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Amikor ezt írom, még mindig nem tudjuk, mikor fog meg-
jelenni végre a szemeszter első száma. De mint, ahogy nagy 

dolgokban komoly hittel ki szokott tartani az ember, úgy 
azért mégis inkább elkészítem a szerkesztői levelet, hátha 

nem hiába. 

Szóval a (remélhetőleg) valamelyik őszi hónapban, amikor a 
kedves, kíváncsi, az előadásokra még be-beűzött lelkű Olvasó 
ezt a kezébe veszi, gondoljon ránk melegen az első söre köz-

ben. 

Őszi számunkat az autók iránti tomboló szimpátia jegyében 
fogalmaztuk meg. Ezen túl a témába, mint szellemileg ép 

kisgyermekek az egyszerű logikai koncepciókat, úgy illesztet-
tünk számos leágazást a négy kerék – autó – mentő – egész-

ségügy tengelyen.

Semmi kedvem kielemezni a csúszás okát. Biztos több 
ponton el lehetne kapni olyan pillanatokat, amikor okos cél 
nélkül, mint a kórokozók szédelegtünk a város ereiben. Hála 
nektek: globális felmelegedés, őszi jó idő, sólymos ifjúság. De 
hát mit reméljen az ember, ha nem azt, hogy Ti is ezt csinál-
tátok és az újságra irányuló delejes igény csak most, ezekben 
a hidegedő, rövidre csonkolt napokban ébredezik testszerte.  

Keep calm van sudoku!

Alapvetően két ember létezik a POTE-n: aki már tudja mi a 
feedback és, aki majd megtudja. Mivel az előbbi két csoport 
– ellentétben mondjuk a vonatgázolások áldozataival – nem 
marad összebékíthetetlenül szeparáltan, sőt, utóbbi előbbibe 
átalakul, így helyet szántunk egy kis témát érintő piackuta-

tásnak. Több mint 200 hallgatói véleményt tükröznek kimu-
tatásaink. 

Ám mint karambol pillanatában az élethez rendelkezésre álló 
tér, úgy fogy a türelem, ha már késünk ne lötyögjünk minde-

nen sokat.

Az olvasáshoz fékevesztett kéjt kívánok!

SZERKESZTŐI LEVÉL
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 Írta: 
 dr. Hollósy tiBor 
 Fényképezte: 
 losonczi róBert és 
 dr. Hollósy tiBor 
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2013. augusz-
tus 5-én a Cam-
bodiaangkor Air 
légitársasággal 
repültünk 
Bangkokból 
Siam Reapba. 
A hazánknál 
kétszer nagyobb 
országban tizen-
ötmillió ember 
él elég szegényes 
körülmények 
között. A ko-
rábbi Khmer 
Birodalom sok 
háborún ment 
keresztül, majd 
a franciák gyar-
matosították az 
országot. A XX. 
század második 
felében sajnos a 
vörös khmerek 
rémtetteiről volt 
hírhedt Kambodzsa, de ma már viszonylag rend van és 
alkotmányos monarchia. Egyre több turista igyekszik 
felkeresni az országot, elsősorban a khmerek csodás 
kultúrája, épületei miatt. Mi is ezek miatt érkeztünk 
ide. A Siam Reap-i repülőtérről busszal mentünk a 
szállodánkba, majd elindult a felfedezőkörút.

A VILÁGÖRÖKSÉGEK 
NYOMÁBAN XXVI. 
INDOKÍNA ORSZÁGAI: 
KAMBODZSA ÉS VIETNÁM

2014 OKTÓBER 7



SIAM REAP. Az ország második 
legnagyobb, de turisztikailag a legfonto-
sabb városa. Innen lehet megközelíteni 
Angkor templomegyütteseit, ami a 
várostól tíz km-re található. A legjobb 
megoldás az volt, hogy biciklit kölcsö-
nöztünk, amivel szinte mindenhova 
eljutottunk. Arra kellett csak ügyelnünk, 
hogy délután 4, fél 5 körül már fedett 
helyen legyünk, ugyanis menetrend-
szerűen érkezett naponta az eső. Ezt 
leszámítva gyönyörű napsütésben volt 
részünk, ezek az apró záporok nem 
akadályoztak minket semmiben. A 
város mindent megad a turistának, ami 
jellemező Kambodzsára. Minden utcá-
ban vagy húsz masszázsszalon, fodrász, 
szépségszalon, ahol olcsó szolgáltatást 
kaphatunk (a minőség persze kérdéses). 
Ha akartuk volna, akkor egy medencébe 
lógatva a lábunkat, apró halak ehették 
volna le a bőrünket (persze csak az 
elhalt stratum corneumot). Rengeteg 
étterem és szálloda is van a városban, 
ezek minősége viszont gyakran megha-
ladta az európai színvonalat. Megvettük 
a borsos belépőt – három napra volt 
érvényes –, majd betekertünk a dzsun-
gelba.

ANGKOR. A khmer kultúra kiemel-
kedő emléke a IX-XV. század között 
élte virágkorát. 890-ben Dzsajavarman 
király alapította, míg 1432-ben sziámi 
és vietnámi törzsek foglalták el a várost. 
1907 óta próbálják restaurálni a terü-
letet, ami nem könnyű, mert csak egy 
temploma 9 km2-es, és templomból leg-
alább négy van. Három napra elegendő 
látnivalóval szolgál az ősi város, mi a 
legszebb templomokat látogattuk meg: 
Angkor Wat, Angkor Thom, Ta Phrom és 

Bayon. Kaptunk részletes térképet és 
elegendő ivóvízzel felszerelkezve neki-
vágtunk a templomoknak. Mindegyikre 
jellemző, hogy vizesárkokkal vannak 
körülvéve és több díszes kapun keresz-
tül juthattunk be a legbelső szentélyek-
be. A khmer templomok leginkább a 
tornyukról ismerhetőek fel, ami olyan, 
mint egy nagy kukoricacső.

Egy egész napot szántunk Angkor Wat 
és Bayon templomaira. A biciklit általá-
ban a korszerű biciklitárolóban hagytuk 
(értsd: fa) és lezártuk a biztonsági be-
rendezéssel (lakat). Lopástól nem kel-
lett tartanunk, Kambodzsában ugyanis 
mindenkinek van biciklije és legalább 
egy motorja. A templomokat termé-
szetesen gyalogosan járhattuk be. Az 
ebédet helyben oldottuk meg, sok-sok 

ilyen célból épült bódékban készítették 
az ennivalókat. A bódék tulajdonosai 
egymást túlharsogva, ordítva próbálták 
magukhoz csalogatni a gyanútlan (és 
éhes) turistát. Azt kellett tapasztalnunk, 
hogy mindegyik ugyanolyan árral dol-
gozott, így mi annál ettünk, aki ebből az 
árból is adott kedvezményt. A bódék te-
tején biztonsági kamerák, akarom mon-
dani majmok figyelték mozdulatainkat. 
Naná, hogy voltak képeslap- és ruhaá-
rusok, és semmit nem érő ajándékokat 
árusítók („Made in China”). A délutáni 
rövid esőt a templomban vészeltük át, 
ruhacsere után megkerestük a bicajokat 
a közben kialakult tó mélyén.

Bayon temploma eltért a többi khmer 
templomtól. Itt ugyanis több száz hatal-
mas fejet faragtak ki a kövekből, melyek 
leginkább Buddhára emlékeztettek. 
Angkor templomait egyaránt használta 
a buddhista és a hindu vallás. A Bayon 
templom külön fallal körülvett területen 
volt, erre fél nap elegendőnek bizonyult, 
mivel a nap másik felében arra vártunk, 
hogy elálljon az eső. Miután megszá-
radtunk, még egyszer körülúsztuk a 
templomot.

Egy külön nap kellett Angkor Thom 
templomaihoz, mivel ezek még mesz-
szebb voltak Siam Reap-tól. A bicikliút 
során gyakran kellett megállnunk, hogy 
elsőbbséget adjunk az elefántoknak, 
majmoknak és motorosoknak. Előb-
bieket nem bántuk, utóbbiakat igen, 
mert büdösek és hangosak voltak. Talán 
a legérdekesebb templomegyüttes Ta 
Phrom volt. Ez az a templomrom, amit 
teljesen benőtt a dzsungel, és a fák vas-
tag gyökerei körbefonták a szobrokat, 

„Egyszer zebrán 
haladtam át (van 

egy-kettő a város-
ban), és a kanya-

rodó motorosnak 
fékeznie kellett, 

amit egy hangos és 
méltatlan “óóóó” 

felkiáltással adott 
tudtomra.”
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ajtókat, ablakokat, falakat. Képeslapokon a legtöbbet 
látott ábrázolás. Az útikönyvem szerint több filmet is 
forgattak a templom elhagyatott falai között (pl. Tomb 
Raider – Lara Croft). Miután elállt az eső, hazaevez-
tünk a biciklikkel a szállodába.

Az utolsó délután-estét ajándékok vásárlására fordí-
tottuk, majd mindent összepakolva és a reptéri transz-
fert lefoglalva vártuk a másnapot. A Cambodiaangkor 
Air repülőgépével mentünk tovább az ország fővárosá-
ba, Phnom Penh-be.

PHOM PHEN. Az egykori királyság fővárosa ma 
kétmillió lakosú, Angkor eleste után a khmerek szék-
helye volt. A vörös khmerek – és vezetőjük: Pol Pot – is 
itt rendezték be főhadiszállásukat, az ebből kialakított 
múzeumot megnéztük. Az első ebédünk alatt akkora 
eső esett, hogy az utcát elöntötte a víz, a motorosok-
nak csak a bukósisakjuk látszott ki a vízből. Ehhez mi 
már hozzászoktunk. Levettük a papucsunkat, és lassú 
úszótempókkal közlekedtünk.

A város központi része gyönyörű. Itt található a 
Királyi Palota csodás épületei, templomai. A város ezen 
részét rendben-, tisztántartják, de a többi városrész ret-
tenetes. Az egykori vörös khmerek épületei, börtönei is 
az elhanyagoltabb városrészeken voltak, alig találtunk 
oda gyalogosan. Amit tudtunk, megnéztük, beleértve a 
többi buddhista templomokat, kolostorokat, emlékmű-
veket, múzeumokat. Az éttermekben itt nem fogadták 
el az olyan bankjegyet, ami akár csak egyszer is ketté 
volt hajtva. Mivel az ő pénzük (real) semmit nem ér, 

sokszor 
dollárban 
fizettünk. 
Nem tu-
dom, ők 
hogyan 
hordják a 
pénzüket, 
de nekem 
nem fért be 
a pénztár-
cámba, ha 
nem hajtot-
tam ketté. 
Reggelente 
pénzvasa-
lással indult 
a nap, erre 
kínosan 
ügyeltem. 
De mikor a 
visszajárót olyan pénzekben kaptuk, amit akkor húz-
hattak ki egy tehén szájából, akkor földhöz vágtuk és 
követeltük a makulátlanul tiszta bankjegyet, aminek 
simaságát vízmértékkel ellenőriztük. Az ételek azon-
ban nem voltak drágák és nagyon finomak voltak.

Kambodzsában egy hetet töltöttünk, ezt a két várost 
néztük meg. A fővárosból ismét kedvenc légitársasá-
gunkkal repültünk tovább Vietnámba. Itt tíz napot 
voltunk, és a Világörökség részeit képező helyszíneket 
kerestük fel.
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Az ország nevét hallva talán minden-
kinek a vietnámi háborúk jutnak az 
eszébe, mintha 1945-ben itt nem ért 
volna véget a II. világháború. Egészen 
az 1980-as évek végéig állandó harcban 
álltak a vietnámiak, hol Japánnal, Kíná-
val, Szovjetúnióval, vagy éppen egymás-
sal. Az ország kettéoszlott (Észak- és 
Dél-Vietnám), két fővárossal. Elsőnek 
a valamikori Dél fővárosába, Ho Chi 
Minh Városba érkeztünk.

HO CHI MINH CITY. Régi, francia 
neve: SAIGON. Hét és félmillió lakosá-
val az ország legnagyobb városa. Nem 
gondoltam volna, hogy valaha látok 
még vörös csillagot, sarlót, úttörőnyak-
kendőt és egyéb kommunista jelképeket, 
ezekkel volt tele a város. Azonban nem 
ezekből volt a legtöbb, hanem motorból. 
A hét és félmillió lakosnak lehetett vagy 
ötmillió motorja. Az utcákon átkelni 
életveszély volt, ha egyszer elindul-
tunk, akkor nem volt szabad megállni. 
Ugyanis a folyamatosan haladó gyalo-
gost a motorosok kikerülik (hogy egy 

cm-rel, az nem gond), de ha megáll a 
kalandor, akkor a motoros tanácstalan 
lesz, emiatt esetleg neki fékeznie kell, 
és az valami borzasztó. Soha nem 
láttunk baleset, tudnak vigyázni egy-
másra. Egyszer zebrán haladtam át (van 
egy-kettő a városban), és a kanyarodó 
motorosnak fékeznie kellett, amit egy 
hangos és méltatlan “óóóó” felkiáltással 
adott tudtomra. A városban nagyon 
sok a buddhista, hindu és valószínű a 
vietnámi buddhista vallásnak szentelt 
templom. Ez utóbbi teljesen más, mint 
a többi országban megismert buddhiz-
mus. A városból két nap elég is volt, 
majd a bőröndöket a hotelben hagyva, 
két hátizsákkal a vállunkon a Vietnam 

Airlines géppel az ország közepe felé 
vettük az irányt, ahol egykor a két 
különvált ország határa húzódott.

DA NANG. Az 52. szélességi kör 
közelében lévő jelentős kikötőváros 
a demilitarizált övezetben volt. Ma 
nagyon kellemes klímájú, fejlődő vá-
ros. Itt kellett egyet aludnunk, hogy 
másnap buszokkal menjünk tovább. A 
délutánt fürdéssel töltöttük, a város a 
Dél-kínai-tenger partján fekszik. Befi-
zettük a másnapi buszjegyet és vártuk 
az indulást.

HUÉ. Az út három óráig tartott, hol-
ott csak 80 km-t tettünk meg. A város 
ma a Világörökség része. Kiemelkedő 
jelentőségű példája a régi vietnámi, 
egykor virágzó feudális városnak. A 
vietkongok elleni támadások során nagy 
része megsemmisült, de a gondos resta-
urálásoknak köszönhetően sok minden 
újra látogatható. A város közepén állnak 
a műemlék épületek, számos kapun, 
ajtón keresztül kellett mennünk. Itt 

csak egyet aludtunk, mert más látnivaló 
nem lévén, mentünk vissza busszal Da 
Nang-ba. Átszállást követően érkeztünk 
meg az egykori császárvárosba, Hoi An-
ba, ahol már két éjszakát voltunk.

HOI AN. Az Unesco jellemzése szerint: 
„a XV-XIX. században épült hagyo-
mányos délkelet-ázsiai kikötővárosok 
jellegzetes és érintetlenül fennmaradt 
példája”, számos pagodákkal, templo-
mokkal és a gyarmatosítók házaival. A 
lagúnák, folyók eliszaposodása és más 
városok felemelkedése miatt Hoi An 
hanyatlásnak indult, korábbi jelentősé-
gét elvesztette. Ami viszont megmaradt, 
az egy nagyon kellemes tengerparti vá-

ros, kedves emberekkel, szép házakkal, 
utcákkal. Ezeken kívül a fő látnivaló a 
várostól egy órányi buszozásra található 
My Son (ejtsd: mi szon) település.

MY SON. A IV. és XIII. század között 
egyedülálló civilizáció alakult ki, mely a 
hinduizmusból táplálkozott. Az egykori 
város helyén ma hetven épületből álló 
romvárost látogattunk meg a dzsungel-
ben, miközben 45 fok volt. A vietnámi 
háború alatt a vietkongok búvóhelyei 
voltak. Erre a túrára befizettünk, így 
volt kényelmesebb. A túravezető több-
ször hangoztatta, hogy itt nem valaki-
nek a fiáról van szó, tehát ne angolosan 
ejtsük a város nevét. A túra egész napos 
volt, egy kis ebédet adtak. Hazaér-
vén örömmel úsztuk egyet a szálloda 
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medencéjében és már a hazautat terveztük. Másnap 
busszal visszamentünk Da Nangba, majd repülővel Ho 
Chi Minh Citybe. Ugyanabban a szállodában aludtunk 
még egyet, a bőröndünket felvettük és elindult a na-
gyon hosszú út hazafelé.

