by heart but with-
out real understanding, you might be 
able to tell it at an exam but it won’t in-
tegrate into any larger structure, it won’t 
connect into a larger web of knowledge, 
it is just out in nowhere, information 
that is going to disappear sooner or later. 
If necessary, I could memorize a page of 
Chinese writing, learn every stroke by 
heart, but it is utterly meaningless since 
I’m going to forget it all very soon and I 
cannot use this knowledge for anything. 
The kind of lexical knowledge that stu-
dents will have to memorize is actually, 
quite minimal. They may have to learn 
a few equations by heart (2 or 3), but it 
is not only about testing if the student 
can exactly write down Fick I. and Fick 
II. rules but we are much more interested 
in his knowing their components, what 
logically compose these rules and why. 
Why do we have two of these rules at 
all? Though, studying logically may seem 
a little hard in the beginning, but it will 
have its benefits later, definitely. 

As an examiner, what is your experience 
with typical mistakes and tendencies? 
Can you tell us a few tips on how to do 
well at exams?
     I would discourage everyone from 
trusting short-term memory capacities 
and trying to memorize things they 
consider most important till 6 am in the 
morning of the exam. This is a very bad 
strategy on the one hand, because they 
won’t remember a thing in 3 weeks time 
and on the other hand, because subjects 
of natural sciences should not be studied 
as a Telephone Registry. My next advice 
is one I couldn’t always keep myself, 
namely that students shouldn’t be over-
anxious. It is a fully individual thing and 
gets better with practice. We typically see 
these tense and nervous students in the 
first year when they encounter the exam 
situation for the first time. In this case 
the examiner tries to relax them in the 
first few minutes, bring blood-pressure 
down below 300 and pulse below 150 
(laughs) – which he/she either succeeds 
in or not.
     Our lecturers/examiners are more in-
terested in finding out what the students 
know rather than aiming at things they 
don’t. A typical mistake is when students 
answer a question immediately without 
thinking. We’re not testing their reaction 

„...if 6 hours pass from  
the question being 
asked, we need to or-
der pizza and reanimate 
the others waiting then 
it is obviously a little too 
much but examinees 
can really take 5-10 
seconds to think through 
the given question. ”
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time – that is another field of science- we’re only interested in 
the correctness of the answer. Of course if 6 hours pass from  
the question being asked, we need to order pizza and reani-
mate the others waiting then it is obviously a little too much 
but examinees can really take 5-10 seconds to think through 
the given question. 

     Also, it happens very often that when asked a yes/no 
question students give the wrong answer as a reflex practically 
without thinking. This is a bad strategy partly because the 
answer is wrong, of course, and party because even if it was 
correct they wouldn’t avoid me asking for the explanation. I 
would really advise students to give it a little time and thought. 

Which are those optional (elective or facultative) subjects you 
would recommend students to sign up for that would help 
them in preparing for or going in-depth in certain segments 
of the material?
     For those who have not yet mastered the heights of 
physics and haven’t published books so far (laughs) but would, 
however, like to comprehend things I would recommend the 
course: Biophysical Basis of Biophysics that could be of great 
help. I do honestly recommend it since students seem to have 
enjoyed it during the past years. We offer this course in all 
three languages in both the first and the second semesters. It 
practically gives a more detailed review of secondary school 
physics supported by examples.
     Students seem to like our other course on the cellular 
skeleton also: The Cytoskeletal System that has a 20% overlap 
with what we normally teach on the course but offers a special 
perspective. In this course students are required to study the 
motor proteins, the three cytoskeletal systems and associated 
proteins based on a wider knowledge. It is much easier to 
study these built into this course than as if they were taken out 
from somewhere and put into the curriculum. So, this has also 
proved to be a very useful course.
A special course of the department is: Molecular Basis of Muscle 
Function held by Professor Dénes Lőrinczy MD. The muscle 
is a fantastic system, so if anyone feels inclined to study and 
understand the functioning of this molecular micro-system 
this is the course to take up. Our curriculum devotes only one 
lecture to muscle functioning and its mechanical properties 
and another is on its regulation so if someone thinks it is not 
worth doing an entire course on this I do accept, however, if 
it is interesting and helps your studies it can be a really good 
decision.
     Our other course: Physical Basis and Application of Medical 
Imaging Techniques can be useful to first-year and more ad-
vanced students as well when they come into a closer contact 
with these methods both physically and in time, when they 
will have to understand and apply these methods themselves.
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MEDICAL 
CHEMISTRY
Dr. Róbert
Ohmacht 
interview

