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Kedves Olvasó!

Örülünk, hogy kézben tarthatod idei első kia
dványunkat, mely-

ben ismét igyekeztünk minél változatosabb 
témákról írni. Termé-

szetesen az előadások hangulatát emelő s
udokut sem hagytuk 

ki. A reggeli papírpoharas kávé mellett olvashatt
ok még karunk 

tudományos munkáiról, külföldi élményekről, 
e havi Sikeres nők 

rovatunk jól ismert szereplőiről, pályázatokró
l, filmekről. 

Komáromy professzor úr jól ismert szavaival élve 
"A vizsgaidő-

szak már a félév elején elkezdődött”, amit 
persze jól tudunk és 

nem is merünk megcáfolni, de ahogy a konc
entrált típusú 7 hetes 

verziónak is megvannak a maga kávészüne
tei, úgy ennek a ta-

vasznak is van néhány - májfunkciót serk
entő -  "cigiszünete”, 

úgy mint a Medikus Kupa, EFEN, vagy természetesen 

elfogultságunk nem titkolt kedvence a Retro Confabuli. 

Hamarosan találkozunk!

Szabó Dalma
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A Medikus kupa 10 pontja

Ha a Medikus Kupáról van szó, azt szavakba önteni igencsak nehéz, hiszen egy 
ilyen esemény leírása csak töredéke annak az élménynek, amit az ember ott va-
lójában átél. Négy egyetem 3000 hallgatója várja hónapokig ezt a 3 napos spor-
teseményt, amiről nem titok, hogy nem csak elsősorban a sportról szól. Így hát 
feladatomnak éreztem, hogy ellássak minden kedves olvasót egy pár jó tanáccsal.  
Ezt 10 pontban gyűjtöttem össze nektek:

1. Eddz hangszalagra!
Ha kibírod az egész hétvégét úgy, hogy utána képes leszel akár egy mondatot is 
megerőltetés nélkül kimondani, akkor valamit rosszul csináltál. Szurkolj, kiabálj, lel-
kesedj, MERT MI VAGYUNK A LEGJOBBAK!!!

2. Éld túl a buszutat!
Alapjában véve is elég hosszú a buszút, hát még ha a sörfogyasztás és az idő előre-
haladásával a veseműködés is szignifikánsan nő. 

3. Maradj ittas!
Ha már megalapoztad a buszúttal a hangulatodat, nem túl szerencsés, ha a másnap 
fáradalmai okoznak kellemetlen tüneteket, éppen mikor szurkolnod kellene teljes 
energiával. Ezért tölts rá! Hidd el, ez a legjobb ellenszer, szenvedni meg ráér később 
is.

4. Hozz magaddal legalább 1500 forintot!
Bizonyított tény, hogy minimum ennyi pénzből lehet kihozni a Medikus Kupát. Per-
sze ehhez fesztiválozásban való jártasság szükséges, illetve az sem árt, ha szépen 
tudsz mosolyogni. Hát... sok sikert!

5. Ne vessz el út közben!
Nem könnyű, de hidd el, nem túl jó dolog valahol a kietlen Alföldön éjszakázni… és 
nem… nem megyünk vissza érted!
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A Medikus kupa 10 pontja

6. Ha úgy érzed, hangos a zene, kapcsolj rá még egy fokozatot!
A hangos szó itt nem ismeretes, ez nem egy nyugdíjas találkozó. Hozz magaddal MINDENT, 
ami hangot tud kiadni. 

7. Ha lány vagy, ne hagyd ki a vízilabdameccset, ha fiú vagy, irány a pom-
pom csapat bemutatója!

Első hallásra ez pont egyértelműnek hangzik, viszont ezen kívül fontos tudnotok, hogy egy 
vízilabdameccs hatalmas élmény, már csak a hatalmas szurkolótér miatt is – ahova sokan 
beférünk – eljönni hajrázni a csapatunkért. Természetesen a többi sportoló és meccs is 
hasonló jóval kecsegtet. A pom-pom csapat is ide tartozik: a gála műsor fénypontja a POTE 
csapatának bemutatója, ahol a világ leggyönyörűbb lányai lépnek fel. Ezt kihagyni nagy vesz-
teség lenne.

8. Ne feküdj le aludni!
Az ráér máskor. Egyszerűen nem fér bele az időbeosztásba. Alkoholmámoros egyetemisták, 
hatalmas koncertek, a legjobb DJ-k minden évben. Ezen a ponton már nincsenek ellentétek 
az egyetemek között. Itt már nem számít, hogy pesti, debreceni, szegedi vagy netán pécsi, a 
lényeg a szórakozás.

9. Mindig legyél jó fej!
Egy ilyen rendezvényen, ahol ennyi ember jelen van, előfordulhat konfliktus, DE nem miat-
tunk! Nem kezdeményezünk semmilyen veszekedést, nem uszítunk senkit senki ellen. Nem 
jellemző ránk az agresszió, ezután se jöjjön divatba!

10. Kérdezed meg magadtól, hogy miért hagynád ki ezt a hétvégét?!
És amint ez megvan, várunk április 8-tól 10-ig Szegeden a Medikus Kupán!

Írta: Falusi Krisztián
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INSTRUKTORI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Lassan közeleg az idő és elindulnak a 2016-os gólyatábor fo-

gaskerekei. Idén is töretlen lelkesedéssel várjuk az instruktor-

jelöltek jelentkezését. Ha alkalmasnak érzed magad a feladatra 

és szíveden viseled az ifjú gólyák gólyatábori, és aztán egyete-

mi életbe való integrációját és segítését, ne légy rest és jelent-

kezz! Küldd el fényképes motivációs leveledet és a hallgatói jog-

viszonyról szóló igazolásodat az alábbi címekre, vagy add le a 

Diákirodán. 

A jelölteknek egy beszélgetés alapú válogatón 

kell részt venniük, ami alapján a vezetőinst-

ruktorok választják meg a csapat tagjait. Alap-

vető elvárás, hogy a jelöltek előrelátható-

lag aktív féléven folytassák a tanulmányaikat 

a 2016-os őszi szemeszterben, továbbá, hogy a 

nyári szervezési, előre megbeszélt időszakokban 

elérhetőek legyenek. Jelentkezéseiteket sok sze-

retettel várjuk!