Elsőként Hong Kongba repültünk, majd a FinnAir 
gépével egy nyolc órás repülőút vette kezdetét Helsin-
kiig, Innen már csak egy röpke ugrás volt Budapest. 
Negyvenhárom napot töltöttünk az ázsiai történelmet 
nagyban befolyásoló Indokína országaiban, Burmában, 
Thaiföldön, Kambodzsába és Vietnámban. Ahány ország, 
annyiféle életmód, vallás, szokások, időjárás, ételek, 
italok. Próbáltunk mindent megnézni, elvegyülni a he-
lyiek között, kicsit úgy élni, mint ők. Valahol örültünk 
ennek, valahol nem. Valahol sikerült, valahol nem. De 
minden ilyen nagy út végén mindig ugyanaz az érzés 
jött a felszínre: jó hazajönni, jó hazaérni!
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Dr. Vájer György, élt 25 évet. Abszurd 
felirat a mogorva szeptember első mun-
kanapján.

Szeptember... hallgatóként az új tanítási 
év kezdete; gólyáknak az egyetem első 
falatja. Így volt ez 7 évvel ezelőtt velünk 
is, Gyurival is. A gólyatábor halványodó 
emlékei még meg sem találták végleges 
helyüket, már büszkeségtől duzzadó 
mellkasok járták a medicinához vezető 
folyosókat: elkezdődött.

Visszanézve csak úgy elröppent az egész 
– pedig benne lenni maga volt az örök-
kévalóság. A bulik és B bulik, koliterasz, 
hajnali kolbász-ubi a vásárcsarnokban, 
nehezen induló reggeli előadások, forma-
linszagú ücsörgés közben egy claviculát 
piszkálva; vizsgák, és még több. Hogy 
ment? „...lazán, mint a rigalánc.” Meglett! 
Hozok sört! Nem lett meg... Nincs egy 
söröd? Mikor mész? Miből mész? Ucs-
csó időpont? Hát, akkor... kalap szart. 
Gólyabálok és felezők, International 
Evening és EFEN, végtelennek tűnő nyári 
gyakorlatok. Hol csinálod? Milyen volt? 
Hagytak vénát szúrni?!? Gyakorlat vala-
hol, valamikor... >Telefoncsörgés< „Merre 
vagytok...?” >csönd< „...a TV-toronyban.” 
>hatásszünet< „Az gond.”

Bitang egy dolog az ilyesmi: az 
emlék-reflux érzése retrosternálisan, 
már-már a garatban, tompa nyomás a 
mellkason. Egy kő, melyet az idő kell, 
hogy elemésszen. Vájer Gyuri. Bemu-
tatni nehéz lenne, megtette Ő maga. 
Élete biológiai értelemben fájdalmasan 
rövid, története annál vaskosabb. Egy 
végtelen nyelvújító, az orvosi Kazinczy-ja. 
Átláthatatlan képzettársítások és foga-
lomhasználat – valami megfoghatatlanul 
kiszámíthatatlan, mindig máshogy. 
Medikusok és oktatók mindennapi mo-
solyforrása. Egy arc a koliból, egy srác az 
ÁOK-ról, aki mellett nem lehetett csak 
úgy elmenni. Hatással volt a környezetére; 
nem is tudtuk, mennyire. Nem ismerek 
embert, aki jobban élt volna annak a 
bizonyos, sokat emlegetett >mának<. 
Nem kallódott Ő, csak máshogy látta. 
Kettes számrendszerben számolt, mikor 

tízes volt a mainstream. Nem is tehetett 
volna mást, belevágott a pszichiátriába... 
belevágott volna.

Irigylésre méltóan egyszerű tervei 
voltak, rajongott az egyszerűségért. Az 
öreg „Leőweysta” a 141 pontjával, a család 
büszkesége – akinek Paks volt a Bakonya. 
Aki a hétvégi téglapakolásról oly csillogó 
szemmel mesélt, mint gyermek a délutáni 
szánkózásról. A nagymamája régi házát 
szerette volna felújítani. Egy kicsit el-
menni Németországba orvoskodni. Aztán 
hazatérni és itthon tenni a dolgát – hogy 
ne legyen boldogtalan ember a környeze-
tében. Biztos cél felé tartott, mégis tudott 
a mában élni.

De volt ott az az EKG, kalandos éveink 
idusán... nem tulajdonítottunk neki nagy 
jelentőséget. Egy kis delta-hullám, kicsit 
rövidebb PQ. Medikus újságról lévén szó, 
nota bene, fanyar tanulsága az életnek... 
bár ritka a WPW, ahogy azon belül a 
hirtelen szívhalál is: a statisztikailag kis 
valószínűségű események ugyanúgy be-
következnek, mint a valószínűbbek – csak 
ritkábban. Ilyenkor az orvos fogja a fejét... 
Hát kérem, a betegség nem olvasta a 
tankönyvet?!? Egy család pedig csak áll, és 
nem érti. Miért pont... pont az Ő beteg-
sége nem olvasta a tankönyvet...?

„Nekem csak egy célom van, hogy befejez-
zem az orvosit és utána fonendoszkóppal a 
nyakamban rakodjam a téglát.” 

Nos, a mondat első felét teljesítetted 
– ehhez szívből gratulálok, még egyszer. 
Remélem, nem maradt túl sok elpakolat-
lan tégla sem.

Mindannyiunk nevében azt kívánom, 
találd meg az új helyed ott ahol vagy; és 
soha ne állj be a sorba – akárhol is légy. 

Jó utat, Gyuri barátom!

P.s.: Bandival pedig igyatok egyet azok-
ra a jó öreg napokra!

Z

EGY MEDIKUS 
MARGÓJÁRA
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Prof. Dr. Boldogkői 
Zsolttal, az áltu-

dományok, valamint 
a paramedicína 

fáradhatatlan és 
szakmailag alapos 
kritikusával az i. 
medikus és OrvOs 

Fesztiválon tartott 
előadása után volt 

szerencsénk interjút 
készíteni.

Dr. Boldogkői Zsolt 
a szegedi tudomány-

egyetem általános or-
vostudományi karának 
professzora. Számos 
nagy népszerűség-

nek örvendő kurzust 
vezet és nem kevés 

visszhangot kiváltó, 
egyre növekvő olva-
sótábort megmozga-
tó publikációt jegyez. 

Írásait – melyek 
net-szerte könnye-
dén elérhetők - mi 

csak ajánlani tudjuk.

PROF. DR. 
BOLDOGKŐI ZSOLT 

INTERJÚ
Írta: HorvátH Bálint
Fotó: HorvátH Fanni

facebook.com/Confabula14



„A magyar hallgatók sajnos nagyon 
passzívak, sokukat, valószínűleg nem is 
érdekli a téma. Vannak viszont felsőbb 
éves hallgatók, akik vehemensen neki-
mennek az áltudományoknak. Kellene 
egy szervező erő, aki összefogja ezeket a 
törekvéseket. ”

Miért döntött úgy, hogy felveszi a 
harcot a homeopátia ellen?

Nem csak a homeopátia, hanem az ösz-
szes áltudomány ellen küzdök. Ebbe az 
előadásba sajnos csak a homeopátia fért 
bele. Eleinte kifejezetten tudományos 
jellegű publikációkat írtam különféle 
témakörökben, amelyek elsősorban az 
Indexen, az Origon, a Népszabadságban 
és a HVG-n jelentek meg. Azt vettem 
észre, hogy ezeket sokan olvassák. Meg-
lepett, hogy erre ekkora az érdeklődés. 
Én először csak egyetlen cikket akartam 
írni, de a visszajelzések és a növekvő 
olvasótábor miatt egymást követték az 
írások. 

Mi volt a legnagyobb port felkavaró 
írása?

A homeopátiáról szóló írásom sokáig 
vezette a listát. 

http://index.hu/tudomany/2013/02/06/
homeopatia_a_nagy_atveres/

 Ez a cikk óriási reakciót és indulatokat 
váltott ki. Ezt olvasottságban a későb-
bikben is csak egyetlen cikk előzte meg, 
amit a táplálkozással kapcsolatosan 
írtam. 

http://index.hu/tudomany/2013/10/29/
paleolit/

Eleinte még nem misszióban gondol-
kodtam, valahogy a reakciók sodortak 
tovább. A szakmán belül nem vette fel 
senki ezt a kesztyűt, ezért kénytelen 
voltam én ezt megtenni. Egyébként a 
Szkeptikusok Társasága foglalkozik még 
ezzel a témával. Ők tudományos pon-
tosság oldaláról közelítik meg a dolgot, 
én egy kicsit populárisabb formában, 
ami remélhetőleg nem megy a színvonal 
rovására. Nyilván egy ilyen erős, ellenző 
álláspontot sokan támadnak a külön-
böző fórumokon, nekem is edződnöm 
kellett a kemény kritikákhoz. 
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Azt mondta, hogy az írásai nagy visz-
szhangot váltottak ki. Ez a visszhang 
laikusoktól érkezett vagy a szakma is 
kommentálta? Kapott szakmai támo-
gatást?

Sajnos, a kritikák elsöprő többsége 
laikusoktól érkezik, s nem releváns. 
Tudomásom van arról is, hogy az orvosi 
szakmában is vitatkoznak az írásaimról, 
s van, aki ádázul támad, mások egyet-
értenek a főbb állításokkal. Persze én 
is hibázok néha, utólag visszaolvasva, 
nem is értem, hogy írhattam le az adott 
mondatot. Alapvető hibát szerintem 
még nem vétettem. Az egyik cikkembe 
került bele valahogy egy olyan állítás, 
hogy a szervek túlműködését az or-
vostudomány nem ismeri. Már nem 
emlékszem, mit akartam kifejezni itt, 
de a megfogalmazás szerencsétlenre 
sikerült. Mindenestre, nem vette észre 
ezt senki, legalábbis nem jelezték.  A 
lényeg az, hogy az orvos társadalomban 
jóval nagyobb az alternatív orvoslás 
támogatottsága, mint ami a nyilvános 
kritikákban megjelenik, ezt többször 
tapasztaltam.

Lehetséges, hogy az írásaimnak éppen 
az orvosok között van a legnagyobb 
hatása, ezért azon gondolkodom, hogy 
szakszerűbben megírt, szakirodalmi 
referenciákat is tartalmazó közlemé-
nyeknek is lenne értelme. A kollégák 
gyakran megveregetik a vállamat, sőt 
nyilvános fórumokon, konferenciákon 
elismernek. Volt, aki a homeopátiás 
cikkemet kiragasztotta az osztálya fo-
lyosójának falára. Úgy hallottam, hogy a 
Webdokin többen támadnak, elsősorban 
családi orvosok, mások a védelmemre 
kelnek. Ez egy zártkörű internetes oldal.  
Az orvosi karokon, véleményem szerint 
alacsony az alternatív orvoslás támoga-
tottsága.

Az írásaim másik hatása az, hogy az 
újságírók is bátrabban írhatnak ezekről 
az átverésekről, hiszen a szakmából is 
megjelentek kritikák. Úgy látom, hogy 
meg is szaporodtak az ilyen témájú 
cikkek. Sajnos a laikusok egy jó része 
már elkötelezett az alternatív medicina 
egyes ágai iránt, s mély orvoslás ellenes 
attitűdökkel rendelkezik. Itt már nem 
lehet segíteni, az észérvek hatástalanok. 

Meglepő, hogy kertek alatt érkezik a 
támogatás a nyílt platform helyett.

Igen ez egy érdekes helyzet. Itt van egy 
nyílt átverés, amire vannak büntetőjogi 
paragrafusok, mégpedig nagyon kemé-
nyek és nem használják ezt. Az ember-
nek megvan a joga arra, hogy szabadon 

ítélje meg a dolgokat, csakhogy a tudo-
mány és esetünkben az orvostudomány 
egyre bonyolultabb. Az emberek pedig 
úgy tájékozódnak, hogy éppen mit hal-
lanak. A szakemberek véleménye - akik 
a saját terminológiájukat használják - 
nem érinti meg az embereket. Helyette 
a média és az internet sötét bugyraiban 
keresnek információt. 

Hogy vette észre, a diákjai között 
mennyire volt népszerű a homeopátia? 
És mennyire népszerű, amióta Ön 
tudományos alapon harcol ellene?

A magyar hallgatók sajnos nagyon 
passzívak, sokukat, valószínűleg nem is 
érdekli a téma. Vannak viszont felsőbb 
éves hallgatók, akik vehemensen neki-
mennek az áltudományoknak. Kellene 
egy szervező erő, aki összefogja ezeket a 

törekvéseket. Én egyedül kevés vagyok, 
mert rengeteg egyéb dologgal is fog-
lalkoznom kell. A kritikus szakmának 
kellene valahogy összefogni a szkepti-
kusokkal, s együtt tenni valamit.

Milyen jövőt lát a misszió előtt? 

Attól tartok, hogy rövidtávon csak a 
jogalkotás szintjén lehet érdemben 
tenni. Ehhez puhítani kell még a téma 
társadalmi megítélésén, például cik-
kekkel, előadásokkal. Hosszútávon az 
oktatás radikális megújítása lenne a 
megoldás, nem csak erre a problémára. 
Az emberi agyat logikus gondolkodásra 
kellene használni az adattárolás helyett. 
Ez utóbbi feladatra ma már léteznek 
egyéb eszközök is.
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Mikor és milyen indíttatásból alakul-
tatok meg?

Igazából tavaly a Pécsi Egyetemi Napok 
alatt gondoltuk ki így művészeti karos 
rezesek, hogy mi lenne, ha ezzel kicsit 
feldobnánk a csapatot, a hangulatot és 
mai zenéket kezdenénk el játszani. Ilyen 
törekvéseink már akkor is voltak mikor 
én gólya voltam, tehát öt éve, viszont 
akkor egy kicsit nehézkesebb volt a do-
log: az más volt emberanyag is és nem 
volt akkora szavam sem akkoriban.

Szóval ez tulajdonképpen egy kifor-
rott baráti társaság?

Gyakorlatilag igen. Szinte mind 
végzősök vagyunk, de most igyekszünk 
kinevelni egy új nemzedéket, hogy 
tovább tudjuk adni ezt a stafétát. Gó-
lyákban is gondolkodunk, de számítok 
arra, hogy pár embernek más karokról is 
megtetszik ez útközben.

A nevetek időközben megváltozott, ez 
minek köszönhető?

INTERJÚ
FÁBIÁN PÁL TAMÁS
PTE BRASS BAND

A gólyatáborból és 
számos más váro-
si rendezvényről 
is jól ismert pte 
Brass Band vezető-
jével beszélgettem 
a rézfúvós zenekar 
életéről és munkás-
ságáról.

Írta: szabó dalma 
Fényképezte: Falusi krisztián
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A tavalyi év első szemeszterében mint 
MK Brass Band működtünk, amikor az 
EHÖK felfigyelt ránk. Ők ajánlották, 
hogy mi lenne, ha PTE Brass Band 
lennénk és az egész egyetemet képvisel-
nénk. Tőlük is szokott jönni megbízás, 
például a Beach Party keretein belül, 
illetve Sziget-re is kivittek minket ahol 
az Egyetemek Utcáján zenélhettünk.

Teljesen non profit szervezet vagytok?

Ami az egyetemen keresztül megy, azt 
közéleti ösztöndíjban kapják meg a 
srácok, illetve én, aminek egy bizonyos 
részét elkülönítjük fejlesztésekre, 
hangszervásárlásra, utaztatásra, de ha 
1-2 üveg sört megkíván valaki, akkor a 
zenészbenzint is abból álljuk.