At this University, students are required 
to have basic chemistry knowledge. One 
of the main subjects of the first year is 
Medical Chemistry. Year after year it 
proves to be a very serious challenge for 
medical students, many show weakness at 
the first semester.
     In High School, chemistry is not a 
compulsory subject, buta at the Medical 
University it is a high priority. A big prob-
lem is that in High School the number 
of Chemistry lessons are very limited and 
with this, the quality of teaching as well. 
They only teach a fraction of what they 
used to 10-20 years ago.
     Students come to this University to 
study clinical and medical subjects, but 
what they don’t realize is that in order to 
get there, you first have to endure a journey, 
which isn’t easy at all. Our aim, of course, 
is not to make Medical Chemistry a long 
and devious subject, in both quantity and 
quality, but to emphasise the important 
criterion requirements, without which it 
is nearly impossible to understand future 
studies. An example of this is Biochemistry, 
which is built on this subject. The fashion 
in which we designed this subject relies 
on previous chemistry knowledge. That is 
why the second half of the 2nd semester 
incorporates Biochemistry. That is why we 
don’t have a final huge Medical Chemistry 
exam, but Chemistry and Biochemistry, 
separate at the end of each year.

Were there any practical reasons why 
Medical Chemistry and Biochemistry 
ratios were changed a little bit?
     Simply due to the chemistry discipline 
constantly evolving.  Knowledge about 
these subjects is constantly on the rise and 
increases over time. 

     Having to know it all would lead to 
students studying here even after 10 years, 
so we really just try to condense it down 
and focus on the essentials. We work hard 
to make sure it helps with different aspects 
of study like future biochemistry lessons 
or even understanding other subjects 
(Pharmacology, Microbiology, Histology, 
etc). The seminars and practices are for the 
reinforcement of the learnt information.
     Basically, the subject is based on two 
halves: General Chemistry and Organic 
Chemistry, which can not be separated 
in the big picture, since the two complete 
each other. At the start we start with things 
like Osmosis and dissolving of solids, 
which are imperative for students to know 
in the living human system and will be 
used in future practice.

What should the students be expecting 
when it comes to the exams or a display of 
knowledge?
     Years ago we introduced a criteria 
subject which awards 0 credits and has to 
be completed for students to be allowed 

to pass into the second semester - General 
Chemistry. Students can get rid of it, right 
at the beginning of the year by completing 
a multiple choice test paper. Doing so will 
allow one to skip the weekly two hours, 
that will be used purely for the catch up of 
students with lack of knowledge. I’d like 
to add that for those students who were 
able to complete this exam are still more 
then welcome to attend classes if they 
wish. The reason for the subject is to bring 
students to an exam level of knowledge of 
the subject.
Tests and exams during the year – on a 
weekly basis – very important. If we don’t 
employ a kind of studying force to these 
students, they come unprepared to the 
practices, which is unacceptable. 
     Potentially even dangerous, if some 
youngster pours two liquids together, 
brewing something toxic and becoming 
both a hazard to himself and those 
around him. Beyond this they are 
wasting both our and their time. I don’t 
expect them to know everything, except 
the few questions that I set them as a 
target each week. There aren’t too many 
practices, so we want them to be good, 
not just rushed or copied, for their own 
interest. This would allow for seminars 
to be really used for questions regarding 
lectures or other topics.
     At the same time, we can’t focus 
only on the mid term tests. Students 
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must beginning preparing for the exam 
period, right as the University starts, 
just like Professor Szeberényi very well 
described it in his first Molecular Cell 
Biology lecture: „Ladies and Gentle-
men, the exam period has begun!”. 
Time has shown that the exam period 
alone is not enough for students to 
learn everything and they end up falling 
behind. There are the few students 
who believe the criteria is not enough, 
but they simply have to see that the 
chemistry department deals with 200 
students, from all three programs, from 
both the 1st and 2nd year and our aim 
is to get these people passing and into 
the next years.
     Some people risk it and skip the 
lectures, deciding to study for the exam 
through books and the internet. This 
takes three times as much time to do 
the same amount of work. This thought 
it ridiculous, because a lecture will not 
contain as much information as a book, 
so already you know that you don’t need 
to know everything that is in one of the 
books that we recommend. The tests 
during the year also repeat this fact, 
they don’t ask everything that’s found 
in a book, only the important parts of 
it. Students shouldn’t struggle with in-
formation they don’t even have to know. 
Exams – which are written at the end 
of both semesters – are based on lecture 
knowledge.

What are the subjects students can 
chose – both elective of facultative – 
that can help one’s ability to improve 

their chemistry skills or just help 
understand the topics better.
     The department runs multiple 
courses which can assist one’s chemistry 
needs, or even provide new excitements 
and adventures that normal chemistry 
lessons would not. For further infor-
mation please check www.aok.pte.hu 
website under the Registrar’s Office for 
Facultative and Elective courses.