Bencze Gábor - b.gab91@gmail.com

Nikli Balázs - balazs.nikli@gmail.com
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Medikus, Munkára!
2 interjú 2 osztályról – a segédápolónak jelentkezők krónikája

Írta: Árkus Vanessza

Egyszer volt, hol nem volt, (a tengerkék Facebook univerzumon éppenséggel nem 
túl) volt egyszer egy online kiírás, amiben orvostanhallgatókat toboroztak segédápolói 
munkakörbe az I. számú Belgyógyászati Klinikára. Az ötlet bejött, Tarjányi Lászlóné ápo-
lás-szakmai igazgatóhelyettessel beszélgettem.

– Jelenleg is dolgoznak az osztályán segédápolóként orvostanhallgatók?
– Igen, tíz hallgató. Van közöttük másod-, harmad- valamint ötödéves is. Évek óta dolgo-
zom hallgatókkal, lányokkal-fiúkkal vegyesen. Főleg azok a negyed- és ötödévesek jön-
nek, akik tudják, hogy merre orientálódnának – ők már konkrétumot tudnak mondani, 
hogy melyik részre szeretnének menni.

– Támaszt az orvosiról jelentkezőkkel szemben bármiféle elvárást? 
– Nekem az a lényeg, hogy az alapápolást tudják és segítsék a szakápolók munkáját.

– Megkérdezhetem, hogy ezt mennyire tudják?
– Begyakorolják. 1-2 hét kell nekik, hogy megismerjék a környezetet és beteganyagot. 
Onnantól kezdve viszont klasszul és önállóan tudnak dolgozni. Rengeteget lehet nálunk 
tanulni, szakápolói felügyelettel van lehetőség kanült és branült bökni, vért venni, gyógy-
szereket tanulni, EKG-t készíteni és infúziós szereléket összeállítani.

– Aktív vagy passzív félévesek jelentkeztek? 
– Aktív féléves iskolalátogatási igazolással 3 hónapos hallgatói szerződést tudtunk kötni, 
ezt lehet később meghosszabbítani. Aki passzív féléven van, őt kimondottan közalkal-
mazottként tudom felvenni.

– Részmunkaidős munkavégzésre is van lehetőség?
– Mindannyian részmunkaidőre jelentkeztek, ez 80 órát jelent egy hónapban. 8 és 12 
órás műszakokat vállalhatnak, igazodunk az órarendjükhöz.

– Most hány embert tudna még felvenni?
–10 ember volt betervezve, jelenleg többet nem is tudok felvenni. Nyárra viszont fel-
vennék valószínűleg 6 főt júniusra, júliusra és augusztusra is a pulmonológiára, geriátri-
ára, intenzív részlegre.

– Mire készüljön fel, aki belgyógyászati osztályra szeretne jönni?
– Szeresse a betegeket. 
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2 interjú 2 osztályról – a segédápolónak jelentkezők krónikája

Tovább is volt, mondom még.
Van egy osztály, ahol szintén tárt karokkal várják a dolgozni akaró, talpraesett és 
nagybetűs Munkára vállalkozókat. Szélig György ápolásszakmai tanszékvezető-helyet-
tes a Sürgősségi Orvostani Tanszék mindennapjaiba engedett köntörfalazás nélküli be-
tekintést. 

– Ábrándítsuk ki azokat, akik szerint sürgősségi osztályon dolgozni tiszta 
Vészhelyzet. 
– Az itteni osztályos munka egy gondolkodási forma két lehetséges kimenetellel – vagy 
letokolódsz, vagy kivet magából. 160-180-as betegforgalmunk van, így nagyon észnél 
kell lenni. Előfordulhat egymás után 25 indokolatlan panasszal érkező, majd hoznak egy 
politraumatizáltat. Tudni kell váltani. 

– Hány embert tudna ebben a szent pillanatban felvenni? 
– Papíron négyet az itteni státuszra.  Az én elképzeléseim szerint 20-at, a minimum 
feltételekhez meg 38-at.

– Pozitívumok?
– Mindenünk van. 15 monitor, minden helyiségben van defibrillátor és EKG, digitális 
röntgen, ultrahang 3 fejjel, broncho- és gasztroszkóp, lélegeztető gépek, infrastruktúra 
rendben.  A háttér adott, hibátlan. Csak nincs már, aki működtesse.

– Miben más az itteni gyakorlat?
– Itt a manualitást alaposan meg fogják tanulni, a betegosztályozásban rutint szereznek 
és az EKG-n is értik majd, hogy az az ST-eleváció miért igényel azonnali beavatkozást.

– Meséljen a piszkos anyagiakról.
– 4 havi közalkalmazotti átlagbérből számoltunk órabért, ezt kapják meg fixen a 
hallgatók. 

– Milyen az ideális jelentkező?
– Aki rászánja magát a munkára, érdekli a szakma és van benne alázat.  Aki ide mer jönni, 
az alkalmas. Nincs próbaidő és passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezőket is várunk. 
Arra pedig készülni kell, hogy meg kell majd tanulni, hol a beteg eleje és vége.

08_09_confabula_kesz.indd   9 2016.03.02.   22:48:42



10 facebook.com/Confabula

P
T
E

S
C
I
E
N
C
E

PTE SciEncE – Prof. Dr. HElyES ZSuZSanna
Készítette: Szabó Dorottya

– Milyen témával foglalkozik?
– Munkacsoportunk a kapszaicin-érzékeny 
peptiderg érzőideg-végződések, a rajtuk ta-
lálható ioncsatornák és a belőlük felszaba-
duló szenzoros neuropeptidek, valamint a 
neuro-immun interakciók szerepét vizsgálja 
gyulladással és fájdalommal járó betegségek kí-
sérletes modellrendszereiben. Ez a terület rég-
óta érdekli az intézet kutatóit, Szolcsányi János 
akadémikus már az 1970-es években részlete-
sen foglalkozott a témával Szegeden, ő hozta 
ezt a kutatási profilt Pécsre, azóta pedig – a sok 
ígéretes eredménynek köszönhetően – egyre 
szélesedik a spektrum és mind szerteágazóbbá 
válnak a vizsgálatok.