Külföld szóba jött már az itthoni 
fellépéseken kívül?

Egyelőre csak Magyarországon belül 
mozgunk, de mindenképp tervben van 
külföldi fellépés is, ha lehetőség adódik 
rá. Itthoni nagyobb szabású fellépésünk 
eddig a Zsolnay Fesztiválon volt, vala-
mint a MOF (ahova az ÁOK hívott) és 
persze a Sziget. 

Melyik volt a legjobb élmény?

Mindegyik nagyon jó volt. Vezetőként 
és szervezőként stresszesebben élem 
meg a dolgokat, mint a többiek, de 
végeredményben teljesen rendben van. 
Sok gólyatábort is végigjártunk, ahova a 
szervezők hívtak minket. Ezekre általá-
ban úgy jött a telefon, hogy mikor, hol, 
mennyiért vállaljuk-e a dolgot, de azért 
igyekszünk nem profitorientáltak lenni.

Mennyi szabadidőt igényel a gyakorlás 
és kivitelezés?

Ez egy kényes kérdés, mert mindig 
alkalom szüli a próbákat is. Tervezem, 
hogy rendszeres próbák legyenek. Egy 
új banda kellene, mivel idén nyáron 
sokan kimentek, így kellenek az új ta-
gok, hogy megmaradjunk 12-en, mert a 
számok nagy részét fix apparátusra írjuk 
át: négy trombita, három harsona, két 
tenor, egy tuba és két dob. Ha valaki hi-
ányzik, akkor gyorsan átírjuk a dalokat, 
hogy egységes maradjon a hangzás.

Hirdettek felvételt is?

Ha minden kötél szakad, akkor igen, 
de szeretném minél jobban megtartani 
a profi vonalat, vagyis a Művészeti Kar 
rézfúvósait. Habár ez a műfaj nem olyan 
formájú tudást igényel, mint egy klasz-
szikus vonal, vannak nyitott emberek, 
akik ezt szívesen csinálják.

Hogy választjátok ki a zenei palettát?

Ha valakinek megtetszik valami, 
belinkeli és mi vagy lehurrogjuk, vagy 
nem. A Youtube-ot nézettség szerint 
böngésszük, hogy éppen mi népszerű az 
adott időszakban. Volt, ami eleinte nem 
tetszett, de mégis megcsináltuk és végül 
jó dolog sült ki belőle. Vannak olyan 
számaink is, amik annyira nem ismer-
tek, de tetszenek nekünk és azokról is 
jó visszajelzések jönnek. Általában én 
dolgozok vele, többször meghallgatom, 
leírom és megformázom egy kottázó 
program segítségével. Kaptunk már 
olyan felajánlást is egy zenésztől, hogy 
csak úgy leír nekünk két számot, mert 
szeretné tőlünk hallani.

Mik a további terveid?

Ebben az évben még megpróbálom 
kihozni a bandából a maximumot, majd 
átadni a stafétát az utánam jövőknek, 
majd mindenképp szeretnék továbbta-
nulni a PTE doktori képzésében vagy 
egy szakirányú továbbképzés keretei 
között.
A bandával szeretnénk eljutni több 
hazai egyetemre, inspirálni másokat, 
főleg ahol zeneművészetisek vannak, 
mert tervem és nagy álmom, hogy ezzel 
megreformáljuk a rézfúvós zenét. A 
rezesbandák Magyarországon hagyo-
mányosan indulókat, polkákat és ehhez 
hasonló stílusú dalokat fújnak, pedig 
– mivel nem kell hangosítás – nagyon 
stílusos és nem utolsó sorban nagy 
bulihangulatot tud kelteni. Ez egy kiak-
názatlan terület. Ebben a szemeszterben 
a Pécsi Napokon, a Villányi Bornapokon 
októberben, valamint számos gólyabá-
lon is hallhatók leszünk.

Üzennél esetleg valamit a karunk 
diákjainak?

Örültünk, hogy veletek bulizhattunk, 
mind a MOF-on mind a gólyatáborban. 
Remélem jövőre is találkozunk.

2014 OKTÓBER 19



facebook.com/Confabula20

S ha felosztottam
minden álmom,

én most már csak
azt kívánom:

- ne maradjon
hiányérzet-

Gyúrjuk össze
az Egészet! 

@ndy

Nem kell a sztrádán egy szép vasárnap 
délután 250 km/h-s sebességgel rongy-
olni – mondván ilyenkor úgysincsenek 
kint rendőrök – ahhoz, hogy bekövet-
kezzen életed legrosszabb napja. Elég 
egy röpke 90-100 km/h-s átlagsebes-
séggel hajtani, nem a vezetésre koncent-
rálni, rápillantani a telefonodra, mert 
Facebook-üzenetet kaptál, esetleg ittasan 
tövig nyomni a gázpedált és máris a 
következő emléked az lesz, hogy egy 
kórházban ébredsz fel – jobb esetben. 
Lássuk, hogy mi történhet Veled – a 
laikus ismereteken túl –, ha ütközöl egy 
másik gépjárművel.

Frontális ütközés pillanatában a 
hirtelen fellépő fékező hatás az egész 
testedet azonnal előrevágja. Ez elke-
rülhetetlen, legfeljebb mérsékelhető 
a biztonsági öv használatával és a 
légzsák kinyílásával. Súlyos esetben a 
komplex szervi érintettség, elégtelenség 
következtében beáll a halál rövid időn 
belül, de némi szerencsével megúszható 
kisebb sérülésekkel az eset. A követke-
zőkben megnézzük, hogy milyen forga-
tókönyvek létezhetnek egy balesetben 
az első perctől esetlegesen az utolsóig.

Az ütközés következtében fellépő 
gyors, nagy erejű mellkaskilendülés, 
majd hátravágódás okozhatja az aortát 
ellátó kisebb erek szakadását. Ennek 
következménye lehet az aorta belső 
rétegének berepedése, másodlagos 
jelenségként kialakulhat aorta dissec-
tioja. A főverőér falának hosszanti, lap 
szerinti szakadása során képződött 
csatornákban vér gyülemlik fel. Ha az 
aorta teljesen átszakad, akkor ömleni 
kezd a mellkasba a vér, majd a súlyos 
belső vérzés következtében keringési 
elégtelenség lép fel, végül gyorsan be-
következik a halál. Esetlegesen a teljes 
átszakadás helyett felléphet az aorta-
billentyű zárásképtelensége, melynek a 
következménye szintén végzetes. Már 
a baleset helyszínén életét vesztheti az 
érintett. A dissectio lejátszódhat tünet-
mentesen, de kísérheti tépő, mellkasba 
sugárzó, erős fájdalom. Műtéti beavat-
kozással is sokszor csekély az esély a 
túlélésre. A mellkast ért erős nyomás, 
ütés szívritmuszavart is előidézhet, mely 
ellátás nélkül szintén pár perc alatt 
végzetes kimenetelű lehet.

Ha a fejünk hirtelen rácsapódik a 
kormányra vagy a műszerfalra, akkor 
az erős ütés következtében akut agyi 
érkatasztrófa is felléphet a koponyaűri 
vérzés talaján. Eszméletvesztés követ-
kezik be. Ha az ütődés miatt az arteria 
carotis interna és/vagy arteria verteb-
ralis szakad át, akkor a halál rendkívül 
gyorsan bekövetkezik. Az agyi vérellátás 
nem lesz kielégítő, oxigénhiány hatására 
megkezdődik az agy és az idegrendszer 
károsodása. Ez az állapot súlyosbodik, 
majd visszafordíthatatlanná válik, és a 
paciens exitál. Az ütődés után keletke-
zett esetleges vérrög által előidézett agyi 
verőér-elzáródás súlyossága attól függ, 
hogy mely erek érintettek. Amennyiben 
elzáródik az arteria cerebri anterior, 
ellenoldali testfél gyengeség, érzékkiesés 
(főleg a lábszáron, lábon), személyiség-
zavar, tárgyak helyes azonosítására való 
képtelenség lehet a tünet a baleset után. 
Az arteria cerebri media érintettsége 
esetén szintén kialakulhat ellenoldali 
testfélgyengeség, érzékkiesés (főleg az 
arc és a karok érintettségével). Jellemző 
tünet lehet a beszédképtelenség, az 
ellenoldali látótérfél kiesése, vagy az 
öntudat zavara.

AUTÓS ÜTKÖZÉSEK FORGATÓ-
KÖNYVE – AVAGY AMIKOR 
NEM AZ NYER, AKI MER
Írta: Farkas gyula
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Egyik vezető halálok autós balese-
teknél a pneumothorax. Az incidenst 
követően a jármű egy nem kívánatos 
darabja hatol szervezetünkbe, vagy egy 
törött borda szúrja át a mellhártyát. 
Ezáltal a mellhártyaüregbe levegő kerül 
és a tüdőt tartó vákuum megszűnik. A 
tüdő részlegesen vagy teljesen összeesik. 
Ennek következménye lesz egy heveny 
keringési és légzési elégtelenség, mely 
kezeletlenül hamar végzetes.

Nagy probléma, ha két gépjármű 
szerencsétlen találkozásakor kigyullad 
valamelyik motorja. Könnyen robbanás 
következhet be, hisz’ tudjuk, hogy a 
benzin és az olaj meglehetősen jól ég. 
Szerencsésebb esetben az illető időben 
ki tud jutni az autóból, de olykor benn-
ragad. Bőre könnyen lángra kap, má-
sodpercről másodpercre súlyosbodik az 
égési sérülése, sokkot kap és végül életét 
veszti. Ha túléli az esetet, a következő 
néhány nap is kritikus, mivel az égési 
sérülés talaján kialakulhat egy szepszis.

A leggyakoribb halálokokon kívül 
előfordultak ritkább, végzetes kimene-
telű autósbalesetek is a történelemben. 
Nem ütközéses eset, de megemlítendő: 
Isadora Duncan halálát egyik kedvenc 
sálja okozta, ami egy autó kerekei közé 
szorult és egyszerűen kitörte a nő 
nyakát. Egy londoni pár néhány évvel 
ezelőtt erotikus tevékenységet folytatott 
a férfi autójának hátsó ülésen. A kocsi 
nem volt kivilágítva, ráadásul egy hegyi 
kanyartól nem messze lévő szűk leálló-
ban parkoltak. Egy érkező, élesen for-
duló kamion belehajtott az autó hátsó 
felébe, letolta a hegyről a járművet. A 
helyszínre kiérkező hatóságok már csak 
a halál tényét tudták megállapítani. A 
rekonstrukció feltárta, hogy a nő az 
ütközés pillanatában meztelenül kivá-
gódott a szélvédőn, majd valószínűleg 
a zuhanó kocsi egy darabja kettészelte 
a testét. 2004-ben néhány floridai 
egyetemista füvet szívott – köztük a 
sofőr is. Hazafelé menet a rendőrségi 
jelentés alapján olyan víziója támadt az 
autóvezetőnek, hogy szétreped előtte 
az aszfalt. Félrerántotta a kormányt, 
nekivágódott a kocsi az oldalkorlátnak, 
majd belezuhantak a vízbe. A három 

utas percek alatt fulladás következtében 
elhunyt, de a sofőr túlélte. A súlyosabb 
történésektől eltekintve, természetesen 
kisebb sérülések is előfordulnak. Töré-
sek, ficamok, izomszakadások, látás és 
halláskárosodás, átmeneti tudatzavar, 
pszichés sokk – csak néhányát említve 
az általános esetek közül. A balesetet 
elszenvedők között – akár súlyos, akár 
nem – végzett felmérések igazolták, 
hogy egy ilyen negatív emléken nehezen 
teszi túl magát az érintett. Előfordulhat, 
hogy ha valaki szerencsésen túlél egy 
ilyen eseményt, egy gépjárművet sem 
akar többet vezetni. 

Az autók mindennapi életünk szerves 
„velejárója”, de mint láthattuk egy él-
vezetes vezetés akár egy életre rányom-
hatja bélyegét lelkünkre és testünkre 
egyaránt.
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Ülsz a technikában, várod, hogy sorra kerülj… most indult el az 
előtted lévő, innen 1 perc a startig… Eszedbe jut az idevezető út, 
a barátok, a család, mindenki aki segített abban, hogy itt legyél. 
30 másodperc… Bízol az autódban, de még jobban a navigátorodban, 
mert nélküle vak vagy a sötétben…15 másodperc. Izzad a tenyered, 
a pulzusod az egekben, még egy szorítás az övön, kézifék behúz, a 
motor beleforog a 8000-be…5…4…3…2…1...

Írta: 
Móki
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Hőskor

Így veszi 
kezdetét 
immáron 48. 
éve a Mecsek Rallye Árpádtető-
Remeterét gyorsasági szakasz, 
ezt ordítják torkuk szakadtából 
a navigátorok a jobbegyben. 
1967 nyarán hangulatjavító 
intézkedésként indítják útjára 
az első mecseki versenyt, mely 
inkább hasonlít egy túraversenyre, 
mint a későbbi küzdelmekre. 
Ekkor még 25-35 lóerős széria 
(módosítás mentes) Zastavákkal, 
Wartburgokkal, Skodákkal vagy az 
úri autóknak számító Volkswagen 
bogárral, Steyr-Puchhal vagy 
éppen az első versenyt megnyerő 
BMW 700-assal vágtak neki 
a megmérettetésnek. Az 
autóversenyzés a 60-as évek 
végén főleg a gazdagok sportja 
volt, hiszen a hosszú évek alatt 
összekuporgatott pénzen vásárolt 
autó kevesek kiváltsága volt, nagy 
becsben óvták, féltették őket, így a 
versenyzés gyakran szóba se jött. 

…És elindulunk! Bal három-utána jobb kettő hosszú-100-sima 
bal-sima jobb-100-jobb tő-200-utána jobb három szűk!...
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Mi is az a rallye?

A rallye egy technika sport, amely 
során a versenyre felkészített autóban a 
pilótának és a navigátornak gyorsasági 
és átkötő szakaszokat kell teljesítenie az 
1-2-3-4 napos verseny során.
A verseny a rajtceremóniával indul, 
ahol minden versenyző áthalad a 
rajtkapun: 1 perces különbségekkel 
vágnak neki a 100 vagy akár 1000 
km-es távnak. Az átkötő szakaszokon 
közúti forgalomban kell megközelíteni 
a kresz szabályainak megfelelően, 
megadott időre a gyorsasági szakaszok 
rajtját. A gyorsasági szakaszokon dől el 
a verseny, ezeken a 2-70 km-es lezárt 
pályákon minden eltöltött másodperc 

1 hibapontot jelent. 
Itt az előzetesen 
megtörtént 
pályabejárás 
során a pilóta egy 
utcai autóban 
ülve feldiktálja 
az ún. itinert a 
navigátornak, melyet 
a verseny során 
visszamondanak 
neki-ezáltal tud 
gyorsabban és persze 
biztonságosabban 
autózni.

aranykor
 

A pécsi autósport élet egyértelmű aranykora a hetvenes-nyolcvanas évekre tehető. Hogy miért? Egyszerű, akkortájt egy 
tehetséges fiatal kis anyagi ráfordítással képes volt egy olyan autót építeni, amivel megszorongatta vagy akár meg is verte a nagy 
csapatok (Pécsi Volán SC, Volán SC.Novotrade SE) szponzorált versenyzőit, ezzel szerezve magának hírnevet és szponzorokat. 

Ekkor még 40-50!!! ezer ember volt kíváncsi a küzdelemre és időjárással-hideggel dacolva képesek voltak napokat eltölteni a 
pálya mellet, éjjel tüzeket rakva csak azért, hogy láthassák a kedvencüket. Ők voltak a komálósok (korabeli szakkifejezés). A 

verseny ekkor már vérre menő küzdelem volt, a pilóták 
gyakran a határaik felett autóztak, mert a nagyon kiélezett 

küzdelemben ez kellet ahhoz, hogy eredményeket 
produkáljanak. Hogy is nézett ki anno egy rallye autó? 