I. Semester:
Facultative: 
•	 Chemistry and Biochemistry in the 
Kitchen (1 credit)
•	 Molecular and Cellular MR Imaging (1 
credit)

II. Semester:
Elective:
•	 Bioinorganic Chemistry (2 credits)
•	 Chemistry of Bioactive Organic Com-
pounds (1 credit)
Facultative:
•	 Molecular and Cellular MR Imaging 
(1 credit)

III. Semester:
Facultative:
•	 The Chemistry of Death (1 credit)
•	 Medical Applications of Mass Spectrom-
etry (2 credit)

IV. Semester:
Facultative:
•	 Nuclear Magnetic Resonance for Dum-
mies (1 credit)
•	 Bone Pathology (2 credit)

As a trained and highly experienced 
teacher, what advice would you give 
to the freshmen starting this univer-
sity, regarding Medical Chemistry?
     They should think all this informa-
tion is the absolute basic and lots of 
further knowledge will be based on 
what they learn in these first two years. 
They shouldn’t feel that it’s time wast-
ed or time lost. They make their own 
lives easier if they spend the lecture 
times wisely. It’s a lot easier to hear in-
formation first then read into it, rather 
than reading from a book, which even 
I wouldn’t be able to identify which 
paragraphs are needed and which are 
not.  I had a class mate who used to 
have perfect grades. He attended every 
lecture, didn’t write a ton of notes, but 
that was enough for him.
     During seminars and practices, they 
should feel the responsibility to come 
thoroughly prepared. This is from one 
basic rule. If I want to do something, 
I have to be there, prepared and 
completely focused. Some times in life 
there comes a situation that you are 
not prepared for, but you should have 
the sufficient information in advance 
to be able to think on your feet and 
solve the problem. I’ve noticed it at 
brilliant professors and great surgeons, 
that they don’t hesitate to look into the 
problem they are facing, that becomes 
solve for the next day, keeping the 
standard at a very high level.

„ Students must beginning preparing for the 
exam period, right as the University starts, just 
like Professor Szeberényi very well described 
it in his first Molecular Cell Biology lecture: 
„Ladies and Gentlemen, the exam period has 
begun!”. ”
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The English-German Student Council (EGSC) is the 
official student union of German and English programs 
at Pecs University Medical School.

The EGSC takes care of problems of 
medical students in social and academic 
matters. As collective force made up 
students for all years and from both 
programs, the EGSC forms the voice 
of the international students at the 
Medical School and tries to provide an 
even better and friendlier environment 
to all foreign students.
   The student representatives act on 
behalf of the international students as 
mediators between students and the 
administration. We are part of the fac-
ulty’s senate and also try to establish an 
optimal atmosphere of study between 
students and teachers. Furthermore, we 
are now closely cooperating with the 
Hungarian Student Council (HÖK) of 
the medical faculty and the university’s 
main student council (EHÖK). We are 
trying to provide a healthy intercultural 
exchange between the Hungarian, 
English and German students, which 
all sides benefit from.
   We are students elected by students 
for students. We consist of a team 
divided in presidents, vice presidents, 
secretary, treasurer, communication 
contacts and IT-contact.
   Besides the academic commitment for 
international students, EGSC tries to 
provide interesting extracurricular activ-
ities to help in the balancing of studies 
and a social life. In the past years several 
regular programs have been established 
and more is happening since the close 
cooperation with the Hungarian stu-
dent union of the faculty (HÖK) and 
whole university (EHÖK). Some of the 
organized programs in short:

International Evening
                   The International Evening 
(IE) is a unique event in the whole 
of Hungary, Central Europe and the 
cultural highlight of the University of 
Pecs. Every year in the spring, the na-
tions of all programs come together in 
order to celebrate this event with more 
than 3000 visitors for an intercultural 
exchange with exciting performances 
and events. Representatives of more 
than 50 different cultures give a taste 
of their country by providing food, 
presentations and performances (music, 

dance, theatre etc.) characteristic for 
their countries. Furthermore, there are 
discussion forums for the English and 
German students with high-level pol-
iticians and country ambassadors from 
Budapest. The IE is a great possibility 
to celebrate the peaceful coexistence 
and cultural diversity of our Medical 
School.
 All proceeds have gone to a charitable 
cause and helping in the communi-
ty here in Pecs. Traditionally to the 
clinics of pediatrics has been our major 
benefactor.