– Mesélne egy kicsit bővebben a kapszai-
cinről és a kapszaicin-receptorról?
– A kapszaicinről talán már mindenki hallott: 
ez az anyag okozza a paprika csípősségét. A mi 
szempontunkból pedig egy nagyon fontos far-
makológiai eszköz ahhoz, hogy feltérképezzük 
az érző idegsejtek egy speciális populációját, 
amely nemcsak érzést és fájdalmat közvetít a 
központi idegrendszer felé, hanem végrehajtó 
működésekkel is rendelkezik. A belőlük felsza-
baduló neuropeptidek egy része pro-, másik 
része pedig antiinflammatorikus hatásokat fejt 
ki az ereken, gyulladásos sejteken, illetve ma-
gán az idegvégződésen. A kapszaicin receptora 
a tranziens receptor potenciál vanilloid 1 (TRPV1) 

Legújabb cikksorozatunkban az egyetemünkön zajló különféle érdekes, iz-
galmas kutatásokról szeretnénk némi áttekintést adni. Ez alkalommal Prof. 
Dr. Helyes Zsuzsannát, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet tanárát, a 
Szentágothai Kutatóközpont tudományos titkárát és Molekuláris Farmakoló-
giai Kutatócsoportjának vezetőjét, a Pécsi Idegtudományi Centrum egyik veze-
tőségi tagját kérdeztük a csoport profiljáról, a kutatás irányairól és az elért 
eredményekről.

nevű ioncsatorna, amelyet 1997-ben klónozott 
egy amerikai kutatócsoport. Ekkor derült ki, 
hogy a szerkezete nagyon hasonlít arra a te-
oretikus receptorra, amit Szolcsányi profesz-
szor már az 1970-es évek végén megjelent 
közleményben feltételezett – pedig akkor még 
a receptoriális hatást nagyon nehezen akarta 
elfogadni a szakirodalom. Ezt az ioncsatornát 
számos endogén gyulladásos mediátor képes 
aktiválni, például protonok, a bradikinin, lipoxi-
genáz termékek, kannabinoidok és érzékenyí-
tik a prosztaglandinok is. Az idegvégződés affe-
rens működése során fájdalom generálódik, de 
emellett felszabadul belőle számos olyan gyul-
ladáskeltő mediátor, ami értágulatot, bőrpírt, 
nyálkahártya-duzzanatot vált ki. Bizonyára ta-
pasztalták már, hogy a csípős paprika nemcsak 
csíp, de az érintett nyálkahártya-terület bepi-
rosodik és meg is duzzad. Ami ezen felül a mi 
munkacsoportunk eredményei alapján bizonyí-
tást nyert, hogy a gyulladáskeltő mediátorok 
mellett gátló peptidek is közvetlenül felszaba-
dulnak ugyanabból a kapszaicin-érzékeny ideg-
végződésből, többek között a szomatosztatin 
és opioid peptidek. A gátló peptidek egyrészt 
helyileg próbálják csökkenteni a gyulladást és 
a fájdalmat, másrészt pedig a szisztémás kerin-
gésbe jutva a test távolabbi pontjain is képesek 
gátló hatást kifejteni. Tehát a kapszaicin-érzé-
keny érzőideg-végződés és a TRPV1 receptor 
nagyon fontos szabályozó szerepet játszik gyul-
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PTE SciEncE – Prof. Dr. HElyES ZSuZSanna

ladásos és fájdalommal járó betegségekben. A 
TRPV1 gyógyszerfejlesztési szempontból is ér-
dekes célmolekula. Antagonisták fájdalomcsilla-
pítóként való fejlesztésére a gyógyszergyárak 
nemzetközi szinten dollármilliárdokat költöt-
tek, azonban sajnos nem lett belőle gyógyszer. 
A gyógyszerjelöltek jelentős része ugyanis 
hipertermizál, továbbá annyira megemelik a 
fájdalmas hőküszöböt, hogy a betegek nem 
érzik a forró ingereket, amely veszélyes lehet 
a mindennapi életben. A kapszaicin-érzékeny 
idegvégződések aktivációs mechanizmusainak 
feltérképezése nagyon ígéretes új hatásmecha-
nizmusú fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökken-
tők fejlesztésére, erre irányul a mi munkánk 
is. Ezekből az idegvégződésekből aktiváció ha-
tására történő szomatosztatin-felszabadulást 
mi fedeztük fel és az elmúlt 20 évben számos 

klinikai állapotban és állatkísérletes modell-
rendszerben bizonyítottuk. A szomatosztatin 
nagyon hatékony gyulladásgátló és analgetikus 
hatásokat közvetít, azonban maga a peptid nem 
lehet potenciális gyógyszerjelölt két fő ok mi-
att. Az egyik, hogy nagyon rövid, mindössze 3 
perces a plazma eliminációs féléletideje, a má-
sik pedig, hogy 5 különböző receptorán hatva 
számos egyéb hatással is rendelkezik, mint pl. 
az inzulin, a glukagon és a növekedési hormon 
termelődésének gátlása, amelyek fájdalomcsil-
lapító-gyulladáscsökkentő céllal történő adása-
kor súlyos mellékhatásokat eredményeznének. 
Az elmúlt 20 év alatt kiderült, hogy az endokrin 
hatásokat az sst2, sst3 és sst5 szomatosztatin 
receptorok közvetítik, a fájdalomcsillapító és 
gyulladásgátló hatásokat azonban elsősorban 
az sst4. Az utóbbi két évben még azt is bizonyí-
tottuk, hogy az sst4 nagyon fontos anxiolítikus 
és antidepresszáns hatásokat is közvetít, amely 
nagyon előnyös tulajdonság egy krónikus fájda-
lomcsillapítónál. Ennek alapján stabil, szelektív, 
szintetikus sst4 receptor agonisták rendkívül 
érdekes új perspektívákat nyithatnak a gyógy-
szerfejlesztésben, ez most az egyik fejlesztési 
vonalunk. 

A másik fontos irány azon alapszik, hogy a 
TRPV1-hez hasonló receptorok, elsősorban 
a TRPA1 (tranziens receptor potenciál ankyrin 1) 
kation csatorna is fontos szabályozó struktú-
ra a kapszaicin-érzékeny neuronokon és más, 
nem neurális sejttípuson (pl. makrofágok, si-
maizom sejtek, asztrociták, stb). Ezt olyan más 
irritánsok aktiválják, mint például a fahéj-alde-
hid: ha valaki nagyon sok fahéjat eszik, ugyan-
úgy csípősnek érzi, mint a kapszaicint (lásd cin-
namon-challenge). A receptort izgató endogén 
szöveti irritánsok még a formaldehid, a hidro-
gén-peroxid és a metilglioxál. Ezeket többek 
között egy SSAO (szemikarbazid-szenzitív amin 
oxidáz) nevű enzim állítja elő a primer aminok 
oxidatív dezaminációjával. Erre az enzimre spe-
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cifikus gátló vegyületeket pedig Mátyus Péter 
vegyész professzor vezetésével fejlesztettek 
ki a SOTE Szerves Vegytani Intézetében. Az egyik 
ilyen szelektív SSAO-gátló vegyületet velük kö-
zösen szabadalmaztattuk, és szeretnénk majd 
folytatni a molekula fejlesztését. Egyébként a 
TRPA1 most egy „hot topic”, nagyon sokan 
foglalkoznak vele, mert gyógyszerfejlesztés 
szempontjából is ígéretes. Ezt az is mutatja, 
hogy az Arthritis Research & Therapy című folyó-
iratban decemberben megjelent ízületi gyulla-
dással kapcsolatos közleményünk a nemzetkö-
zi érdeklődés középpontjába került, a Nature 
Reviews Rheumatology januári számában erről 
szólt a „research highlights”.