A mezőny 99%-a a KGST piacaira készült Zsiguli 
2101, Lada 1200S, 1300, 1500, Skoda 100, 110, 130 RS, 

Trabant 601,Wartburg 353-ból állt. Ekkor már voltak 
ún. csoportok, amelyekben a hasonlóképp módosított és 

hasonló teljesítményű autókat külön-külön értékelték.
Az autókban már akkor kötelező volt a bukócső beépítése 

és a bukósisak viselete. Azon kívül mindenki a csoport 
előírásnak és a pénztárcájának megfelelően módosította 
az autóját, DE! ami nagyon fontos: széria közeli autóval 

is lehetett versenyt nyerni, mert nem volt nagy különbség 
a csapatok és az amatőrök autói között. A korabeli 

versenyeket a Ferjáncz Attila- Tandari János páros uralta 
Magyarországon egyedülállóan a gyári francia Renault 

csapat szponzoráltjaként egészen…
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ranga lászló – a Mecsek királya

Lehetetlen a mecseki versenyekről és a pécsi autósportról írni úgy, hogy őt kihagynánk. 1957-ben született Pécsen, és 1975-ben 
már a Pécsi Volán csapatában tevékenykedett versenyszerelőként, 1976-ban már navigátorként járta a pályákat. Baráti unszolásra 
1980-ban egy 1300-as Ladával rajthoz állt a pécsi hegyi versenyen és innentől kezdve meghatározó alakjává vált a hazai 
versenyeknek. 1982-től a Pécsi Volán csapatában versenyzett, ám az első bajnoki címéig 1987-ig kellet várnia amikor is egy Lada 
VFTS volánja mögött bevonult a történelembe. Hatszoros magyar bajnok, európai bajnoki futamgyőztes, tudott nyerni Ladával, 
Audi Quattroval és az autóval, amivel egybefonódott neve: Lancia Delta HF Integrale. Embersége és sportszeretete tette őt a 
pécsi motorsport örök bajnokává. 2001-ben hagyott itt minket 10 év betegség után. Mecsek Rallye nem is volt és soha nem is 
lesz nélküle. Szavaival búcsúznék: 

„Természetesen a dicsőség múló, ahogy elmúlt Ferjáncz felett, most felettem is, ugyanúgy elmúlik más felett is, és jönnek a 
fiatalok.”

Ha kedvet kaptál, akkor találkozzunk a rajtceremónián október 17-én délután és légy részese a történelmi csaták folytatásának 
itt a mi Mecsekünkben. 
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Így volt ez a nemrégiben elhunyt Paul 
Walker esetében is. A The Fast and the 
Furious sztárjáról mindenkinek az autós 
üldözések és a pörgős akciójelenetek 
jutnak eszébe. Ennek tükrében elmond-
hatjuk, karrierjéhez méltóan távozott 
az élők sorából. Cimborája mellett (aki 
szintén életét vesztette, ám ezt sok 
hírportálon figyelmen kívül hagyták), 
egy Porsche anyósülésén ült, amikor 
lámpaoszlopnak, majd fának csapódtak. 
Az esetért a rendőrség szerint kizárólag 
a gyorshajtás felelős. Sajnos a kasz-
kadőrök ez esetben nem óvhatták meg 
a veszélytől. 

Azonban nem Walker volt az egyet-
len színész, aki a német cég egyik 
modelljében távozott az élők sorából. 
A sokak szerint nagy karrier előtt álló 
James Dean egy Porsche 550 Spyder 
típusú gépjárművet hajtott, amikor egy 

Forddal ütközött 24 évesen, 1955-ben. 
Post mortem két Oscar díjra is jelölték. 
A baleset után a roncsot szállító trailer 
fának ütközött, a teherautót vezető 
sofőrt pedig a rázuhanó Porsche nyom-
ta agyon. A Jackass című reality egyik 
sztárja, Ryan Dunn sem lóg ki a sorból. 
Gyorshajtás, alkoholfogyasztás, ráadásul 
a jármű márkája is stimmel. Egy laza 
italozásnak indult, de az útviszonyok és 
egy masszív fa keresztülhúzta a beválla-
lós srácok számításait.

 Ám nemcsak a felvágós és indoko-
latlan száguldás szedhet áldozatokat 
az úton. Olykor a legtehetségesebb és 
leggyakorlottabb pilótákat sem kíméli 
a kaszás. 1994-ben Ayrton Senna da 

Silva brazil autóversenyző vesztette 
életét az Imolai nagydíjon. Az egyik 
kanyarban a betonfalnak csapódott 
valószínűleg a pálya egyenetlenségének 
köszönhetően. Halálát a jobb szemé-
be fúródó kiszakadt felfüggesztésrúd 
okozta. A Williams-Renault team gépét 
sajnos nem faltörő kosnak tervezték. 
A háromszoros világbajnok elvesztése 
megrázta a sportág résztvevőit és rajon-
góit. A baleset következtében átépítet-
ték a pályákat és nagyobb bukótereket 
alakítottak ki.

Mai napig erősen vitatottak a Diana 
hercegnő halálát okozó baleset részletei. 
Tény, hogy a sofőr ittas volt, azonban 
sok összeesküvés-elmélet született a 

A hazai híradásokból nap mint nap ömlik a hor-
ror. Erőszak, gyilkosságok, bankrablás és tragi-
kus balesetek százai évente. Rendkívül gyakoriak 
a közúti tragédiák, melyek eredményét gátlás-
talan, hatásvadász közvetítések tárják elénk, 
idővel teljesen kiirtva az empátia minden ma-
radványát. Annyi negatív hír áramlik, hogy leg-
többünket meg sem hatja, ha mondjuk egy kisebb 
család veszti életét az aszfalton. Néha azonban 
a gyászjelentések monoton gyarapodását megsza-
kítja valami rendkívüli, természetfeletti jelen-
ség: egy híresség hirtelen halála. A műsorvezető 
nem az áldozatok nemét és életkorát mondja be, 
hanem egy nevet, melynek hallatán az emberek 
többségében kattan valami. Egy arc, egy esemény, 
egy film vagy akár egy dal. Ebben az esetben a 
traumát mindenki magáénak érzi. Idézetekkel, 
”R.I.P.”-ekkel, képekkel és videókkal telnek meg 
a közösségi oldalak, beszédtéma lesz, az illető 
nevéhez köthető termékek eladása pedig megug-
rik. Hiába az ismertség, a rajongók imádata, hiába 
az átlag feletti életszínvonal, a sztárokra is 
vonatkoznak a fizika és fiziológia törvényei. Sok 
esetben az áttörő népszerűség a halálhírnek kö-
szönhetően éri el a maximumot. ovidius bölcses-
ségével élve: *„Fama post cineres maior venit”-bár ez 
a hozzátartozóknak sovány vigasz.

THE LAST AND THE DEADLIEST 

Írta: Jillek Bertalan
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körülmények tisztázására. Ezek közül legnépszerűbb a brit titkosz-
szolgálatot vádoló magyarázat, amit a muzulmán szerető és az ezzel 
kapcsolatos legitimációs és esetleges örökösödési körülményekre 
vezetnek vissza. A Mercedes-Benz S280 W140 típusú jármű egy párizsi 
alagútban tört össze. A biztonsági öv valószínűleg megmentette volna 
az áldozatokat. Felüdülésként szolgáljon az a baleset, melyben Rowan 
Atkinson törte rommá McLaren F1 négykerekűjét, miután a német 
ipar kitűnő terméke lángra kapott vezetés közben. A humorista sérü-
lései szerencsére még a munkásságánál is komolytalanabbak voltak, 
így ép bőrrel megúszta.

Hiába tehát az autóipar fejlődése, hiába a biztonsági berendezések, 
az ismertség csak bizonyos értelemben vett halhatatlansággal jár. A 
féktelenség egyaránt állít sírt a profi taxisofőrnek, a munkából ha-
zafelé tartó polgárnak, az ünnepelt színésznek vagy akár a bizonyos 
korokban emberfelettinek vélt királyi családok bármely tagjának. 

*„A halál után nagyobb lesz a hírnév.”

ÖNKÉNTES TELEFONOS 
SEGÍTŐKET KERES 

A LÉLEKTÉR 
IFJÚSÁGSEGÍTŐ 

ALAPÍTVÁNY PÉCSI 
IFJÚSÁGI LELKISEGÉLY 

SZOLGÁLATA

érettségizett…
18-65 év közötti…

empatikus és toleráns…
fejlett önismeretű és jól kommunikáló…
hétvégén és esténként sok szabadidővel 

rendelkező…

…jelentkezőket várunk havi 10-12 
óra önkéntes munkára. Az alkalmassá-

gi szűrést követően a leendő segítők 
100 órás ingyenes képzésen vesznek 

részt (40 óra önismereti pszichodráma 
csoport, elméleti ismeretek, gyakorlati 
modul). Ha szeretne egy jó csapatban 
segíteni másoknak, köztünk a helye! 

Urakat is várunk a csapatba!

JELENTKEZÉS 
szeptember 30-ig a pecs@gyitosz.hu 

e-mail címen

Bővebb információk: www.lialapitvany.
fw.hu és www.pecs.gyitosz.hu
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AUTÓS FILMEK - GOURMET 
INJEKTORSZÖGBŐL

Sajnos sokszor, ha „autós Film” üti fel a fejét egy beszél-
getés során, akkor végtelen számú sebességfokozatok és 
kötelező lávsztori juthat elsőre eszünkbe. Ezen filmeknek 
annyi köze van az igazi autókhoz, mint hegesztett diFFinek 
a tolatókamerához. Hétköznapi példával élve nem mindegy, 
hogy a cukros nagymama cukros teát vagy teás cukrot 
iszik. Ezen logika alapján talán inkább Filmes autóról kéne 
beszélni, de csupán az egyszerűség kedvéért maradjunk az 
előbbi megnevezésnél.

Írta: kresz
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vércsoport

Szerencsére nem függvényről be-
szélünk egy koordinátarendszerben, 
azonban itt is hasznos lehet az origo 

meghatározása. Aki elalvásához az 
„elszámolok egytől háromezer-ötig” 

monotónia helyett a „végigbrümmögöm 
hathengertől tizenkettőig a motorhan-

gokat” választja, az felmentést kap a 
következő pár sor alól. Mit is vár egy 
benzinvérű egy autósfilmtől?  Aki ült 

már Ladában, tudja mi az a motorhang. 
Akinek megadatott, hogy legalább egy  

sorhatos bajorban csücsüljön 3000-es 
Drehzahl fölött, az pedig tudhatja mi 

az a jó motorhang. Félreértés ne essék 
magam is szeretem a faragatlan paraszt 

Ladák és az épített faros Skodák négy-
hengeres hangját, de lépjünk feljebb, ha 
már a realitás szelepfedelét amúgy is a 

Lidl parkolóban hagytuk. 



facebook.com/Confabula30

nisMo skyline r34 gt-r z tune 170000 
lóerő, yolo, rip paul Walker, sWag, saJt-
burger

A lehúzást kritikát mindenki szereti, kezdjük 
tehát a Fast and Furious kreációk bírálásával. 
Nem tudom huszonhányadik résznél tart, 
tartott, nekem csak a két első élményben le-
hetett részem, holmi kíváncsiság oka folytán. 
Bicepszezésben Fokozatok számában ma még 
a Mercedes sem tart ott, ahol Vin Dieselék már 
akkor tartottak. Nem számoltam meg, de 
bőven 8 fölött járhattak, bár a fura kiosztás 
szerint néha már rükiben kellett volna vagány-
kodniuk. Trükkös egy váltó, mindenesetre nem 
tudom, hogy a fricceknek valaha is lesz esélyük 
is velük szemben. Azért ne higgyük ám, hogy 
ez egyedüli példa még a viszonylag autósnak 
(is) besorolt filmek között. Vényolc ide vagy 
oda, csalódáskeltő volt számomra a Drive c. 
film is. Bocs lányok – mondjuk Ti úgysem 
olvassátok. Na de miért is esik ki csúnyán a 
pixisből? Egyszerűen azért, mert amit látunk, 
annak semmi köze ahhoz, amit hallunk. Az 
autó és a „hangja” között egy indirekt kapcsolat 
áll fent, melynek közepén egy metabolikus 
szindrómás, szemüveges informatikus áll ül. 
Nincs élet. Ennél még a hibrid autó hangja is 
jobb, az legalább nem hazudik.

vanisHing point

Eeez már bizony autós film a javából (szigorúan a ‚71-es). Ha motoros hasonlatot kéne mondanom, akkor Easy 
Rider. Kultikus. Kowalski menekül az akkori rendszer elől, melyhez kapóra jön neki egy fogadás (meg némi speed 
és amfetamin): 15 óra alatt szállítson le egy autót San Franciscoig, ami csupán szerény 2039 km – nem egy holmi 
Pécs-Pest táv. Szerencsére azért nem is egy kis Polskit raktak alá, hanem egy ‚70-es Dodge Challenger R/T 440-et. A 
440 az köb inch, nekünk pedig 14 üveg sör plusz egy kisdobozos almalé. Szöveg szerencsére nem sok van, javarészt 

a nyolc henger pokolbéli 
szóló-fortyogását halljuk, 
mely fordulaton kitisztulva 
garázszenévé válik. Bizony 
ebbe sem mikroliterenként 
pipettázza be az üzemanya-
gellátó rendszer a naftát, 3, 
azaz három duplatorkú karbi 
öntözi tele a Suzuki Swift 
utastérnyi hengerszobát. 
De – bocs pingvinek – kit 
érdekel? Ő ilyen, alapjáraton 
elhúzza az Ikarust. Bár nem 
vagyok nagy amerikai autó 
rajongó, egy zsíros V8 hang 
azért az én szemembe is 
könnyet csal.  Kicsit bunkó, 
nyers és kamionos sapkás, de 
jól áll neki. Redneck. 
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le Mans

Itt kérem nincs speed és passzív lázadás 
Kowalski módra, ez Európa, ahol a kultú-
ra versenyt, a derék nő (utólagos bánatá-

ra) pedig versenyzőt szült.

Ugyan mindig is kevésbé volt felkapott 
a francia 24 órás, mint az F1, azonban 
akadtak korszakok, amik feledhetetlen 
mérnöki konstrukciókkal, motorokkal 

áldották meg a világot. A film ötlete 
Steve McQueen-től jött (csupán biztosítói 
tiltására nem indult maga is a versenyen). 
A film kategóriájában talán a valaha ké-
szült legautentikusabb alkotás. Összesen 

2825 szó hangzik el a jó egy és háromnegyed órás játékidő alatt, melynek negyede a 
verseny közvetítéséhez tartozik. Egy Barátok Közt rész alatt többször ennyi hangzik 

el, bár valljuk be, ott, ha egy másodpercnél tovább csend van, akkor az már bizony 
sok esetben kínos csendnek vagy színészi túljátszásnak bizonyul. A film vázát valós 

le mans-i versenykörülmények adják, természetesen real versenyzőkkel a motor előtt 
– a két főszereplő autó középmotoros. Michael Delaney (Steve McQueen) egy Porsche 
917-ben, fő vetélytársa pedig egy Ferrari 512S-ben versenyez. A versenysport gépei 

mind 110%-ra húzott gépek, melyek közül csak az nyerhet 24 órás futamot, ami 
emellett 100%-ban megbízható. Ez persze jó pár kiló izgalmat diszpergál az amúgy 

sem hegyvidéki levegőbe.