Cocktails for a Cause
 Started by students as phi-
lanthropy in 2005 to help earn money 
to support the less privileged children 
of Pecs and the Pediatrics’ Department. 
Cocktails for a Cause have brought 
students and teachers to bond in an 
atmosphere unlike any other. Giving 
you the chance to come together in a 
great evening to enjoy yourself and help 
the community you live.

Book Fair
 At the beginning of every 
semester the Book Fair takes place since 
2010. It is definitely a good possibility 
for all freshmen to find advice which 
books suit them the best and to buy 
cheap used books. For the older stu-
dents on the other hand it is a great way 
to get rid of old books they do not need 
any more for a good price.

Ambrosia Bash
 Taking place at the scenic 
picturesque lake of Orfű this event is 
held every summer for sporty activities 
such as beach volleyball, rugby and 
soccer. It is a spring event that helps 
the student unwind and come together 
before the start of the exam period. 
Give you the opportunity to sit in the 
sun, enjoy good food, music and be with 
your friends in a new environment.

Millennium Ball
 The Millennium ball is 
the noblest event EGSC organizes. 
In classical gala ball costumes of the 
19th century the Millennium Ball is 

celebrated annually. Good food and 
music are offered as well as an ancient 
atmosphere.

Stork meeting
 For years it has been organ-
ized by the HÖK, as a coming together 
of freshmen at the beautiful Hungarian 
lake Balaton – the touristic summer 
attraction and spa of Hungary.
 For some days freshmen 
meet with instructors from above se-
mesters, get to know each other, have an 
information afternoon about university 
and university life by students, teachers 
and professors. Also the celebrating part 
is not cut too short and this is the per-
fect chance to make first friends before 
actual start of university.
 Last year, for the first time, 
it was also possible to attend as foreign 
student and students are more than 
welcome and recommended to join, to 
accelerate the intercultural exchange 
and fusion of young minds from all over 
the world, as well as to make friends 
from the Hungarian program to get a 
better insight in Hungarian lifestyle and 
maybe even the language.

PMS
 PMS, the Pécs Music 
Society has been founded by medical 
students. This group gathers, exchanges 
musical profession and knowledge, 
forms several bands and organizes 
concerts and fun events like guitar 
hero contests and several more. PMS is 
closely working together with EGSC 
and gets more and more integrated in 
its activities.

Please do not hesitate to contact us in 
any matter by mail (egsc@aok.pte.hu) or 
visit our website: egsc.aok.pte.hu or our 
office in the main building, 3rd floor 
east wing before the department of 
pharmacology.

Meet the EGSC members
on the next pages!
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ENGLISH STUDENT 
COUNCIL PRESI-
DENT

General Medicine/En-
glish Program

Born in a Historic city 
known as “Half of the 
world” Isfahan/Iran; Later 
raised & grown up in the 
States. Enjoy being & 
associating with Down-
to-Earth people but when 
airborne I’ll be the “First 
Pilot In command.” I’m a 
4th year English general 
medicine student with 
great ambition. My Be-
lieves are Good thoughts, 
Good Words, & Good 
Deeds.

My Favourite Quote:“-
Kindness is the language 
which the deaf can hear and 
the blind can see.” By Mark 
Twain

GERMAN STUDENT 
COUNCIL PRESI-
DENT

General Medicine/Ger-
man Program

Graduated from high 
school in 2009 and for 
couple of years was in the 
fi re brigade as a paramedic. 
In 2011 joined the Medical 
University here in Pécs.

Quote that I believe 
in:“Pain is temporary. It 
may last a minute, or an 
hour, or a day or a year but 
eventually it will subside 
and something else will take 
its place. If I quit, however, 
it last forever.” By Lance 
Armstrong

GERMAN STUDENT 
COUNCIL VICE 
PRESIDENT

General Medicine/Ger-
man Program

I am in my 4th year and 
come from Cologne. 
During my time as former 
year and group rep, intro-
duced the book fair and 
the movie nights. Last year, 
worked with HUMSIRC 
for World Aids day and 
was elected German repre-
sentative for the HÖK. To 
ensure students can consult 
each other my aim is to 
help diff erent programs to 
build better relationship.

“Carpe Diem” by Horace, 
meaning seize the day, is 
a quote that helps me to 
achieve my goal.

ENGLISH STUDENT 

General Medicine/En-

world” Isfahan/Iran; Later 
raised & grown up in the 

GERMAN STUDENT 

General Medicine/Ger-

couple of years was in the 
fi re brigade as a paramedic. 