– Milyen eszközöket használnak a vizs-
gálatokhoz?
– A transzlációs szemléletű kutatás lényege, 
hogy a betegségek mechanizmusait klinikai 
minták segítségével minél jobban megköze-
lítsük és ezzel párhuzamosan a betegségekre 
releváns, specifikus modellrendszerekben vizs-
gálódjunk. A modellek egyrészt in vitro sejt- és 
szövettenyészetek, másrészt komplex állatmo-
dellek. Izgalmas például megnézni a TRPA1, sst4 
vagy egyéb ioncsatornák, peptidek, receptorok 
expresszióját emberi szövetekben. Amennyi-
ben az emberi és egér/patkány szövetekben a 
vizsgált molekula expressziója hasonló, akkor 
az állatmodellekben nyert eredményeinket na-
gyobb valószínűséggel tudjuk extrapolálni az 
emberi kórállapotokra. 
Modellrendszereinkben különféle szignalizá-
ciós mechanizmusokat vizsgálhatunk, alkal-
mazhatunk akut vagy krónikus kezeléseket 
különféle farmakológiai eszközökkel (agonis-
ták, antagonisták), gyógyszerjelöltekkel. Gén-
hiányos egerekkel és különféle transzgenikus 
egértörzsekkel tanulmányozhatjuk, hogy egy 
receptor hiánya, a humán receptor bevitele, 
valamilyen enzimaktivitás gátlása vagy enzim ki-

ütése hogyan befolyásolja a mérhető paramé-
tereket. A krónikus állatmodellek nagy előnye, 
hogy jól megtervezett kísérlet esetén számos 
betegség-mechanizmussal kapcsolatos rele-
váns információ nyerhető integratív módsze-
rekkel. A mechanikai fájdalomküszöböt például 
meghatározhatjuk annak alapján, hogy az egér 
a talpi érintést követően milyen hamar rántja 
el a lábát. Ha az állatot egy fokozatosan mele-
gedő lapra helyezzük, akkor az elhárító reak-
ció alapján a fájdalmas hőküszöb mérhető. Az 
állatok szorongásának, tanulási képességeinek, 
memóriájának mérésére is vannak jól defini-
ált módszerek. Ha a modellekben funkcionális 
különbségeket találunk a génhiányos törzsek, 
bizonyos kezelések esetében, akkor az érdekel 
minket, hogy mi van a háttérben. Ha például 
egy krónikus fájdalommodellben egy adott 
génhiányos egértörzsben a fájdalomküszöb vé-
gig kevésbé csökken, mint a vad típusban, akkor 
van értelme utánamenni, hogy ennek mi lehet a 
mechanizmusa a periférián és a központi ideg-
rendszerben, pl. hogyan és pontosan melyik 
agyterületen változik a gliasejt- vagy a neuroná-
lis aktiváció. Emellett használunk még képalko-
tó technikákat, in vivo imaginget a Szentágothai 
János Kutatóközpontban található kisállat CT, 
optikai képalkotó berendezések és MR készü-
lék segítségével, illetve agyi mikrocirkulációt is 
vizsgálhatunk különféle módszerekkel. Amikor 
a kísérletnek vége, szövetmintákat vehetünk 
az állatokból, és ezeket tovább analizáljuk. Így 
tehát egy komplex képet kapunk a folyamat-
ról állatmodellben – aminek természetesen 
megvannak a limitjei: lehetnek species-különb-
ségek, illetve génhiányos egérnél egy receptor 
kiütése után rengeteg kompenzációs folyamat 
lehetséges. Egy adott agonista vagy antagonista 
beadásakor pedig kritika merülhet fel a kineti-
kai paraméterek miatt (az anyag eloszlása, kon-
centrációja, féléletideje, megoszlási tere, stb.), il-
letve hogy nem alakul-e ki deszenzitizáció vagy 
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tolerancia a szerrel szemben. Mindemellett 
azért a problémát sok irányból megközelítve 
végül összeáll a kép a mozaikokból. 
A Nemzeti Agykutatási Program B pályázatom 
elsősorban a krónikus fájdalom centrális szen-
zitizációs mechanizmusainak, valamint a stresz-
szhez kapcsolódó pályarendszerekkel való 
kapcsolatának vizsgálatára irányul. Neuropátiás 
mechanizmusú krónikus fájdalom leggyakrab-
ban traumás, metabolikus vagy toxikus ideg-
károsodáshoz, ízületi gyulladáshoz, vagy csont-
daganathoz köthető. Ezek a fájdalomállapotok 
azért jelentenek óriási terápiás kihívást, mert 
a jelenleg rendelkezésre álló gyógyszerek leg-
több esetben nem hatnak vagy a nagyon sok, 
súlyos mellékhatás miatt hosszantartó haszná-
latukkal nem lehet számolni. Az új biológiai te-
rápiás lehetőségek (TNF-alfa gátló vegyületek, 
egyéb monoklonális antitestek) sok szempont-
ból forradalmasították a reumatoid artritisz 

terápiáját, ma már ritka a tolókocsihoz kötött 
mozgásképtelen beteg. Az azonban sajnos tény, 
hogy ezek a szerek a fájdalomkomponensre 
nem hatnak – csakúgy, mint legtöbb esetben 
a COX-gátlók és az opioidok sem. A migrén 
terápiája ugyancsak nagy kihívás, az ezzel kap-
csolatos munkáik a Szegedi Tudományegyetem 
Neurológiai Klinikájával és a Zágrábi Egyetem 
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetével 
közösen zajlanak. Különösen érdekes még a 
Komplex Regionális Fájdalom Szindróma, amelyet 
jelenleg liverpooli kollaborációban (Walton Pain 
Centre) egy angol Pain Relief Foundation pályázati 
támogatás segítségével vizsgálunk. 