Mindkét autó puszta mechanikai csoda, azzal a minimális elektronikával, amivel 
körülbelül egy Zaporozsec bír. Legyen szikra, a többi pedig már tömör, füllel fogható 

mennyország. Porsche – 12 henger, léghűtés, bokszermotor. Oké, a német gyártó 
már rég nagy rutinnal ontotta a léghűtéses bokszerhatot, na de a tizenkettőt? Hans 
Mezger, miután megnézte a Supermarkt c. szocio-akció-drámát, gondolt egyet és 

összelegozott két hathengeres Porsche motort. Bocsánat, de a számok most elenged-
hetetlenek. A filmben szereplő változat 4,9 literből termelt 600 lóerőt. Ez is egész 

meggyőzően szedegethette apró kis tappancsait, ám ugyan filmhez nem kapcsolódik, 
de meg kell említeni – volt 917 mit Turbolader. Irdatlan csikószám (1530), kamiont 

alázó nyomaték és nulla-háromszáz 11,3 s alatt. Ez egy mai jobb átlagautó gyorsulása 
százra. A film egy jó része alatt ennek a motornak a játékát hallhatjuk. Nincs ki-

használatlan köbcenti. Egyszerre kifinomult és intenzív, melyet a fordulattartomány 
legvégéig megtart. Ez nem garázszene, hanem végehallhatatlan német induló.  Hang 
tekintetében a Ferrari 512S sem egy polifonikus Nokia csengőhang. Klasszik, gyönyö-

rű V12-es. Üvölt, hisz’ olasz, de nem azért, mert szétfőtt a tészta. Egy tucat henger 
egyszerűen nem kelthet fülnek rossz hanghullámokat, azonban, ha zwölf henger, 

akkor nekem Lamborghini Diablo – még hogy a V12 nem boldogít.
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rusH

Ez volt talán az egyetlen film, amit a premierén láttam. Nem kellett 
sok idő ahhoz, hogy – „Vééégre!”. A sztori adott az eredeti történet 
alapján, egész kevés giccsel és mellébeszéléssel. Még ha számítógé-
pes munka is, akkor is le a sisakkal a készítők előtt, mert nem lehet 
belekötni, élőként szól a motor. A versenyfelvételek fantasztikusak, 

a közeli képsorok az autó felfüggesztéséről, kipufogójáról pedig egy-
szerűen – aaaaaa. A Rush által bemutatott korszak teljes mértékben 

autó- és versenyzőközpontú. Mágikus mennyiségű benzint ivó és 
szinte akár istállónként más hengerszámú és elrendezésű motorok. 

Lauda vs. Hunt, avagy Ferrari bokszertizenkettő vs. McLaren vényolc – 
de szép is lehetett ez a mechanikai diverzitás. 

Sokat vitatott téma az F1 elkurvulása, a limitált üzemanyag-fel-
használás, a hibridrendszer és az 1.6-os porszívó erőforrás miatt 

– nem hiába. Majd a Priusosok, Teslások és Greenpeace-es futárok 
spórolnak nekünk. Nehogy már az autóversenyzés csúcsán kelljen 
bosszút állni. Abszurd. Ma villanymérnök, környezetvédő és egy 

kommunikációs szakértő triumvirátusa felülír mindent, ami szent – 
volt. Räikkönen is megmondta, szívesebben versenyzett volna a ‚70-es 
években (azért tegyük hozzá, a Hunt-féle pitykázás is motiválhatta 

ebben).
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grand prix

Háromórás játékidő, mellyel néhol vontatott és túlságosan is részletekbe menő, de hát kérem 
egy 1966-os filmtől, ami a teljes szezont végigköveti – szinte nem csoda. Na meg ugye kellett 

a verseny mellé a romantika, ami nélkül sok gyerek mozirandi nem jöhetett volna össze. Sajnos 
ez néha túl is csordul, plusz néhol a karakterek is csúnyán kicsúsznak a klisék és sztereotípi-
ák nem kívánt kavicságyába. Ezeket elnézve viszont tökéletes versenyélményt kapunk, olyan 

cameoszereplőkkel, mint Phil és Graham Hill, Juan Manuel Fangio, Jack Brabham és még sorol-
hatnám. Természetesen 

szükséges volt olyan fel-
vétel is, ahol az autóban 

nem a cameoszereplő, igazi 
versenyző, hanem a színész 
ül. Ebben persze volt némi 

izgalom, Yves Montand 
mondhatni nem merte 

padlózni, nem úgy, mint 
James Garner. Őt Graham 

Hill és Jack Brabham illette 
elismerő szavakkal – Grand 

Prix versenyzőként is 
sikeres lehetett volna. 

A film akkoriban három 
díjat is bezsebelt a forra-
dalmi technikai újítások 

miatt, mint például az 
onboard (bocs, a fedélzeti 
nekem idegen, sok a you-

tube-os autózás) felvételek. 
Gondoljunk csak bele, micsoda technikai kihívás lehetett egy korabeli filmfelvevő kamerát 

hegeszteni egy F1-es autóra. Csoda, ha látta egyáltalán tőle a versenyző/színész a pályát. 

Akkoriban motorügyileg kétféle szabályozás élt. Szívómotor esetén maximum 3 literes 
hengerűrtartalom, feltöltött motor esetén pedig 1.5 liter – utóbbi nem volt túl népszerű. A 

motorok nagyrészt BRM, Ferrari, Repco, Climax (hehe) és Maserati származásúak voltak. Az 
olaszok főként 12 hengerrel, a többiek pedig főleg V8-al haladtak. Egy izmos kivétel – BRM 

H16. Mint ahogy a tizenkét hengeres Porsche 917-esnél láttuk, ez is duplázás eredménye. Bes-
tiális bokszer16. Sajnos nem volt megbízható, cipeléséhez hat férfi (nem homokmanó) kellett, 

így szegény hamar a „British Racing Misery” gúnynévvel állt be a tiszavirág életű motorok 
glédájába. 

1963-ban még bőven rövidgatyában, pólóban és sisak nélkül versenyeztek. A ‚60-as évek 
közepén tette kötelezővé az FIA a sisak (nyitott) és valamiféle ove-

rál használatát. Emellé jött még egy szemüveg, maszk és egy óra. 
Mindössze ennyi, egy 160 liter üzemanyaggal töltött száguldó fürdő-
kád-koporsóban. Nyolc balesetből egy halállal végződött. Ütközések, 

leváló alkatrészek vagy égések. 1966-ban John Taylor, ‚67-ben Lorenzo 
Bandini, rá egy évvel pedig Jo Schlesser halt bele a nagydíjakon elszen-
vedett égési sérüléseibe. Lehet isteníteni az autósport csúcsának ezen 
korszakát, de tudjuk a helyén kezelni – versenyzőként és nézőként is 

sokan ottmaradtak.

Ha lélekben ugyan kezdünk visszatérni a Lidl parkolóba, jó eséllyel 
ébredhet bennünk vágy a szép hangú és teljesítményű benzinesek 

iránt. „Jaajj, de hát mennyit fogyaszt”. Kérem, legyen szép hangja, 
menjen és még benzint is termeljen? Ezek bizony nem háromhenge-

res kerti traktor 1.4 TDi-k. Azonban ne feledjük, kihalóban a benzines 
szívómotor, főleg a karakteres hathengeresektől felfelé. Egy-egy szebb 

állapotú, adott típusú példány nem is túl drága már. Hozzátenném, 
hogy bizonyos típusok nemsokára egészen biztosan sokat fognak érni. 

Példaként legyen egy editor’s pick – az utolsó sorhatos szívó M3. Így 
1538 romantikus szó után megyek is, lemosom a – biciklimet.
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   híres mOdern „pilóták”:

stephan hawking 
Elméleti fizikus 
Kvalifikáció: amyotrophiás lateralsclerosis

Franklin D. Roosevelt
USA 32. elnöke
Kvalifikáció: járványos gyermekbénulás

christopher reeve 
színész - „Superman”
Kvalifikáció: lóverseny közben bekövetkezett trauma

Nick Vujicic
Szónok, motivációs tréner
Kvalifikáció: tetra-amelia szindróma

Dr. Ted Rummel
Kerekesszékkel praktizáló ortopéd sebész
Kvalifikáció: haemangioma cavernosum

Faeszközökön gyakran kifogott az 
idő vasfoga, így csak a korabeli mű-
vészeti alkotásoknak köszönhetően 
maradtak fent emlékek róluk. Egy 
i.e. 6. századi görög váza ábrázol egy 
olyan gyerekágyat, amihez kerekeket 
rögzítettek. Görög és római orvosok 
is előírták a „gesztációt” – a beteg és/
vagy sérült emberek friss levegőre 
szállítását –, így ők is tudtak lehető-
ségeikhez mérten dolgozni.

Miközben mi még nagyban jártuk 
lóháton a sztyeppéket, a 6. századi 
Kínában született meg az első bizo-
nyíték kerekesszékről, amelyen egy 
szekérhez küllős kerekeket szereltek.

Később Európában is megjelentek 
a kerekesszékek, azonban a sötét 
középkor beárnyékolta az elterjedé-
süket. Azok, akik valamilyen szellemi 

és/vagy fizikai fogyatékossággal éltek, 
nem igazán voltak hasznos tagjai a 
társadalomnak. Illetve az „Isten akara-
tában való erős hit” kevés lehetőséget 
biztosított ilyen orvosi/technikai 
innovációk terjedésének. Csupán 
néhány uralkodó segítségével kerül-
hettek előtérbe ezek az eszközök. A 
lebénult II. Fülöp (1556-1598) spa-
nyol királynak is volt állítható fej- és 
lábtámasszal rendelkező kerekesszéke. 
XIV. Lajos anális fisztula-műtét utáni 
lábadozásában is nagy szerepet ját-
szott az egyik ilyen ülőalkalmatosság, 
illetve még halála előtt is használta.

ÉLET 4 KERÉKEN – AVAGY A 
„TOLÓ-KOCSIKRÓL”
Írta: tótH marcell
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és/vagy fizikai fogyatékossággal éltek, 
nem igazán voltak hasznos tagjai a 
társadalomnak. Illetve az „Isten akara-
tában való erős hit” kevés lehetőséget 
biztosított ilyen orvosi/technikai 
innovációk terjedésének. Csupán 
néhány uralkodó segítségével kerül-
hettek előtérbe ezek az eszközök. A 
lebénult II. Fülöp (1556-1598) spa-
nyol királynak is volt állítható fej- és 
lábtámasszal rendelkező kerekesszéke. 
XIV. Lajos anális fisztula-műtét utáni 
lábadozásában is nagy szerepet ját-
szott az egyik ilyen ülőalkalmatosság, 
illetve még halála előtt is használta.

Stephen Farfler órásmester 1655-ben 
építette meg saját kerekesszékét, amit a 
benne ülő hajthatott. 

John Dawsonnak, bath-i feltalálónak 
köszönhetjük a 18. század középén igen 
népszerű kormánykerékkel rendelkező 
„bath-széket”, amit egy barát vagy akár a 
szolga is tolhatott. 

Az első szabadalmat 1869-ben nyújtot-
ták be az Amerikai Egyesült Államokban. 
Az első könnyű, összecsukható kere-
kesszéket Harry Jennings és barátja, 
Herbert Everest gépészmérnökök épí-
tették 1933-ban, miután Everest egy 
bányabalesetben eltörte a gerincét és 
lebénult. Meglátták találmányukban a 
lehetőséget, céget alakítottak és tömeg-
termelésbe kezdtek. 
A modern technika segítségével már 
nem csak kézzel hajtott, hanem elektro-
mos kerekesszékeket is megalkothattak. 
Így segítve a mozgássérültek életét, akár 
különböző sportokban való megméret-
tetést is lehetővé téve.
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Az első alkalommal a táplálkozást 
emelnénk a figyelem centrumába. Az 
edzőtermek legnagyobb gondolkodói, 
kik felsőtestéről a notórius “The easy 
day was yesterday” felségjelzés sugárzik, 
gyakorta osztják meg ars poeticájukat 
gyengébb fizikumú társaikkal: “Minden 
a kaján múlik!” A humán populá-
ció ezen csúcsragadozói általánosan 
tájékozottnak mondhatók az étkezéssel 
kapcsolatban, azonban az igazsághoz 
hozzátartozik, hogy a gasztronómia 
nem összekeverendő a híres túlélőszak-
értő Bear Grylls életének kamerák előtt 
zajló szegmensével, ami az ételt egyen-
lővé teszi a bevitt táplálék energiáinak 
összegével. Nem szabad elfelejteni, 
hogy az étkezés a humán örömforrások 
egyik legszervesebb része, éppúgy, mint 
a siker, a tánc vagy éppen a reggeli 
székletürítés. A valóságban az étkezés és 
a mozgás egymástól elkülöníthetetlen 
elemei egy diétának vagy akár az egész-
séges létnek. A harmadik faktor talán 

a türelem: az időtényezőt sokan hajla-
mosak alulbecsülni, hiszen a cégek úgy 
próbálják a közösből a legnagyobb részt 
elmarni, hogy egymást alullicitálják. Ha 
figyelembe vesszük az elmúlt időszak 
tendenciáját, mire a mi nemzedékünk 
megöregszik, az aktuális csodadiéta 
majd egy nap alatt fog 10 kilót varázsü-
tésszerűen eltávolítani a testről, persze 
csak onnan, ahol felesleg van.

Nem szeretném az egészséges táp-
lálkozás alapelveit nagyon részletezni, 
mert akkor könnyen lehet, hogy az 
újság nyomdaköltsége meghaladná a 
financiális küszöböt. Ellenben annyival 
illik tisztában lenni, hogy a makronutri-
ensek bevitelének javasolt százalékos 
eloszlása: szénhidrátok esetében 55%, 
fehérjékből 15% és zsírok fogyasztásá-
ból 30%. Természetesen ezek az adatok 
csak iránymutatók, senki nem tudja 
ezt az idők végzetéig tartani, de szépen 
leképezik a mindenki által már óvodá-
ban fotografikusan tárolt “táplálkozási 

piramist”. Az ajánlott napi kalóriabevitel 
az alapanyagcsere (BMR) és a fizikai 
aktivitással “elégetett” kalóriák összege. 
Ez előbbi két gondolat az egészséges 
táplálkozás centrális dogmája, emellett 
ne feledkezzünk el az élelmi rostokról, 
vitaminokról, valamint ásványi anya-
gokról sem. 

Nos, eljött az idő, hogy a média által 
legnagyobb hatásfokkal elhitetett 
“csodadiétákról” lehulljon a lepel. Ezeket 
az étrendi ajánlásokat olyan kiemelten 
adekvát sajtóorgánumok közlik, mint a 
különböző pletykamagazinok, tinima-
gazinok és léteznek már “fitneszújságok” 
is a célközönség megtévesztésére. Sokak 
számára hihetetlennek tűnhet, hogy 
a magyar fitneszguru, Norbi Update 
étrendje hogyan maradhatott ki az 
elemzésből: ennek egyszerűen az az oka, 
hogy nem igényel semmiféle fizioló-
giai elemzést az, hogy testsúlykímélő 
tápanyagokra rányomtatják a franchise 
logóját és dupla annyiért értékesítik. 

 before 

OLYAN VILÁGBAN ÉLÜNK, AHOL A FITNESZ SZÓ VALÓDI JELENTÉSE 
NEM MÁS, MINT EGY VÉGTELENSÉGIG DUZZADÓ MARKETINGLÉGGÖMB, 
AMELY A MÉDIA PROFITORIENTÁLT PLATFORMJÁN REKLÁMOZOTT TER-
MÉKEKET ÉRTÉKESÍT, KIHASZNÁLVA AZ EMBEREK ELKESEREDETTSÉGÉT, 
KILÁTÁSTALANSÁGÁT ÉS A HATALMAS KESERŰSÉGET, AMIT EGY SPONTÁN 
TÜKÖRBETEKINTÉS OKOZ. ENNEK APROPÓJÁN GONDOLTUNK ARRA, HOGY 
KIHASZNÁLJUK AZ EGYETEM ÁLTAL NYÚJTOTT LEHETŐSÉGET, MEGPRÓ-
BÁLJUK TISZTÁZNI A LEGKARDINÁLISABB KÉRDÉSEKET AZ EGÉSZSÉGES 
LÉTTEL KAPCSOLATBAN. CÉLUNK, HOGY OBJEKTÍV, FÜGGETLEN ÉS NON-
PROFIT INFORMÁCIÓT KÖZÖLJÜNK AZ EGYETEM HALLGATÓIVAL, MIND-
EMELLETT MÍTOSZIRTÓK MÓDJÁRA CÁFOLJUNK RÁ A LEGMÉLYEBBEN 
GYÖKEREZŐ TÉVHITEKRE A TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN.