GERMAN STUDENT 

General Medicine/Ger-

I am in my 4th year and 

During my time as former 
year and group rep, intro-

Nader 
Abedini

Alexander 
Eis

Marian 
Kaiser

ENGLISH STUDENT 
COUNCIL VICE 
PRESIDENT

Dentistry/English Pro-
gram

Graduated from high 
school in 2009, after one 
year with the Norwegian 
Army, entered the Dentist-
ry program at Pécs Medi-
cal School. Currently I am 
in my second year and one 
of my greatest goal is to be 
an awesome dentist.One 
of my motivational quotes 
comes from Roy Jones Jr. 
in his song where he says: 
“You will not win, cause I 
will not lose.”

ENGLISH STUDENT 

Dentistry/English Pro-

school in 2009, after one 
year with the Norwegian 
Army, entered the Dentist-

Arrun 
Nesarajah

Th e international student council was estab-
lished in the early 90’s by few foreign program 

students. After many years of struggle and 
hard work in the last six years it became a 

joined organisation for protecting and sup-
porting the English and German program stu-
dents, in educational and recreational matters. 

EGSC
English 
German 
Student 
Council
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ENGLISH STUDENT 
COUNCIL COMMU-
NICATION CON-
TACT

General Medicine/En-
glish Program

In my 5th year of medical 
studies, have an interna-
tional background: born in 
England, live in Norway, 
and ethnically Pakistani; 
I am fortunate to speak 
Punjabi, Urdu, English 
and Norwegian. Food 
is my choice of drug. A 
Quote close to my heart 
is by Allama Muhammad 
Iqbal: “In the West, Intel-
lect is the source of life, in 
the East, Love is the basis of 
life. Th rough Love, Intellect 
grows acquainted with 
Reality, and Intellect gives 
stability to the work of Love, 
Arise and lay the foundations 
of a new world, By wedding 
intellect to Love.”

GERMAN STUDENT 
COUNCIL COMMU-
NICATION CON-
TACT

General Medicine/Ger-
man Program

I am in my third year 
and have come from Ulm 
in Germany. Prior to 
my studies I worked as 
an assistant nurse for 9 
month. Out of many great 
achievements I recently 
fi nished my second half 
marathon Many speeches 
are marked by many people 
but Oscar Wilde quoted: 
“Th e truth is rarely pure 
and never simple.” By Oscar 
Wilde

TREASURER

General Medicine/Ger-
man Program

Graduated from high 
school in 2009, complet-
ed two years of military 
service. Attended Pre-
Med school in Budapest 
and currently I am in my 
second year. As a Year 
Representative worked 
on solving student issues 
and I am looking forward 
to keep doing that in the 
future as a Board member 
of EGSC. Since the best 
way to predict the future is 
to shape it and act on it. 

One of my favourite 
Quotes is: “Libraries are the 
intellectual gas stations of a 
nation” Helmut Schmidt

TREASURER

General Medicine/Ger-
man Program

Graduated from high 
school in 2009, complet-
ed two years of military 
service. Attended Pre-
Med school in Budapest 
and currently I am in my 

GERMAN STUDENT 
COUNCIL COMMU-
NICATION CON-
TACT

General Medicine/Ger-
man Program

I am in my third year 
and have come from Ulm 
in Germany. Prior to 

Luqman 
Chaudhari

Julian 
Haerer

Tilo 
Klöss 

SECRETARY

Dentistry/English Pro-
gram

Happily married father of 
two lovely kids, currently at-
tending the fi nal year of my 
studies. Have been fortunate 
to gain experience at various 
cultural levels, by being 
born into an Iranian family, 
growing up in Germany and 
living in England, speak 
Azari, Farsi, German and 
English. In 1998 graduated 
with a B.Sc. Pharmacology 
and there after worked for a 
major pharmaceutical com-
pany, as a commercial man-
ager for ten years. A quote 
that I strongly believe in is 
by Sir Winston Churchill: 
“You have enemies? Good, 
that means you have stood up 
for something, sometime in 
your life.”

ENGLISH STUDENT 
COUNCIL COMMU-
NICATION CON-
TACT

General Medicine/En-
glish Program

In my 5
studies, have an interna-
tional background: born in 

Mehrdad     
Soheili

Today the EGSC, has gained respect 
within the leadership of university, fac-
ulty and various departments for their 
positive, eff ective and professional work 
that has achieved. Currently foreign 
students have the equal right as their 
local students within various education-
al committees due to hard work of past 
members within this group, to vote on 
educational issues.

Within the political-social environment 
of Pécs City the EGSC has promoted 
the status of foreign students with the 
International Evening and City Carni-
val, both events prove that friendship 
and peace do exist between multi-cul-
tural groups.