– A felfedezéseik, eredményeik kapcsán 
keresték már meg gyógyszercégek a ku-
tatócsoportot?
 – Mi felfedező- és alkalmazott-kutatást vég-
zünk, de az elmúlt 20 év alatt már kinőttek 
olyan témák, amik perspektivikusan a kuta-
tás-fejlesztés-innováció számára is alkalmasak. 
Egyébként a módszertanunkkal, tapasztalata-
inkkal több gyógyszerfejlesztési projektben is 
részt veszünk. A budapesti Vichem Kft.-vel és 
a göteborgi PharmNovo-val régótadolgozunk 
együtt. Korábban több közös projektünk, té-
mapályázatunk volt a Richter Gedeon Nyrt.-vel. 
A közelmúltban beadtunk egy japán gyógy-
szeripari pályázatot is. Évről-évre egyre több 
japán gyógyszergyár érdeklődik a fejlesztési 
projektjeink iránt, későbbi fázisokban velük 
való együttműködések is elképzelhetők.

– Vannak külföldi kapcsolataik?
– Nagyon sok hazai és külföldi kollaborációnk 
van, szerintem csak együttműködésekkel lehet 
hatékonyan haladni a kutatásban. Az elmúlt 
6-8 évben számos külföldi csoportból jöttek 
hozzánk fiatal BSc, MSc és PhD hallgatók hosz-
szabb-rövidebb időre többek között a TÁMOP 
pályázatok keretein belül – ezekből a projek-
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tekből több cikk született. Intenzív kapcso-
latunk van a londoni King’s College kutatóival, 
tőlük már öten dolgoztak nálunk artritisz, bőr-
gyulladás és neuropátiás fájdalom témákban, 
de a mi csoportunkból is hárman töltöttek el 
néhány hónapot-évet az ottani laboratóriu-
mokban. Egy-egy PhD hallgató a salzburgi és 
a zágrábi egyetemekről többször több hóna-
pot töltött nálunk. Kollaborációnk vannak még 
a chicagoi Rash University-vel, ahol jelenleg két 
posztdok kollégánk dolgozik, valamint a Ma-
astrichti Egyetem Gasztroenterológiai Klinikájával, 
ahol egyik legkiválóbb egykori TDK hallgatóm, 
Keszthelyi Dániel dolgozik. Nagyon régi és ered-
ményes kapcsolatunk van a kanadai halifaxi 
egyetemmel és a liverpooli egyetemmel is.

– Ön töltött már el huzamosabb időt 
külföldön?
– Nem. Én sohasem vágytam külföldre, igazi 
lokálpatrióta vagyok, ragaszkodom Pécshez. 
Nagyon szerencsés vagyok, mert a sikeres 
kutatómunkához szükséges infrastruktúrális 
és emberi feltételek itthon is adottak voltak 
a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet-
ben, a kutatócsoportban kellemes, támogató, 
családias, baráti légkör volt és van. Szolcsányi 
János igazi mester számomra, akinek nem 
tudok elég hálás lenni a szakmai irányításért 
és emberi támogatásért, Pintér Erikával tel-
jes összhangban és szinergizmusban tudunk 
együtt dolgozni. Óriási előrelépést jelentett 
a PTE Idegtudományi Centrum megalakulá-
sa, amely Ábrahám Istvánnak köszönhető, és 
egy rendkívül segítő légkörű, magas szakmai 
színvonalú kutatói közösséget hozott össze. 
Az utóbbi 10 évben egyre bővülő kutatócso-
portunkkal nagyon gyorsan és hatékonyan 
tudtunk haladni. Legfontosabb számomra a 
szakmai kapcsolati hálózatok kialakítása, a 
csapatépítés és az utánpótlás-nevelés, amely-
re különösen büszke vagyok.

– Hányan vannak jelenleg a munkacso-
portban?
– A létszám meghaladja a húszat.  Vannak köz-
tünk PhD hallgatók, egyetemi státuszú ta-
nársegédek és adjunktusok, valamint a NAP 
B pályázatom MTA státuszain lévő kutatók. 
Eredeti végzettség szerint orvosokból, gyógy-
szerészekből, biológusokból, BSc vagy Msc 
diplomával rendelkező laboratóriumi kutatók-
ból, analitikusokból, továbbá egy vegyészből és 
képalkotó operátorból áll a csapat. Az utánpót-
lást illetően elmondható, hogy a TDK hallgatók 
nagyon kedvelik ezt a munkát: sok olyan mód-
szert alkalmazunk, amihez valamilyen speciális 
technika és türelem kell, mégsem igényel drága 
eszközöket; ráadásul viszonylag hamar izgalmas, 
érdekes eredményeket kaphatnak. A TDK után 
pedig közvetlenül lehet folytatni a PhD-munkát. 
Eddig 12 PhD minősítés született a szakmai ve-
zetésemmel, jelenleg is 5 témavezetettem van.  

– Mi az, amire az elért szakmai eredmé-
nyek, illetve a különféle díjak, kitünteté-
sek közül a legbüszkébb?
– A kapszaicin-érzékeny idegvégződések komp-
lex szabályozó mechanizmusainak felfedezésére, 
a felszabaduló szomatosztatin által közvetített 
gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatások 
leírására, és az sst4 receptor gyógyszercélpont-
ként történő azonosítását tartom a legfonto-
sabb eredménynek. Számos szakmai elismerést 
kaptam, amit nagy megtiszteltetésnek tartok, 
többek között a Közép-Európai Tehetségkutató 
Alapítvány Talentum díját, a L’Oreal-UNESCO „Nő-
kért és a Tudományért” díját, ÁOK „Pro Facultate” 
ezüst fokozatát, és tavaly a Magyar Felsőoktatásért 
Emlékérmet, de az Országos Tudományos Diákköri 
Tanács által 2013-ban nekem ítélt Mestertanár 
Aranyérmet tartom a legnagyobb becsben.

– Köszönöm a beszélgetést, további 
szakmai sikereket kívánok!
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Szegedi SzöSSzenetek
avagy milyen volt az első Országos Egészségnevelői Tréning?