CONFUPDATE 
Írta:  Hunyady péter
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Szubjektív véleményem szerint kis oda-
figyeléssel és kombinációs készséggel 
meg lehetne ezeket vásárolni és ezzel 
javítani lehetne a silány cost-benefit 
hányadoson. Ha pozitívumot kellene 
felhozni, maximum a mozgás jelentősé-
gének állandó hangsúlyozása lenne az, 
valamint csodálattal figyelem, amikor 
32 fehéren izzó fogzománc sugárzik 
felém a különböző erősítőgyakorlatok 
közben.

Kezdjük hát elemzésünket az 
Atkins-diétával. Egyszerűen annyit 
mond ki, hogy ha a szénhidrátot 

elhagyjuk az étrendből, amit fehérje- és 
zsírtartalmú táplálékkal helyettesítünk, 
gyorsan testsúlyvesztést érhetünk el. Ez 
általában így is szokott lenni, ám van-
nak hátulütői a dolognak: ha nincsen 
szénhidrátbevitel, a szervezetnek a saját 
szénhidrátraktáraiból kell kielégítenie 
igényét, ezt pedig glikogén felhasz-
nálásával teszi, a glikogén vizet köt, 
tehát való igaz, hogy a testsúly csökken, 
ám ez korántsem zsírvesztés, hanem 
vízvesztés formájában történik. Könnyű 
belátni, hogy ez a vízvesztés nem tart az 
örökkévalóságig, gyakorlatilag a diéta 

leálltával visszaáll. A másik probléma a 
következő lépésben rejlik: ha a gliko-
génraktár kimerül, a szervezet kénytelen 
a zsírok felhasználására energianyerés 
céljából, ennek következményeként 
nagy mennyiségű ketontest szabadul fel 
a vérben, melyek már a vizelettel nem 
tudnak teljes mértékben kiürülni, így 
beáll a ketózis állapota, annak általános 
következményeivel; például acetonszagú 
lehelettel, hányingerrel, fáradékonyság-
gal és étvágytalansággal. Emellett van-
nak hosszútávú negatív következményei 
a rendszeresen alkalmazott Atkins-di-

étának: a nagy mennyiségű zsírbevi-
tel főleg telített zsírsav formájában 
történik, ami növeli a cardiovascularis 
megbetegedések kockázatát, valamint a 
különböző húsokkal nagy mennyiség-
ben történő fehérjebevitel pedig a vesék 
hiperfiltrációs glomeruluskárosodását 
okozhatja.

A következő célpont legyen az ún. 90 
napos szétválasztó diéta, ami szintén 
a legnépszerűbb fitnesztalálmányok 
egyike, egész franchise épült mára köré: 
tucatszámra találhatunk a könyvesbol-
tokban 90 napos diétához szakácsköny-
veket, melyekben kalóriacsökkentett 
ételek receptjei vannak pergamenre 
vésve. Nem véletlen, hogy 90 nap alatt 
valóban testsúlycsökkenés tapasztalha-
tó. Vannak azonban olyan bökkenők, 
amiket könnyelműség lenne figyelmem 
kívül hagyni. A tápanyag szerinti szét-
választásnak még mindig nincsen sem-
miféle tudományos alapja. Mi értelme 
van annak, hogy 4 csoportra bontjuk az 

ételeket és fehérjét 4 naponta fogyasz-
tunk? Melyik az a szervezet, amelyik 
képes kiállni a fehérjehiányt, valamint a 
vitaminok és ásványi anyagok hiányát? 
Mivel a fogyókúrák egyértelműen a 
gyengébbik nem képviselőinél for-
dulnak elő gyakrabban, valamint őket 
alapból jobban érinti a csontritkulás 
főleg idős, postmenopausalis korban, a 
90 napos diéta kalciumgyilkos étrendje 
újabb évekkel kurtíthatja az osteoporo-
sis előtti életet. Emellett gyakorlatilag 
a fehérjével párhuzamosan a vas is 
elégtelenül kerül a szervezetbe, ezért a 
vashiányos anaemia a fogyókúra alatt 
visszatérő probléma, ami az életminősé-
get nagyban rontja.

Végezetül az új őrület a Shred-diéta, 
amelynek végre van valami fiziológiai 
alapja. Eszerint a csökkentett energia-
tartalmú ételeket, folyamatosan (1,5-3 
óránként) kell elfogyasztani, ezzel pedig 
annyit érünk el, hogy az inzulinszin-

tünk egyenletes lesz, nem lesznek a 
szérumban inzulinpeakek, amelyek az 
egyensúlyt a zsírok felépítése felé tolják 
el. Mindennemű fogyókúrában kardiná-
lis kérdés az inzulinszint változása, ezért 
példának okáért szénhidráttartalmú 
ételek fogyasztásnál fokozott figyelmet 
kell fordítani a glikémiás indexre, amely 
közvetve tükrözi az inzulinszint-válto-
zást az adott étel elfogyasztása után.

Egy ideális “diéta” ezeket a már 
említett 55-15-30 % arányt megtartva, 
mérsékelten csökkentett, körülbelül 
BMR nagyságú kalóriabevitelre, állandó 
inzulinszint-managementre és rendsze-
res fizikai aktivitásra épül.

Summa summarum, a medikus fela-
data a legkülönbözőbb fogyókúrákkal 
kapcsolatban összetett, mindig szkep-
tikusnak és a realitás talaján mozgónak 
kell lennie és ellen kell éreznie azokkal, 
akik pénzzé konvertálják az átlag polgár 
kilátástalanságát.
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1) mi a kutatási területed?
A Szívgyógyászati Klinikán Dr. Komócsi András 
vezetésével vizsgáltuk, hogy a különféle trom-
bocita-aggregáció gátló készítmények egyszerre 
alkalmazva hogyan hatnak egymásra, valamint 
hogy befolyásolják a hatékonyságuk mérésére 
kifejlesztett tesztek pontosságát akkor, amikor 
kombináltan történik a kezelés. A kombinált 
kezelés azt jelenti, hogy egyszerre többfajta 
trombocita-aggregáció gátlót is kap a beteg. Az 
említett gyógyszercsoporton belül is legfőképpen 
a GPIIb/IIIa inhibitorokra irányult a figyel-
münk. Megtisztelő a kérdés megfogalmazása, de 
azért a kutatási területemnek nagyképűség lenne 
nevezni.

2) mióta FOglalkOzOl ezzel és mi-
lyen eredményeket értél el?
Bő egy éve kapcsolódhattam be a munkába, 
az idei esztendőben nyílt lehetőségem először 
előadni, mégpedig a Grastyán Konferencián. Ott 
a szekció legjobb előadásának választották, azóta 
megjártam vele Marosvásárhelyet és a házi TDK 
Konferencián is sikerült – rendkívül szoros me-
zőnyben! – diadalmaskodni, ezáltal pedig kvótát 
szerezni a jövő évi OTDK-ra.

TDKzz! - KUPÓ PÉTER
Írta: HorvátH Bálint
Fotó: tótH marcell
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3) a kutatásOd a későbbiekben mi-
lyen OrvOsgyakOrlati haszOnnal 
szOlgálhat?
A cél egy olyan algoritmus kidolgozása lenne, 
amely a kombinált kezelés időtartama alatt is 
valid értékekkel szolgálhatna az aktuális aggre-
gációgátlás hatékonyságára nézve. Jelenleg csak 
akkor tudjuk kijelenteni, hogy egy aggregáció-
gátló kezelés hatásos vagy hatástalan, ha a GPI-
Ib/IIIa inhibitor már nincs jelen a szervezetben, 
azaz a szer már teljes mértékben eliminálódott. 
Ez nagy fokban elősegítené a személyre szabott 
orvoslás megvalósulását, minden beteg már a 
kezelés kezdetétől is a számára optimális aggre-
gációgátló készítményt kaphatná.

4) milyen hOsszú távú terveid van-
nak ezen a tudOmányterületen?
Jelenleg intervencionális kardiológusként 
képzelem el a jövőmet és emellett min-
denképpen szeretném kivenni a részem az 
oktatásból is, így természetesen előbb vagy 
utóbb a PhD fokozat megszerzése is cél.

5) nemzetközileg ez mennyire 
FOrró téma és milyennek látOd az 
itthOni kutatásOk kvalitását szak-
mailag a külFöldön FOlyókkal ösz-
szehasOnlítva?
A fejlett országok lakosságának mintegy fele 
szenved szív- és érrendszeri megbetegedésekben, 
emiatt kiemelt figyelem övezi világszerte az ilyen 
irányú kutatásokat; érthető módon a gyógyszer-
gyárak számára sem semleges ez a terep. Az ittho-
ni kutatási munka minőségét pedig mi sem jelzi 
jobban, mint az elismert folyóiratokban megjelenő 
publikációk nagy száma, idézettsége, valamint 
az, hogy a hazai kutatók rendszeresen meghívott 
előadói a nemzetközi kongresszusoknak.
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SZAKORVOS JELÖLT ÖSZ-
TÖNDÍJAS PROGRAM ÉS 
SZAKDOLGOZÓK KÉPZÉSE A 
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETE-
MEN UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL

A Pécsi Tudományegyetem 198,16 millió forint 
uniós támogatást nyert a „Képzési programok az 
egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztés érdeké-
ben” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv 
keretében. A TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0050 
projekt által nyújtott támogatásból fiatal szakvizs-
ga előtt álló orvosok részesülnek ösztöndíjban, 
szakdolgozóink pedig szakápoló képzésen vettek 
részt a hiányszakmák területein, illetve menedzs-
ment jellegű továbbképzéseket hallgathattak.

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 
(PTE KK) az országos egészségügyi ellátórendszer-
hez hasonló problémákkal küzd. Ezen ágazati prob-
lémákra koncentrálva próbálunk munkatársainak 
szakmai képzéseket, továbbképzéseket biztosítani, 
amik által a munkavégzésük során kompetenciájuk 
nő, feladataikat magasabb szakmai színvonalon 
lesznek képesek ellátni, új eljárásokat és technikákat 
sajátíthatnak el. A projektnek köszönhetően szak-
orvos-jelöltjeink szakvizsgára történő felkészülését 
ösztöndíjjal tudjuk támogatni.

Ennek köszönhetően 18 fiatal szakorvosjelölt 
részesül/részesült havonta ösztöndíj támogatásban. 

Szakdolgozóink közül 65 fő ráépített szakápo-
lói képzésen vett részt sürgősségi,- pszichiátriai-, 
és onkológiai szakápoló területen. A képzésben 
résztvevők az uniós támogatásnak köszönhetően 
térítésmentesen tanulhattak és tanulmányuk alatt 
motivációs ösztöndíjban részesültek. 

Az ösztöndíjban részesülő orvosok és szakdolgozók 
vállalták, hogy a szakvizsga, illetve a szakképesítés 
megszerzését követően a PTE Klinikai Központban 
dolgoznak tovább legalább annyi időtartamban, mint 
ameddig ösztöndíjban részesültek. A támogatással 
fiatal szakorvosaink, szakápolóink helyben kamatoz-
tatják megszerzett szaktudásukat, mellyel az egész-
ségügyben jellemző elvándorlást csökkenthetjük.

A projekt harmadik részeként egészségügyi szak-
dolgozóink részére menedzsment jellegű továbbkép-
zéseket szerveztünk 4 témakörben, melyek szorosan 
illeszkednek a napi egészségügyi feladatellátáshoz. 
Eddig 96 fő végezte el a menedzsment jellegű to-
vábbképzéseket, ezáltal új ismereteket szerezhettek a 
betegdokumentációk kialakításáról és kezeléséről, az 
orvosi eszközök, új technológiák kezeléséről és op-
timális kihasználásáról, a betegek és hozzátartozók 
jogairól és az egészségügyi szolgáltató intézmény 
folyamatainak hatékonyságnövelésére szolgáló prog-
ramokról. Lehetőségünk van 2014. őszén további 
128 munkatársunknak 5 menedzsment témakörben 
újabb képzést indítani.

A pályázatról bővebb információt a http://www.
pii.pte.hu/menu/69/ és a http://tamop622.pte.hu 
oldalon olvashatnak.

Kapcsolat:
Név/cím: Kis-Nemes Dóra - projektmenedzser
Telefon: +36 (72) 533-133/33122 Email: kis-nemes.
dora@pte.hu
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6th year exchange program in BUFFALO 
12 week credit bearing senior elective program available for
any 6th year rotation subjects (list on website) 

and POTE websites 

For further information, please contact:  
Anna Budai  budaianna88@gmail.com www.hmaa.org 
Gábor Horváth gabor.horvathmd@gmail.com
Benjámin Zsélyi zselyibenjamin@gmail.com amosz.extra.hu 
Zsófia Karádi zsofia.karadi@gmail.com 
 
 
 
 

Program dates :  July, 2015  September, 2015
December, 2015 March, 2016 

This program is available for Hungarian medical students 
starting their 5th year in September, 2014
Application forms and information are available on HMAA 

Balatonfüred, augusztus, Állami Szívkórház. Tagore-sétány és Borcsa étterem. Előadók, poszterszekciók, workshopok, 
amerikai-magyar orvosok és rengeteg diák. Vízilabdameccs, meg a gofriparty. Ha a Magyar-Amerikai Orvosszövetség 
(HMAA) Hungary Chapter balatonfüredi konferenciájára gondolunk, mely a floridai Sarasotában megrendezett éves 
kongresszus kistestvére, elsőre ezek a szavak jutnak eszünkbe. Füred jóval több, mint egy konferencia. Füred fogalom. 

Az idén augusztus 22-23-án megrendezett kongresszuson kiemelt témaként szerepelt a neurofarmakológia, mely-
nek külön szekciót szenteltek a Pécsi Tudományegyetem Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének szervezésében.

A résztvevők széleskörű tájékoztatást kaphattak a szintén a HMAA által meghirdetett buffalói cseregyakorlatról, 
mely keretében hatodévesek három hónapnyi gyakorlatot tölthetnek el egy amerikai kórházban (Buffalo, NY). Az 
ősszel kiutazók a sarasotai konferencián is részt vehetnek.

A füredi konferenciát nemcsak a remek hangulat, a gyönyörű helyszín és a színvonalas szakmai programok miatt 
ajánljuk minden hallgató és oktató figyelmébe. A legjobb angol nyelven előadó, aki idén egy pécsi hallgató, Hunyady 
Ágnes lett, ott lehet a floridai konferencián. 

Szeretnénk szívből gratulálni a pécsi hallgatók által elért nagyszerű eredményekhez! Reméljük, hogy legközelebb is 
találkozunk Balatonfüreden, akik pedig még nem vettek részt a konferencián, azokat sok szeretettel várjuk jövőre!

HorvátH andrea, budai anna, karádi zsóFia, zsélyi Benjámin, HorvátH gáBor

A FÜREDI 
KONFERENCIA 
MARGÓJÁRA
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2012 szeptemberében vettem részt 
először a Vértesacsai Kazay Gyógyszeré-
szeti Alapítvány által évente szervezett 
megemlékezésen. Itt szereztem tudo-
mást arról, hogy a gyógyszertár mellett 
létezik Vértesacsán egy emlékhely és 
alapítvány is, annak a Kazay Endrének 
az emlékét őrizve, aki itt volt gyógysze-
rész 1918-tól és itt is hunyt el 1923-
ban. Elöljáróban még annyit, hogy az 
emlékhely a maga nemében egyedülálló. 
Vannak patikamúzeumaink, gyógysze-
részettörténeti kiállításaink, de nincs 
más olyan helyünk, amely képes lenne 
ennyire megidézni egy híres gyógy-
szerészünk szellemét. Kazay Endre a 
magyar gyógyszerészet egyik legsok-
oldalúbb személyisége volt. Dolgozott 
patikusként, volt igazgató fővegyész 
a Galenus Gyógy- és Vegyszergyárban 
(Reanal elődje), tudományos cikkeket 
írt, megszerkesztette a máig egyet-
len Gyógyszerészeti Lexikont, számos 
találmányával segítette a magisztrális 
gyógyszerkészítést és talán elsőként 
továbbképző tanfolyamokat indított 
patikusok számára. 