Th e board of EGSC would like to 
thank you for all your help and support 

in the past and welcomes you for anoth-
er year of success and close cooperation. 

To contact us in person visit the EGSC 
offi  ce on the third fl oor. Like us on 
“EGSC Public” on Facebook, or browse 
our offi  cial website at: http://egsc.aok.
pte.hu
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Confabula

Physical Education and 
sports at the UPMS

In 43% of individuals’ health condition is influenced by life-
style factors, the determining element of which is regular bod-
ily excercise. By practising this consciously,  one  can  achieve a  
condition suitable for his / her  age-group, the maintenence of 
which condition requires  physical excercise done at least every 
third day, however, further  development is possible only  by 
more regular  exercise. It is of utmost importance to make stu-
dents studying in the field of health sciences realise this fact. 
This truth has been considered  by the heads of  the  Faculty of 
General Medicine of the University of Pécs when - in a unique 
mode at the UP-, physical education has been built both into 
the curriculum, as well as into a variety of  free-time activities 
for which sports are made available to a significant degree..
Participation at lectures and studying during the examination 
session threatens with the development of a lifestyle which 
lacks sufficient movement. To avoid this, a comprehensive 
physical education and sports program is offered by the Centre 
for Physical Education and Exercise of the UPMS. This train-
ing program organised by the university provides the basis for 
starting regular exercise, however the incorporation of further 
(individual, organised) opportunities of training into the 
everyday free-time activities is also recommended.

Tamás Téczely

1. Physical Education at the Medical 
School

    Physical Education 1-4: the subject 
is referred to as criterion requirement. 
Students are allowed to take part in 28 
P.E. classes (2 classess weekly) during the 
period of four semesters chosen by them, 
however, active participation is regarded as 
a minimum requirement for the validation 
of the semester. Medical students can take 
up classes until the completion of the 10th 
semester, dentistry and pharmacy students 
until the completion of the 8th semester.
If the requirements are not fulfilled, 
students of general medicine are not 
allowed to enrol into the 11th semester 
and students of dentistry and pharmacy to 
the 9th semester. The requirements of the 
criterion subjects can be fulfilled, firstly by 
participating in the P.E. classes  offered 
by the Centre for Physical Education and  
Sports of the UP, OIG,  secondly, by par-
ticipating in the traning  sessions organised 
by the Medikus Sportkör and  the Medikus 
Sportegyesület, thirdly,  by participating 
in the training sessions organised by the 
PTE-PEAC Sportegyesület  that operate 
at the university. There is also an opportuni-
ty for those participants who have acquired 
suitable qualifications, or for those students 
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whose sports activity in their chosen 
branch of sport cannot be guaranteed at 
the facuty of medicine. These students 
can fulfil their requirements under 
control in other sports associations in 
Pécs. Taking-up subjects through the 
ETR (Unified Educational System) is 
possible in the following  branches of 
sports and types of exercise: aerobic, 
pom-pom aerobic, small-field football, 
squash, wall-climbing, swimming, ten-
nis, table tennis, conditioning, floorball, 
joga, atem joga (led by a German pro-
gram student), cardio joga, horseriding, 
female and male handball, female and 
male basketball, karate, female and male 
volleyball, badminton, self-protection, 
hiking, kick-box, airsoft, xco training, 
(body shaping), fencing, long-sword 
fencing, gliding, water-polo, lacross, 
Dancing University (body-shaping 
aerobic dance, ballroom latin dances, 
belly dancing, hip-hop, croatian, serbian, 
macedonian dansces, joga, cuban salsa, 
freestyle aerobic, Hungarian folk dance, 
self-protection, show/musical dance, 
social dance).

    Physical Education 5 is an optional 
repeatable subject which can be taken 
up after the fulfilment of the four-se-

mester P.E. course (with the criterium 
requirement). The branches of sports are 
the same as in the case of the subject 
with the criterion requirement.  Semes-
ter validation is by the course tutor’s 
signature.
The aim of the subject is to provide 
opportunities for medical students to 
pursue regular weekly training free of 
charge during the whole study period. 