Készítette: Bábindeli Cintia

– Pontosan milyen 
szerepet töltesz be 
a pécsi HuMSIRC-on 
belül? 
– Szeptember óta 
vagyok a Helyi Re
produktív Egészség
fejlesztési Koordinátor 
Pécsett. Feladatom, 
hogy prevenciós ó 
rákat szervezzek, a 
melyeknek célja mi
nél fiatalabb korban 
felkészíteni a diá
kokat a pubertáskori változásokra, a fe
lelősségteljes nemi életre, és megismer
tetni  őket a várható pozitív és negatív 
következményekkel. 

– Kinek a fejéből pattant ki a tréning 
megszervezése?
– A főszervezőt, Verpeléti Bencét, egy dá
niai diákkonferenciáról visszatérve kezdte 
el foglalkoztatni a gondolat, hogy miként 
lehetne hatékonyabbá tenni az orvostan
hallgatók oktatását, kiváltképp az egész
ségnevelőkét. Az ott látottak és tapasz
taltak hatására tervezett egy új típusú, 
erősen személyközpontú szakmai tovább

A 2016os év február hónapjának legszebb hétvégéjén (mert mi más 
lenne csodálatosabb a Bálint-napnál?) megrendezésre kerülő Orszá
gos Egészségnevelői Tréningen vehettek részt a romantikázást meg
vető és tudásszomjtól szenvedő medikusok/medikák. 
A rendezvény részleteivel kapcsolatban Gebhardt Hellát kérdeztem, 
aki a pécsi HuMSIRCon belül folytat aktív tevékenységet, továbbá 
képviselve egyetemünket a szervezésben is kiválóan megállta helyét.

képző eseményt. 
Tóth Haj  nalkát (Ma
gyar Orvostanhall
gatók Szövetsége 
elnöke), Szappanos 
Nor  bertet (Orszá
gos egészségfej
lesztő koordinátor), 
és engem keresett 
meg, hogy együtt 
vágjunk bele a tré
ning megszervezé
sébe.

– Mennyi idő telt el az elképzeléstől a 
megvalósításig?
– Az előkészítés már november végén 
megkezdődött, ám a tényleges munká
latok többsége a vizsgaidőszak idejére 
és február elejére maradt. Amint január 
közepén eldőlt, hogy Szegedet választ
juk helyszínül, Bencére és Norbira hárult 
a munka oroszlán része.

– Kaptatok támogatást az egyetemek ve-
zetőségétől, vagy önerőből történt a szer-
vezés?
– A Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kara nagylelkűen térítés
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mentesen biztosította számunkra a kar leg
modernebb oktató épületét, így segítve 
hozzá a rendezvényt, hogy kényelmes és 
felszerelt helyszínen fogadhassuk az érkező
ket. A lebonyolításban támogatott minket 
a Primeros, akik anyagilag segítették a ren
dezvényt. Mindkettő hatalmas segítség volt 
számunkra, hiszen éppen a lebonyolításhoz 
szükséges anyagi lehetőségek és a megfe
lelő helyszín hiányában kellett az eredetileg 
Kecskemétre tervezett programot Szeged
re költöztetni. A szervezési feladatokat teljes 
egészében a tréning szervezői bizottsága 
végezte.
– Mind a 4 orvoskarról azonos létszámban 
vettek részt hallgatók a tréningen?
– Az volt a célunk, hogy mind a négy város 
egyenlő mértékben részesülhessen a tré
ning nyújtotta lehetőségekből. 82 regisztrá
ciót fogadtunk, amelyből végül 72 fő jelent 
meg. Ebből 20 volt, akik más városból ér
keztek, a többséget viszont főként szegedi 
orvostanhallgatók, illetve egészségnevelő 
tanárok és ápolónő hallgatók alkották.

– Te, mint szervező, hogy látod, sikert aratott 
a hallgatóság között a hétvégi fejtágítás?
– Teljes mértékben. A helyszínen rengeteg 
pozitív visszajelzést kaptunk. Az internetes 
véleményfelmérés még zajlik, de az előze
tes kritika alapján úgy érezzük,hogy sikerült 
egy igazi élményt adni a résztvevőknek.

– Mi alapján választottatok témákat, előa-
dókat? 
– A tréningalkalmak és előadások témá
it, egy még 2015 őszén kiküldésre kerülő 
igényfelmérő kérdőívben adott válaszokat 
figyelembe véve választottuk ki. Az IFMSA 
szekcióihoz tartozó témákból a kívánsá
gokhoz illeszkedve, a hazai viszonylatok 
szerint súlyozva kerestünk szakmailag elis
mert, népszerű előadókat az egyes témák
hoz. Voltak, akik személyes tapasztalata
ink révén kerültek képbe, de volt olyan is, 

akit meghívott előadó ajánlott. Nem titkolt 
célunk volt új témákkal is megismertetni a 
résztvevőket, amelyek csak ritkán kerülnek 
szóba. Ilyen volt például a hajléktalanok, 
drogfüggők, szexuális és nemi kisebbségek 
és a szexmunkások helyzete, a párkapcso
lat management és professzionális kotrás
segítés vagy éppen a transzplantációs jo
gismeretek. A konkrétumokat az előadók 
szakmai tapasztalatára bíztuk, hiszen ők 
jobban ismerik az adott téma fontos ele
meit, amellyel mindenképpen foglalkozni 
kell.

– Tervben  van esetleg, hogy hagyomány-
nyá váljon a tréning évenkénti megszerve-
zése? 
– Gyakorlatilag vaktában vágtunk bele, 
hiszen csak egy igényfelmérő alapján dol
goztunk. A visszajelzéseket hallva, erős a 
gyanúnk, hogy nincs más választásunk, 
mint ismét a szervezői asztal köré ülni.