Akkor is úgy gondoltam és most is 
úgy hiszem, hogy Kazay örökségét és 
szellemiségét lehetőleg minél több, a 
szakmába kilépő fiatal gyógyszerésznek 
ismernie kell, így tervbe vettem egy 
kirándulás megszervezését a Pécsi Egye-
temről Vértesacsára. A korábbi buszos 
ábrándok csakhamar szertefoszlottak, 
így 2014. április 5-én hatan indultunk 
el, négyen Pécsről és ketten Budapestről. 

Vértesacsán vendéglátónk és kalau-
zunk Dr. Burgetti László gyógyszerész 
úr volt, aki a gyógyszertár előtt várt 
minket és javasolt néhány helyszínt, 
amelyeket még érdemes lenne megte-
kinteni, mielőtt a gyógyszertárra is sor 
kerülne. Az első állomás a falu fölött 
lévő Kálvária volt, ahonnan rendkívül jó 
kilátás nyílik a völgyben fekvő falura. 

A panorámát szemlélve megismertük 
a település és a Kazay család hányatta-
tott és tragikus történetét. Egyébként 
a ma itt élő közösség büszke tudós 
gyógyszerészére és a helyi általános 
iskola is Kazay Endre nevét vette fel. 

1. kép Vértesacsa látképe a Kálváriá-
ról. (Fotó: Dr. Almási Attila)

A következő állomásunk a még ki-
alakítás alatt lévő „Föngyöskert Gyógyító 
Völgy” volt, ami a Kárpát-medencében 
megtalálható gyógy- és fűszernövények, 
őshonos szőlő- és gyümölcsfajták gyűj-
tő- és bemutatóhelyeként fog működni.

2. kép A „Pálosok-kertje” gyógynö-
vény-bemutató hely még kialakítás 
alatt van. (Fotó: Dr. Almási Attila)

A területet Bognár Mártonnal, az 

LÁTOGATÁS VÉRTESACSÁN A 
KAZAY GYÓGYSZERTÁRBAN
dr. alMási attila
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építtető Acsa Gyümölcsei Kft. tulajdo-
nosával járjuk be, ahol már lassan ki-
rajzolódnak az elképzelt kert finomabb 
részletei is. 

3. kép Kazay Endre sírjánál. (Fotó: 
Molnár Andor)

A kert megtekintése után kilátogat-
tunk a temetőbe és néhány szál virágot 
helyeztünk el Kazay Endre síremlékén.

A látogatás ezután a gyógyszertár-
ban folytatódott. Az officinába lépve 
megcsap a régi idők hangulata, olyan 
érzésünk támad mintha jó néhány évti-
zedet visszarepültünk volna az időben. 
A kiadótár és a bútorzat eredeti, rajtuk 
csak a legszükségesebb javítások lettek 
elvégezve.

4. kép A vértesacsai Kazay Endre 
gyógyszertár homlokzata. A talpunk 
alatt mozaikból kirakott jelképek 
emlékeztetnek Kazay Endre mun-
kásságának 3 fő pillérére: a hitre, 
hazaszeretetre és hivatásra. (Fotó: Dr. 
Almási Attila)

5. kép A huszadik század elejét idéző 
bútorzat. (Fotó: Dr. Almási Attila)

Az officiánától balra található az 
emlékszoba, ahol a híres gyógyszerész 
portréján akad meg először a szemünk. 
A tárlókban dokumentumok, személyes 
tárgyak, a négykötetes „Gyógyszerészi 
Lexicon”. Az érdekes kiállított tárgyak 
között vannak Kazay által tervezett 
tablettázó, porosztó, injekció letöltésére 
használatos készülékek és egy spiri-
tusz-melegítő is.

6. kép A gyógyszertárhoz tartozó 
emlékszobában. (Fotó: Dr. Almási 
Attila)

A látogatás végén Dr. Burgetti gyógy-
szerész úr egy kisebb vendéglátással 
egybekötött beszélgetés során ismertette 
a gyógyszertár és a Kazay Alapítvány 
aktuális helyzetét, elképzelését és 
reményét egy lehetséges jövővel kap-
csolatban, hogy Kazay szelleme számos 
követőre talál a gyógyszerész-társa-
dalomban és a vértesacsai emlékhely 
szerepe is felértékelődik. 

Hálásan köszönjük gyógyszerész úr 
szeretetteljes vendéglátását, és hogy 
megismerhettük Kazay Endre életének 
és hagyatékának egy szeletét. Szívből 
ajánljuk minden kollégánknak, hogy 
látogasson el Vértesacsára!

7. kép Dr. Burgetti László (középen) 
vendégül látott bennünket a patika 
ebédlőjében. (Fotó: Dr. Almási Attila)
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A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete 
(HuMSIRC) a magyar medikusok érde-
kében alapított társadalmi szervezet.

Lassan két évtizede biztosítunk lehe-
tőséget arra, hogy magyar medikusok 
külföldön, külföldi hallgatók pedig ha-
zánkban tölthessék szakmai gyakorlatu-
kat, végezhessék kutatómunkájukat.

A prevenciós csoportok Pécs és környé-
kének általános- és középiskoláiban 
tartanak osztályfőnöki órák kertében 
felvilágosító előadásokat a diákok-
nak. A programokban közös, hogy 
orvostanhallgatók tartanak előadásokat, 
beszélgetnek a diákokkal kihasználva 
a kortársoktatás módszerének előnyeit. 
Ezenkívül a nagysikerű Teddy Maci 
Kórház keretében a gyerekek megtanul-
ják az orvosi vizsgálat menetét, megis-
merkednek az orvosi környezettel.

Az egyesület tevékenységének 
két fő része van:
Nemzetközi csereprogramok 
szervezése:
• Cseregyakorlatok 
• Csere-TDK 
• CP munka
Prevenciós tevékenység:
• Közegészségügyi csoport (SCOPH):
Drog-, dohányzásprevenció 
Tumorprevenció 
Egészségfejlesztés 
Obezitásprevenció 
Teddy Maci Kórház
• AIDS és STD prevenció (SCORA)

HUMSIRC
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tisztségviselők:
Országos Teddy Maci 
koordinátor: 
Kovács Patrícia
 
helyi tisztségviselők
(MOE-PHB elnökségi tagok): 
Elnök: 
Kolumbán Mária 
Gazdasági elnökhelyettes: 
Gaszler Péter 
Beutazásért felelős 
külügyi elnökhelyettes: 
Kercsmár Anita 
Kiutazásért felelős külügyi 
elnökhelyettes: 
Scheili Eszter  
Tudományos elnökhelyettes: 
Schrick Dia  
Egészségfejlesztési
 elnökhelyettes: 
Fabinyi Orsolya  
Titkár: 
Skriba Nóra 
Teddy Maci Kórház 
Koordinátor: 
Rozanovic Martin  
CP koordinátor:  
Kolat Nóra 
Obesitásprevenciós 
koordinátor: 
Khidhir Nóra
Drog- és dohányzásprevenciós 
koordinátor  
Mészáros Lolita  
Rákprevenciós Koordinátor: 
Hoffart Karina 
Reproduktiv Egészségügyi
Elnökhelyettes: 
Lénárt Enikő 
Vöröskereszt: 
Rácz Lilla 
asszisztensek:  
AIDS-STD
prevenciós assist: 
Gebhardt Hella 
Beutazásért felelős assist:  
Gábris Boglárka 
CP assist: 
Székelyhidi Annamária  
Csere-TDK assist: 
Rostási-Szabó Miklós

Drog- és dohányzásprevenciós 
assist: 
Küsz Nóra 
Egészségfejlesztés assist 
Jeránt Judit 
Kiutazásért felelős assist: 
Dienes-Oehm Rita 
Obesitásprevenciós assist 
Kenessei Zsófia 
Teddy Maci assistok 
Somoskövi Zita  
Koncz Orsolya
Tumorprevenciós assist: 
Bleicher Nóra

CseregyakOrlati helyeink: 
Brazília 2 
Bulgária 2 
Csehország 2 
Egyiptom 2 
Finnország 1 
Görögország 2 
Horvátország 1 
Indonézia 1 
Lengyelország 3 
Libanon 1 
Litvánia 1 
Németország 1 (unilat.) 
Olaszország 5 (3 július, 2 aug.) 
Oroszország 1 
Portugália 3 
Spanyolország 5 
Katalónia 1 
Tajvan 1 
Thaiföld 1 
Törökország 3 
Tunézia 3 

Csere-tdk:  
Görögország 
Katalónia (nov.) 
Thaiföld (nov.) 
Olaszország (jún.) 
Brazília (Denem) 
Törökország

irOda: 7624 Pécs, Szigeti út 12. Alagsor, Zebra-
hal labor mellett

Web, e-mail: pecs@humsirc.hu
http://humsirc.aok.pte.hu/

FaCebOOk:  HuMSIRC Pécs fb/moephb
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Nézzük a tényeket: gólyának 
lenni jó. Gólyatáborban meg még 
jobb. Így ennek a kettőnek a háza-
sításából csak valami jó születhet. 
Szerintem ez az idei táborban 
sem volt másképp. Pár dologról 
elmondhatjuk, hogy minimalistább 
volt, mint például a tavalyi méltán 
legendás tábor, de a hangulatról 
semmiképp. Valószínűnek tartom, 
hogy sokak dolga a hazaérkezés 
után az alvás volt, de aztán órákat, 
sőt napokat meséltek barátaiknak, 
szüleiknek és testvéreiknek arról, 
hogy micsoda élménnyel lettek 
gazdagabbak. Jómagam még bő 
egy hétig a hatása alatt voltam, 
ami abban merült ki, hogy otthon 
is fantomhangokat hallottam a 
távolból, mintha valahol mesz-
sze gólyacsapatok cirkálnának és 
énekelnének teli torokból. Máskor 
pedig nagyon kevés választott 
el attól, hogy random skandálni 
kezdjek lényegében bármit. Azt 
hiszem, nem voltam ezzel egyedül. 
Talán a legérzékletesebben az 
tudná átadni, hogy milyen élmény 
is volt, amit az egyik gólyámtól 
hallottam a tábor után: „Annyira jó 
volt ez a tábor, miért nem szóltatok 
előre, hogy ezt valamikor be is kell 
fejezni?” Hát igen – sajnos a tábor 
rövidségéből fakadóan –, mire az 
ember kezd ráérezni, már szinte 
pakolni is kell. 

És itt jön a képbe az instruk-
torság: azok az emberek, akik 
nem tudtak betelni a saját tábori 
élményeikkel, nap mint nap vissza-
vágyódnak és úgy érzik alkalmasak 
lennének, azok jelentkeznek inst-
ruktornak, hogy újra átélhessék ezt 

az egyszerű szavakkal leírhatatlan, 
multiorganoleptikus kavalkádot. Ám 
az instruktori munka nem csupán 
a táboroztatásból áll, ugyanis 
mérhetetlen felelősség is nyomja 
a vállunkat: mi vagyunk a gólyák 
első kapcsolata az egyetemmel és 
rajtunk áll, hogy az adott csoport 
mennyire ismeri meg egymást és 
milyen sikerrel kovácsol csapatot, 
illetve mindezt milyen élmények-
kel gazdagodva teszik. Továbbá a 
mi lelkünkön nyugszik az ered-
ményes integrációjuk az egyetemi 
polgárok közé. Példát kell mutatni 
és valóban hasznos tanácsokkal 
kell szolgálni az elkövetkezendő 
évekre. (Ha szentimentálisra ve-
szem, akkor talán egy kicsit már az 
életre is). Instruktornak lenni nem 
csupán négy könnyed nyári napot 
jelent, hanem legalább bő egy évet 
(sőt!), amíg a csapatod megtanul 
megállni a saját lábán. Felelősség-
teljes szerepkör és hiszem, hogy 
nagyon sok múlik később azon, 
hogy az embernek milyen vezérfo-
nala volt az első hónapokban. Pont 
ezért büszke vagyok, hogy ezzel 
foglalkozhatom immáron harma-
dik alkalommal.

Azt kell, hogy mondjam, az idei 
gólyaanyag meglehetősen jó volt. A 
vetélkedők remekül sikerültek és 
azt hiszem, frappánsnál frappán-
sabb feladatmegoldásokat láthat-
tunk estéről estére. A koncert és a 
bulik is frenetikusan sikerültek, sőt 
– a rossz idő ellenére – pár ember 
még a Balcsiban való könnyed 
éji megmártózásra is ingerenciát 
kapott. Rendkívül kreatív zászló-
kat és indulókat volt szerencsém 

látni és hallani, nem is beszélve a 
vesztegetésekről. A tábor megany-
nyi emlékezetes pillanata közül 
kiemelném a „kora reggeli” jó 
gulyás lepintyőkéztetését, illetve a 
borkóstolóról megmaradt zsíros 
kenyér-alapanyagok másnapi 
kicsempészését és elpusztítását… 
kézzel… vödörből. (Ezúton is 
gratulálok a citromoknak: azt hi-
szem életem egy mélypontja volt. 
Örülök, hogy nem örökítettük 
meg, mindenesetre köszönöm az 
életre szóló élményt). A harmadik 
napra való ébredés sokak számára 
egy örök emlék marad, hiszen nem 
túl gyakran eszmél az ember arra, 
hogy egy egész fúvós zenekar vo-
nul el az ablaka alatt. Ezen a reg-
gelen a gólyák arcán már szabad 
szemmel is láthatóak voltak a 
fáradtságtól való elváltozások – na 
de ha valamit megtanultunk, akkor 
az az, hogy nincs az a gólyatábori 
gyűrött, szétesett csíkszem, amin 
ne segítene egy jó 8 órai pálinka 
meg a sörrel lekísért C-vitamin.

Úgy konstatáltam, hogy a csa-
patok idén is jól láthatóan meg-
szilárdultak és hamar feloldódott 
a feszültség minden gólyában, 
úgyhogy zárásképpen egy hipote-
tikus főhajtást küldenék ezúton is 
minden kedves és nagyra tartott 
instruktor kollégának. Attól tartok, 
annyi élményt lehetne még papírra 
vetni, hogy az bőven meghaladná 
az újság kapacitását, úgyhogy 
legyen elég most ennyi. A maradé-
kot pedig talán majd egy jó pohár 
sör mellett megvitatjuk. Dodó.

FÖLSZÁLLOTT A PINTYŐ 
– AVAGY MILYEN INSTRUKTOR-

NAK LENNI –
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Engedjétek meg, hogy egy képpel indítsam ezt a cikket. Képzeld el, ahogy a Balaton parton állsz ke-
zedben egy doboz sörrel és nézed a naplementét. Előtted a hullámok ostromolják a köveket, mögötted 
pedig a tábor hangjait hallod halkan feléd sodródni. Zene és különböző emberi hangok; indulók, skan-
dálások, buzdítások. Most képzeld el, ahogy ez egyre erősödik. Már egyre kivehetőbbek a himnuszok 
és egyre élesebben hallani a válogatott teniszedzők és még különb játékosaik instrukcióit… még han-

gosabb… fölszállott az a bizonyos pintyőke.
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Azt hiszem, még három nappal ezelőtt remegő gyomorral és eu-
fórikus állapotban vártuk a PTE-ÁOK Gólyatábort. A csodálatos 

partyarc szervezők gondoskodtak arról, hogy mindenki pécsi akarjon 
lenni! Páran a gólyácskák közül erőiket egyesítve partyvonatot vará-

zsoltak a MÁV-START Zrt. fapados járatából. Fogalmazzunk úgy, 
hogy mire Kenesére értünk, már nem volt száraz a torkunk. Az állo-

mástól a fákon virító péniszek mutatták az utat, egészen a táborig. Szó 
szerint nem láttuk a f*sztól az erdőt! 