2. Free-time sports activities
aChampionships, competitions at the 
MS (Medical School)
    The championships, cups and com-
petitions in the following branches of 
sports are announced by the financial 
and professional support of the MS 
HÖK (Medical School, Student Union) 
and the Centre for Physical Education 
and Movement of the Medical School 
of the University of Pécs: 
POTE CUP small-field football 
championship, basketball champion-
ships organised for students studying in 
certain years of their studies,  streetball-, 
badminton-,squash and table-tennis 
championships, swimming-,tennis-, 
wallclimbing competitions, fighting-art 
show.

b) Championships and competitions 
between faculties
Between faculties regular champion-
ships and competitions are organised 
in the following branches of sports: 
small-, and large-field football, female 
and male basketball, male handball, 
volleyball.

c) Medikus Kupa (Medical Students’ 
Cup)
     This means a sports program 
belonging to the divisional competition 
system, a much awaited  spring event of 
students of the Medical School and the 
College of Health Sciences, for which 
students prepare from the beginning of 
the academic year. The 42nd Medikus 
Kupa will be held in Budapest in the 
2013/14 academic year in the following 
ball-games: male small-field football, 
female and male handball, female and 
male basketball, female and male volley-
ball, water-polo.
d) Divisional Association  Champion-
ships, Competitions
    If it is required by students, a team 
consisting of medical students may be 
nominated for ball games to the Baran-
ya County Championship.  (Several 
teams of the MS have already partici-
pated in male basketball, male handball 

competitions). In addition, support will 
also be provided and attention paid 
to competitions announced in other 
individual branches of sports. (e.g.: 
Pécs-Harkány running competition)

3.  Competitive sport (quality sports)
a) Hungarian University College 
Competition
This is the competition system between 
universities where students can enter 
in more than 30 branches of sports. In 
football games the selected players of 
the university, in individual branches 
the best students can represent the 
UP. In this system both competitors 
who are licenced and students who are 
registered at the highest levels can also 
participate.
b) University World Championship
    University World Championships are 
organised every second year in branches 
that are not included in the Universiade 
Competition. In 2014 the 11th Univer-
sity World Championship in Wrestling 
will be hosted by Pécs, the organisation 
of which will mean a big challange for 
both Pécs and the university.
c) Universiade
Universiade is organised every 
odd-number year, this is considered to 
be the olympics for students. The best 
male and female athletes of Hungary 
can participate in both the summer and 
winter Universiades.
d)PTE – PEAC (UP-PEAC)
The 12 divisions of the PTE-PEAC    
(large-field football, female and male 
handball,  female and male  basketball, 
female and male volleyball, aerobic, 
table-tennis, fencing, archery, self-pro-
tection)  provide an  opportunity for 
persuing regular quality sports for 
students of the University of Pécs.

4. Facilities for persuing sports 
    The Facilities for persuing sports of 
the University of Pécs Medical School 
can be used at both the P.E. classes 
and during free-time activities free of 
charge.

Sports facilities of the UPMS:

Sports Hall - 6 Jakabhegyi str.
Swimming- Pool - 12 Szigeti str.
Training Hall - 2 Szigeti str.
Outdoor Basketball Ground               - 
6 Jakabhegyi str.
Squash Hall - (Sörház) hired venue

Get involved in regular sports in the 
2013/2014 academic year!
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Information of the 
Registrar’s Office
You can read rules and regulations concerning students of the University of Pécs Medical School 
on the website of the Registrar’s Office (Codes and Guidelines)

Deadlines in the first semester of the academic year 2014/2015:
Enrolment in Modulo: 18 August, 2014 – 30 August, 2014
Handing in the registration sheet (printed out from the Modulo) at 
the Registrar’s Office Until  29 August, 2014 12:00

Presenting the documents needed for the registration at the 
Registrar’s Office 18 August, 2014 – 29 August, 2014

Orientation day: 27 August, 2014
Collective enrolment meeting of the first year students, enrolment 
supported by professionals: 28 August, 2014

Instruction period of the fall semester: 01 September 2014– 05 December 2014 (14 weeks)
First day of semester: 01 September 2014
Opening ceremony: 01 September 2014, 16:30 
Booking courses in the ETR: 22 August 2014 – 05 September, 2014
Exam period of the fall semester 08 December, 2014 – 23 January, 2015 (7 weeks)
Taking up and dropping obligatory courses: August 22, 08:00 – August 28, 24:00 
Taking up elective and optional courses and criterion requirements August 22, 08:00– September 05, 24:00
Dropping elective and optional courses and criterion requirements August 22, 08:00 – September 03, 24:00
Taking up obligatory courses in the RO, after submitting a request, 
paying the extra procedural fee and obtaining the approval of the 
course director – see Appendix 2 of the CSE 2/A§ (2)

From 29 August 2014 till the end of the seventh week 
of the instruction period

Requests to turn passive status into active (late activation) 
(deadline to submit requests at the RO)

01 September 2014 – 19 September 2014

ATTENTION!

	 In case of courses that have parallel prerequisites, please sign up on the courses one after the other in the ETR. 
Always click on ‘CHECK COMPLETENESS’ after you have chosen your courses.