– Mivel honoráltátok a hallgatók részvéte-
lét?
– Minden cselekedetünkkel és szavunkkal. 
A hétvégén egyértelműen ők voltak a 
sztárok, hiszen bevállaltak egy olyan prog
ramot, amiről nem volt korábbi tapaszta
lat. Vannak, akik csak addig foglalkoznak 
egészségneveléssel, amíg megszerzik a 
cseregyakorlathoz szükséges pontokat, 
és ezután eltávolodnak a témától. Azok, 
akik itt voltak, valóban az egészségneve
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lés miatt érkeztek. Azért, hogy fejlődjenek, 
tanuljanak és még jobbak lehessenek 
abban, amit csinálnak. Igyekeztünk min
dent megtenni, hogy mindenki számára 
megteremtsük a legideálisabb körülmé
nyeket. Többféle étrend, korlátlan kávé és 
teafogyasztás, wifi és kényelmes helyszí
nek. Maga a program összeállítása során 
a gyakorlatorientáltság és az interaktivitás 
irányelveit tartottuk szem előtt, így a tré
ningen számos kiscsoportos, gyakorlatköz
pontú és releváns témákat körüljáró fog
lalkozás került megtartásra, amelyek közül 
a hallgatók szabadon választhattak. Így 
próbáltuk megteremteni az egyes résztve
vők érdeklődésének leginkább megfelelő 

és kifejezetten személyre szabott élményt. 
A szakmai program mellett, helyet kap
tak közösségi programok is, hogy a négy 
városból érkezett hallgatóság könnyedén 
megismerhesse egymást. Természetesen, 
készültünk egy kis emlékkel. Akik az értékelő 
kérdőívet kitöltik, egy személyre szóló rész
vételi oklevelet kapnak az első Országos 
Egészségnevelő Tréning emléke gyanánt. 
Nagyon hálásak vagyunk, hogy a résztve
vők megtiszteltek minket a bizalmukkal és 
reméljük az új arcok mellett sok ’úttörővel’ is 
viszont találkozhatunk.

– Mit üzennétek azoknak, akik még soha 
nem vettek részt HuMSIRC programon? 
(NB: Mind a 4 szervező megtisztelt bennün-

ket néhány soros buzdításával.)
– Bence üzenete, hogy a HuMSIRC értük 
van, minden magyar orvostanhallgatóért. 
Nem zártkörű rendezvényeket szervezünk 
magunknak, hanem olyan programokat, 
amiből minden hallgató tanulhat, miköz
ben jól szórakozik. A mi programjainkat 
hallgatók szervezik hallgatóknak, pontosan 
tudjuk, hogy mit hogyan és hogyan nem 
érdemes csinálni. Pozitívan fognak csalód
ni.

– Norbi üzenete,hogy egy olyan látásmó
dot kap az ember a számtalan tapasztalat 
mellé, amelyről kár lemondani. Ez is fontos 
része az orvossá válásnak, hiszen mindenki
nek kell majd oktatnia a betegeit, hogy ál
lapotuk javuljon, vagy ne romoljon tovább. 
Remek segítséget nyújt ebben a szervezet, 
egy olyan támogató és baráti környezet
ben, melyben élmény dolgozni.

– Hajni üzenete, hogy merjenek belevágni 
és kipróbálni, hiszen életreszóló élményeket 
szerezhetnek MOSZos munkájuk során. A 
szakmai fejlődés mellett új barátokra is szert 
tehetnek. Az itt megszerzett tudást és ta
pasztalatot pedig a későbbiekben is hasz
nosítani tudják pályafutásuk során.

– Hella üzenete pedig, hogy bátran tegyen 
próbára minket, aki még nem volt a prog
ramjainkon! 
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Sikeres nők – 
Interjú Dr. Duga Zsófiával

Összeállították: Buda Ágnes
      Mészáros Mirjam Rea

– Mióta dolgozol az egyetemen és milyen 
beosztásban?
– 2004. október elseje óta dolgozom itt. 
Először a Diákirodán kezdtem a munkámat, 
majd fokozatosan bővült a munkaköröm, és 
2007 óta beiskolázási marketinggel, a felvé-
teliző és a végzős hallgatókkal foglalkozom.

– Hogyan kerültél az orvosi egyetem al-
kalmazásába?
– Budapesten egy munkaerő-közvetítő cég-
nél dolgoztam, ami gyakran napi 12-14 órás 
munkaidővel járt, ezért a kisgyermekem mi-
att egy jobban behatárolt idejű állást keres-
tem. Az egyik barátnőm pont a Diákirodán 
dolgozott, aki kiment Kanadába, és meg-
kérdezte, hogy nem lenne-e kedvem az ő 
állását átvenni. Én pécsi vagyok, így nem volt 
nehéz választanom, ráadásul a munkakörül-
mények is sokkal barátságosabbak voltak.

– Hogyan érzed magad ebben a munka-
körben, milyen kihívásaid vannak?
– Nagyon szeretem ezt a munkát, mert 
rendkívül változatos, nem egysíkú. Évről 
évre meg kell tudni újulni, mindig friss prog-
ramokkal, kampányokkal készülünk a fel-
vételizőknek. Idén a hallgatók segítségével 
összeállítottunk egy Orvosnevelde elneve-
zésű applikációt, és ezzel próbáljuk erősíteni 

a beiskolázási kampányunkat.

– Mikortól és hol érhető el ez az appliká-
ció?
– Január 13-ától működik a program: bemu-
tatja, milyen a felvételire való készülés, a be-
iratkozás és lemodellezi az orvosi hat évét. A 
Google Store-ban már letölthető, és heteken 
belül az App Store-ban is elérhető lesz.

– Hol találkozol először a gimnazistákkal? 
Látsz valami eltérést az új generáció és a 
mostani hallgatók között?
– Különböző előkészítő táborokban, nyitott 
órákon, illetve augusztusban, a középisko-
lások hetén találkozunk először, a végzős 
gimnazisták mellett gyakran fiatalabbakkal is. 
Felszínesebbek lettek a diákok az eddigi kor-
osztályokhoz képest, gyakran csak részinfor-
mációkat olvasnak el, ezért inkább internetes 
alapú programokkal próbáljuk felkelteni az 
érdeklődésüket. A másik különbség az, hogy 
öt évvel ezelőtt inkább a tanulók érdeklődtek 
az egyetem iránt, manapság ezt a szerepet 
a szülők vették át. Olyan sok szülőnek voltak 
kérdései, hogy nyílt napon csináltunk egy kü-
lön szülői pultot, ahol válaszokat kaphattak a 
bennük esetlegesen felmerülő kérdésekre, 
illetve betekintést nyerhettek az egyetem 
nem éppen buli-alapú, sokkal inkább anyagi 

Cikksorozatunk idei második részében dr. Duga Zsófiával, a Felvé-
teli és Hallgatói Szolgáltató Iroda irodavezetőjével beszélgettünk.
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 hátterébe is (amely a legtöbb szülőt foglalkoz-
 tatja). 

– Milyen előkészítő programok indulnak 
idén?
– Vannak előkészítő programok tavasszal, 
nyáron, ősszel, amiken az oktatás mellett 
lehet intézeteket látogatni és beszélgetni 
felsőéves hallgatókkal, valamint van egy 
féléves tanuló programunk, ami októbertől 
április végéig tart. Az idei tavaszi TM tábor 
március 22-től indul.