A kis elesett gólyácskákat azonnal felkarolta szerető „Anyukájuk” és 
„Apukájuk”. A nap folyamán kreatív és csapat(le)építő sorversennyel 

várták a szivárvány színeit képviselő csoportokat. Nem telt bele egy óra, 
mire mindenki torkaszakadtából üvöltötte, hogy a „Medikusok faszagyere-
kek!” és „A k*rvák zsibongása minket nem riaszt!”. Természetesen mindenki 

pedánsan viselkedett és józan volt, este 8 órakor pedig már édesdeden 
aludt. Az instruktorok ismertették velünk a helyes egyetemi magatartást 

és az új mottónkat is: „EAT, SLEEP, LEARN, REPEAT!”. Megkaptuk az 
első latin és anatómia leckét is a Medikus himnusz keretében, mely után 
elmondhatjuk, hogy ismerjük a péniszt, vaginát és a coitare igét. Más-

nap reggel eljött a táborba a vezérkar és pálinkás jó reggelt helyett, arról 
meséltek nekünk, hogy mit is jelent medikusnak lenni. Megtudtuk, egy 

életre szóló hivatást választottunk. Az egyetemi sportért felelős úriember 
nem várt meglepetéssel állt elénk: egy kis reggeli tornával mozgatta át 

alkoholtól megmerevedett izmainkat. A torna után gyorsan beindult az 
élet. Kóstolhattunk finomabbnál finomabb borokat, futottunk pocsolyá-
ban, tombolhattunk Halott Pénzen és fejest ugorhattunk a habokba. Az 
utolsó nap reggele volt a legnehezebb, hiszen tudtuk ez az utolsó esténk 

itt. Így dacolva, a habpartyban összeszedett megfázással, náthával vagy 
tüdőgyulladással felkeltünk és megmutattuk, hogy méltóak vagyunk arra, 

hogy PÉCSI MEDIKUSOKnak nevezzenek! Azt hiszem, kijelent-
hetjük, hogy az utolsó napon volt a nagybetűs buli. Utolsó erőiket meg-

feszítve a csapatok egy barátságos mérkőzésen megmutathatták, hogy 
mijük is van (esetleg nincs). Ezennel szeretnénk az összes csapatnak 

gratulálni, de a szívünk mindig Lila marad! Az eredményhirdetés után 
olyan hangulat kerekedett, ami mindenkit magával ragadott. Mindezt a 

csodás instruktorainknak, a rendkívüli szervezőbrigádnak és a Pécsi Tudo-
mányegyetemnek köszönhetjük! Fantasztikus volt!

Bátran kijelenthetjük, hogy ez után a tábor után ízig-vérig pécsiek 
lettünk és azok is maradunk! 

a lila csapat

MÁR MI NÁLUNK 
BABÁM ILYEN VOLT 
A GÓLYATÁBOR

Már a HÖK által küldött lelkesítő 
levél olvasásakor gyanítottuk, hogy 
felejthetetlen élmény vár Ránk. 
Ígéretük hamar beigazolódott. Az 
ismerkedős játékok során a csapa-
tok gyorsan összekovácsolódtak és 
kezdetét vette a küzdelem a plusz-
pontokért. Szerencsére csapatunk, a 
(király)kékek bővelkedett a bevállalós 
gólyákban. A bikinis kocsimosással 
a zsűri masszírozásával és a reggeli 
szemétszedéssel magasra tettük a 
mércét a többi csapat számára. De a 
vetélkedőkben sem maradtunk alul, 
az ivós játékok pedig csak fokozták a 
hangulatot.

Biztosan sokáig fogjuk emlegetni a 
sárban-futó verseny és a bikinis, tejszín-
habos lányok által keltett élményeket, 
de maradandó emlékeket okoztak a tan-
gás fiúk „szexi” táncaikkal is. Csapatunk 
sikerében természetesen nagy szerepet 
játszottak instruktoraink, Bambi anyánk 
és Törp papánk, akik emberfeletti lelke-
sedése, buzdítása, pálinkája csak fokozta 
törekvéseinket. És ezzel még nem ért 
véget a nap! Éjszakai szórakozásunkról 
a különböző koncertek gondoskodtak, 
melyeken színtől függetlenül bulizott 
együtt a tábor. Valamint gólya nem 
maradt szárazon a hétfő esti habpartyn 
sem.

De mind tudjuk, hogy a gólyák élete 
nem csak játék és mese. A bulizáson 
kívül számos feladat hárult ránk, mint a 
zászlók megfestése és az indulók meg-
írása. Csapatunk dalának utolsó soraival 
zárnám beszámolómat:

„Inni jöttünk, nem megnyerni,
De elsőnek is kell lenni,
Legyen ez idén a KÉK!”

vilutH réka
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100 életet
ide nekem -
eggyel én be

nem érhetem!

100 életet
vagy dupláját!

Indulatim
szép tárházát
szétosztanám

egyesével: 
Nem lenne gond

a mesével,
szétszedve a Jót,

s a Gonoszt
nem várva, 
mit a sors
leoszt...

Lássátok

Egyet kapjon a Harag,
- dúljak-fúljak naphosszat!
Egy másikat a Szerelem,
- lebegjek szerelmesen...

Egyet meg az Őrület,
- eszem más ne értse meg!

Egy legyen a Művészé,
- s osztódjak szét képekké... 

Kapjon egyet a Szabad,
- tehessem, mit nem szabad!
Egy lenne a Csalfa - Hamis,

- vétkeznék még mosollyal is...
Egy jutna az Indulatnak,

- s a szitkaim indulhatnak!
Egy lenne az Őszinteség,

- s nem szakadna le rám az ég...
Egyben én csak Hangoskodnék,

- csörömpölve üvöltöznék!
Egy lenne az Alázatnak,

- s lelkem földig hunyászkodhat...
Egy lenne a Kíváncsiság,

- s oldalamat nem fúrná át!
   Egy lenne az Igazságnak,
 - főszócsöve a gazságnak...

Egy lenne a Felfedező,
- világ véget nem ismerő!

Adnék egyet én a Nőnek,
- s nevelném őt királynőnek!

S ha felosztottam
minden álmom,

én most már csak
azt kívánom:

- ne maradjon
hiányérzet-

Gyúrjuk össze
az Egészet! 

@ndy

100 ÉLET



2014 OKTÓBER 51

Éppen csak megjöttünk,
„Gyertek, srácok kört töltünk”
Lehet-e ennél jobb kezdés?!
Egyből érezhető volt a pezsgés

Egyre kevesebb volt a tiszta 
tekintet
Mindenki szép napok elé tekin-
tett
A pohár aljára néztünk párszor
Fogyott a bor, legyünk mi bárhol

Bármi módon vesztegettünk
De egy percig sem vesztegelünk
A tisztelt zsűri kocsija koszos 
nem marad
Masszázs nélkül mellettünk 
szervező el nem halad

Sárga pintyőke és rengeteg tenisz
Ha elrontod barátom, nagyon 

gyorsan megvisz
300 liter bor néhány óra alatt
Az este végére egy árva korty sem 
maradt

Mindenki pécsi akar lenni
A karok közül az ÁOK-ra menni
De van, aki voksát az ÁJK-ra 
teszi
És ebédjét a munkahelyén, a 
McDonald’s-ban eszi.

Bulik, ivás és a legjobb hangulat
A tábor végére el is vesztettem 
hangomat
Köszönjük szervezők ezt a király 
tábort
Nem felejtjük egyhamar ezt a 
balatoni mámort. 

takáts danci

ÉPPEN CSAK MEGJÖTTÜNK
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1.kép: mit látunk a képen?
1. Krónikus HIV fertőzés
2. Hodgkin betegség
3. Ektópiás mell szövet
4. Hydradenitis suppurativa

2.kép: mi a legvalószínűbb diagnózis?
1. Pyoderma gangrenosum
2. Necrotisalo fasciitis
3. Acne conglobata
4. Dermatitis herpetiformis

KÉPREJTVÉNY*
*a The Lancet alapján
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Megoldások:
 

3.kép: a páCiensnek… van?
1.    Schistosoma mansoni okozta 
cerebralis infectio 
2.    Meningeoma 
3.    Sturge-Weber szindróma 
4.    VZV infectio

4.kép:  ennek a 40 éves FérFi betegnek 
ninCsenek tünetei. milyen betegsége 
lehet?
1.    Metastaticus pajzsmirigycarcinoma 
2.    Paget kór 
3.    Osteomyelitis 
4.    Gorham betegség

1: Ektópiás mellszövet
2: Acne conglobata
3: Sturge-Weber szindróma
4: Gorham betegség

KÉPREJTVÉNY*
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Profán kis egyetemi életünk elkerülhetetlen határfelületei a fél éves járatsűrűség-
gel érkező feedback-csomagok. Úgy gondoljuk, hogy a feedback egy dicséretes cél előtt 
fekvő hasznos lehetőség.  Azonban minket nagyon érdekelt, hogyan látjátok Ti a feed-
back intézményét, mik a gyengéi, mitől  jó, mivel lehetne jobbá tenni? Ezért jól megkér-
deztünk mindenkit egy online felmérésben. Íme az eredmények:

FEEDBACK A FEEDBACKRŐL
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Minden kérdést megfontolok, és igyekszem az elmúlt 
félév emlékei alapján kitölteni

Meg se nézem, csak minél gyorsabban végezzek

Attól függ, mennyire bírtam a gyakorlatvezetőt

Attól függ, milyen jegyet kaptam az adott vizsgán

Egyéb

Túl sok

Optimális

Túl kevés
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Jó ötlet, hogy van tétje a feedbacknek, de a rendszer 
jutalmazhatna úgy is, hogy másokat nem büntet

Szerintem jó, hogy van, vessen magára aki elfelejti

Rossznak tartom, drákói és mindig megszívom
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208 válasz 
alapján
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Hiába válaszolok rá, úgysem lesz konzekvenciája

Gyakran tűnik önismétlésnek

Lényegtelen információkra is rákérdeznek 

Minden kérdés adekvát és jó

Online, így ahogy van

Utolsó gyakorlaton

Vizsga után

Vizsga előtt m
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Szerintem pontatlan és elnagyolt információt ad, 
terjengős és gyakran csapja össze az ember

Szerintem ennél jobbat nem lehet, igaz vannak hibái, 
de ez a kidolgozható rendszerek legjobbika

Egyéb

Szerintem teljesen pontos, mindenki odafigyelően tölti 
ki és az oktatás fejlesztését szolgálja m
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nagyObb OdaFigyeléssel töltenéd ki a FeedbaCket, ha annak nyOmán 
a lepOntOzOtt gyakOrlatvezetők/előadásOk terén váltOzás állna 
be?

IGEN/90%     NEM/10%
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In 2010 some students felt that growing musicians in Pécs were missing some-
thing in the city, some kind of group and events that were aimed at developing 
musicians rather than just those that have already achieved success, and also to give 
the public more live music. We started the ‚Pécs Music Society’, and over the past 
4 years have organised over 50 different events around the city, most notably the 
‚Open Mic’ every two weeks at Trafik.

The Open Mic event allows anyone to get up on stage and play a few songs, 
giving them a chance to get experience on stage without having to have a full 90 
minute set for their own gig. This event started with just international students 
attending, but has grown to get regular crowds of 150-300 people almost 50:50 
Hungarians and international, a point we take great pride in.

Another group of events have been the ‚Gigs in Small Places’ a small size gig se-
ries running since 2013, with the aim of promoting new talent in the city of Pécs, 
especially bands that are early in their development. These bands often do not have 
the full repertoire of own songs required to play their own full-length concert, but 
can still put on great shorter performances. These events are all acoustic and held 
in the smallest bars around Pécs that we can find, so the emphasis is on creating a 
great, intimate atmosphere and building a close connection between the artist and 
the audience.

One of the big aims has been to help the mixing of international and Hungar-
ian students and people here in Pécs. We think that bringing students together 
because of common interests is key to this, rather than merely trying to get people 
together ‘because they are different’, and I think our success in this are evidence 
supporting that. It has also helped medical students to keep their hobbies alive, 
because I feel having broader interests outside of medicine not only teaches you 
valuable skills, and allows you to ‘think outside the box’ when dealing with prob-
lems, but also helps with coping during the tough years of medical school.

PMS
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Bush és Powell üldögél a kocsmában. Bejön egy fickó, 
odamegy hozzájuk és megkérdi:

- Helló fiúk, mit csináltok itt?

- Épp a III. világháborút tervezzük.

- Igen? És mi a terv?

- Megölünk 140 millió afgánt, meg egy biciklis pos-
tást.

- Egy biciklis postást? Őt meg miért?

Erre Bush odafordul Powellhez:

- Ugye megmondtam, hogy a 140 millió afgán senkit 
sem érdekel?

A gróf és felesége egy este elmennek színházba. A 
nőnek azonban nem tetszik az előadás, így hazamegy. 
Ahogy belép a házba, szembetalálkozik az

inassal, és így szól hozzá

- James, vegye le az ingemet!

James megteszi.

- James, vegye le a szoknyámat!

James ezt is megteszi. - James, vegye le a harisnyámat!

Az inas engedelmeskedik.

- James, vegye le a melltartómat!

Megtörténik ez is.

- James, vegye le a bugyimat is! És ha még egyszer 
meglátom, hogy az én ruháimat viseli, kirúgom!

-Anyaaa! Játszunk fekete-fehér-igen-nemet?

-Ilyen későn?

-Igeeeen!

-Vesztettél, takarodj aludni!

Az öreg székely kapálgat a domboldalon mikor arra 
lesz figyelmes, hogy erekciója van.

Eldobja a kapát s ordítva rohan lefelé a domboldalon 
az asszonyhoz, aki épp a ház előtt mos.

Az asszony csak nézi az üvöltve rohanó urát s nem érti 
a dolgot.

Mire az öreg leér addigra alábbhagy a férfiasság is.

Felbőszülve teremti le az asszonyt:

- Te Margit! Ha legközelebb így lesz te egyből ereggy’ 
az ágyba oszt’ vesd széjjel’ a lábod!

Eltelik pár hét mikor az öreg ismét kapál a dombol-
dalon.

Az asszony megint a ház előtt mos mikor látja az urát 
ordítva rohanni lefelé.

Okulva az előző eseten bemegy a házba és szétveti a 
lábát az ágyon.

Beront a szobába az öreg és felbőszülve teremti le 
ismét az asszonyt:

- Te Margit az anyád mindenit! Te itt mereszted a 
p*csád mikor lángol a pajta!?

Kisgyerekek az iskolában azt a feladatot kapják, hogy 
hozzanak be az isibe valamilyen eszköszt ami az apu-
kájuké:

- Lacika te mit hoztál?

- Én egy kalapácsot

- És mit mondott apukád?

- Hogy vigyázzak, nehogy ráüssek az ujjamra

- Petike te mit hoztál?

- Én egy ollót

- És mit mondott apukád?

- Hogy vigyázzak, nehogy elvágjam a kezem

- És móricka te mit hoztál?

- Én egy lélegeztetőgépet

- És mit mondott apukád?

- HHHHHÖÖÖ!!, HHHHHÖÖÖ!!

HUMOR TUMOR
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FANTASZTIKUS AJÁNLAT
CSAK NEKED, MINT A PÉCSI 

TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓJÁNAK!

A kedvezmény 2014. december 31-ig vagy visszavonásig, 
érvényes diákigazolvánnyal vehetô igénybe.

KAPCSOLAT ÉS TOVÁBBI INFO: 
info.pecs@life1.hu

Havi bérlet

Belépôjegy
(1 alkalom)

7 990Ft helyett 

6 990Ft
800Ft helyett

700Ft

Havi bérlet
9 hónapos hûségszerzôdéssel

az ajánlat 2014. október 15-ig érvényes, diákigazolvánnyal vehetô igénybe

7 990Ft helyett 

5 990Ft/hó

LIFE1 FITNESS KLUB
Cím: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út 2/1
Tel: +36 70 455 3280
Email: info.pecs@life1.hu

NÁLUNK MINDENT MEGTALÁLSZ AZ AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁSHOZ.

MOZOGJ ÉS 
TÖLTÔDJ FEL!

www.life1.hu
facebook.com//life1fitness

FITNESS KLUB PÉCS BELVÁROSÁBAN!

Az elsô látogatás ingyenes!