•	 Before you log in to the ETR, please allow pop-up windows and receiving course mail on your computer so that 
you can get all the necessary information.

•	 PLEASE CLOSE YOUR COURSE REGISTRATIONS IN THE ETR UNTIL 05th OF SEPTEMBER, 
24:00. (Click on ‘Check completeness’ and then ‘Close’, both on your major program and on Criterion Physical 
Education as well!)

	 Attending courses in the semester is obligatory. Practical courses may be attended by students who have registered 
for the course in the ETR system (students taking exam courses cannot attend practices either!). Checking the 
student’s own course list in the ETR is the students’ own responsibility. After 29th August courses can only be 
booked according to the Appendix 2 of the Code of Studies and Examinations, 2/A§ (2), (See deadlines on the 
first page.) 

	 From the academic year 2012/2013 the administration of grades will be processed only electronically in the so 
called E-gradebook (in contrary to the earlier administration on paper and electronically). Please, check the 
correctness of your grades in the exam period constantly, in case of mistakes turn to the course director. 

Please note, if you do not let us know about your problem before the deadline, we are not able to help you.
Please send your complaints, notices by email or personally to your administrative officer 

BEFORE THE DEADLINE!
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Please note, if you do not let us know about your problem before the deadline, we are not able to help you.
Please send your complaints, notices by email or personally to your administrative officer 

BEFORE THE DEADLINE!

Opening hours of the Registrar’s Office:

•	 18 August – 29 August: Monday-Thursday: 8:00-12:00 and 13:30-16:00 Friday: 8:00-12:00
•	 In the instruction period: Monday, Wednesday, Friday: 8:00-12:00; Tuesday, Thursday: 12:00-16:00
•	 In the exam period, in the spring and summer holidays: Monday –Friday 8:00 – 12:00.

Our administrative officers are available by telephone and e-mail, between 8:00 – 16:00 from Monday to Thursday, and between 
8:00 – 13:30 on Friday.
We would like to call your attention that the availability of the Registrar’s Office will be limited on the orientation days for the 
freshmen.

We wish you a smooth and successful start in the new semester!

The staff of R.O.

Since November 2010, our students have been able 
to tudy in a renovated, sophisticated, clear environ-
ment at the Miihály Pekár Medical Library located 
on the 3rd floor of the Main Building. Our library 

works as part of the university network, which 
means that every student has the opportunity to 

visit other libraries (in this way, registration for the 
Science Centre is free). Obviously, our library has a 

wider variety of publications in the field of health 
sciences, because our collection includes the related 

disciplines as well. Furthermore, our library works as 
a regional centre, therefore we receive a so-called de-

posit copy. It means that through a central database 
we receive one copy of every Hungarian publication 
in the field of medicine and health sciences. We are 

proud that almost every Hungarian publication in 
the medical literature can be found and used in our 

library. Still, if you would like to see a publication 
that we haven’t managed to obtain yet on the shelves 

of the library, let us know about it and we will try 
to meet your wish. We are open to every remark, 

because we try to organise our services based on the 
students’ and researchers’ needs. 

  From this year on, some copies of books that have 
so far been available only in the reading room can be 
borrowed even a few days before the exam. Besides, 

hard-working students who would like to study 
from a book that is only available in the reading 

room can borrow the book from closing-time till 
opening-time the following morning.

    This newly implemented service provides our 
patrons with the opportunity of extending directly 

from our website the lending times of our materials. 
For entering all you need to do is write the code 

number on the library card into the user window 
and the password consists of the student’s month 
and day of birth (e.g. July 21 = 0721). Of course, 

there is a delay fee for books not returned in time. 
   It’s important to know that besides Hungarian, 

library rules are also available in English and in 
German. Every student receives a copy of the rules 

on registration. You will find all information in 
connection with our services on our website (www.

aok.pte.hu p Students p Library).

Mihály Pekár 
Medical and 
Life Science 
Library

Vital Parameters
    You, as a first-year student will need 
the following in order to register:
A valid student card and ID, and 
completed  library form. (The data on 
the library form will be entered into 
a central electronic database, which 
is available for every institution that 
belongs to the network.)

Opening hours:
Monday - Friday: 8.00 - 21.30
Saturday: 9.00 - 13.00 (during exam 
periods and on weekends preceding exam 
periods: 9.00 - 00:00)
Sunday: closed (during the exam period: 
10.00 - 00.00)

Reading room regulations: 
Besides observing basic behavioural 
rules in libraries, bags and coats must 
be left in the basement cloakroom. 
The consumption of food, soft drinks, 
coffee, etc. are strictly forbidden!
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Köszönjük a 2014-es EFEN támogatását!
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