– Van esetleg valamilyen vicces anekdo-
tád az új hallgatókról?
– Az egyik nap pár diákkal megbeszéltem 
egy találkozót a mozaiknál és én itt álltam 
az első emeleten a mozaik falnál. Amikor 
nem jött el senki, gondoltam, felhívok valakit, 
hogy merre lehetnek, hogy kollektíve min-
denki késik. Kiderült, hogy ők is engem vár-
nak éppen a MozaIQ-nál, csak a 25 emele-
tes mellett. :)

– Tavaly december 11-én közgazdász dok-
tor lettél, tudnál erről mesélni?
– A PTE Közgazdaságtudományi Karán 
diplomáztam marketing szakirányon, és 
azt vallom, hogy az elmélet és a gyakorlat 
együtt működik. A PhD dolgozatom témája 
„Az alumni szolgáltatások szerepe a hazai 
egyetemek működésében” volt, tehát amit 
a napi gyakorlatban csinálok, azt megpró-
báltam elméleti oldalról is megközelíteni: 
megnéztem, hogyan csinálják ezt mások 
külföldön, az Egyesült Államokban, Nyu-
gat-Európában, Kelet-Európában.

– Milyen a diákokkal való viszonyotok, 
együttműködésetek?
– Alapvetően nem a hallgatók vannak értünk, 
hanem mi vagyunk a hallgatókért. Ezért min-
dig szívesen fogadjuk a jól megfogalmazott, 
építő jellegű kritikát, hiszen a csapatban való 
együttműködés a kulcsa az olyan új ötletek-
nek, mint például az Orvosnevelde appliká-
ciónk, vagy a Teddy maci mesekönyv.
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Sikeres nők – 
Interjú Erdélyi Zsófiával

Összeállította: Árkus Vanessza

– Mióta dolgozol ebben az iro-
dában?
– Már 4 éve.

– Az ÁOK-s időszámítás előtt 
hol tevékenykedtél?
– Akkor is az egyetemen vol-
tam már, a Központi Hallgatói 
Szolgáltató Irodában.

– Egy átlagos napod nagy ré-
szében mivel foglalkozol?
– Tulajdonképpen két részből 
áll össze a feladatom. Az egyik 
egy klasszikus front-office jel-
legű munka, ami a hallgatókkal 
való foglalkozást öleli fel. Más-
részről pedig olyan back-office 
feladatokat is ellátok, mint a 
Hallgatói Önkormányzat admi-
nisztrációs ügyei. 

– Az ÁOK-s buszok futnak még 
a te elérhetőségeddel, mit kell 

róluk tudnunk?
– A buszok köszönik szépen, 
a harmadik héttől indulnak. Az 
összes buszon van Wi-Fi, pén-
teken 4-kor indulnak, vasárnap 
pedig vissza. A jelentkezés a 
Neptunon történik a Meet Stree-
ten, keresni kell, de látszik. Tes-
sék elkezdeni használni!

– Amikor végzel az irodában, 
hogy kapcsolódsz ki?
– Heti 2-3-szor járok edzeni. Az 
a nagy szerencsém, hogy már 
felnőttek a gyerekeim, a férjem-
mel szeretünk eljárni otthonról.

– Mik azok a kérdések, amik-
kel nyugodt szívvel zargatha-
tunk és mi az, ami abszolút 
nem a te asztalod?
– Sajnos tanulmányi ügyekben 
nem vagyok illetékes, hozzá-
férésem sincs a Neptunhoz. A 

Kihez fordulsz, amikor az alagsori szekrényfoglaló játék-
ban alulmaradsz? Kit keresel még mindig, ha a szoctám-
hoz kellene űrlap? (Ő az is, aki türelmesen igyekszik el-
magyarázni, hogy a felnőtté válás rögös útja a Neptunon 
vezet keresztül.)  Ki is az ÁOK-s tündér keresztanyánk, 
információs pontunk és Erdélyi Zsófink? 
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kollégiumi ügyekkel kapcsolat-
ban a DJKB érdekelt, de segít-
hetek illetékes embert keresni. 
Ezen kívül tulajdonképpen bár-
mivel kereshettek.

– Aki hálás a segítségedért, mi-

vel vesztegethet meg?
- (nevet) Ne hozzanak sütit, mert 
kevés az edzés. Nem kell semmi, 
ez a munkám. (Szupertitkos infor-
mációink szerint azért a müzlit az 
ALDI-ból nem vágná az ember fe-
jéhez.)
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KritiKa – NeptuN.Net 
egységes taNulmáNyi reNdszer

Anton Ego étte
remkritikus szavai 
ezek, melyeket az
után fogalmazott 
meg, hogy egy pat
kány az Oscar-díjas 
animációs mese cím
ben szereplő ételt; 
lecsót készített neki. 
Jelen sorok szerzőjé
nek pedig akkor ju
tottak az eszébe, mi
kor tudomást szerzett 
arról, hogy az egyik 
intézetben az újonnan bevezetett ta
nulmányi rendszerünk egyik napról a 
másikra letörölte egy teljes hallgatói 
névsor vizsgaeredményét az ügyele
tes titkárnő nagy örömére. Legalább
is megbízható források ezt állítják. Az 
SDA Informatikai Zrt. szoftvercég bo
szorkánykonyhájában kotyvasztott 
Neptun a diákságtól kezdve ügyin
tézőkön keresztül, informatikusokon 
át az oktatókig; csak, hogy a konyha 
világában maradjunk, rendre min
denkit benne hagy a pácban. Az 
egységes tanulmányi rendszerről ren

geteg epés, élces 
kritikát találhatunk 
az interneten kol
bászolva. Emberek 
százai vannak fel
paprikázva.

Pécsett az elmúlt 
évek folyamán e 
gész felhasználóba
ráttá párolt ETRnek 
vége. Nem véletle
nül, hisz a Neptunt 
fejlesztő SDA és a 
Dexter Informatikai 

és Tanácsadó Kft. két éves egyezteté
se véget ért. A két társaság közlemé
nye szerint az összevonással létrejövő 
egységes felsőoktatási tanulmányi 
infrastruktúra szélesebb körű és ma
gasabb színvonalú szolgáltatásokat 
valósít meg, egyúttal költségtakaré
kosabb fenntartást és fejlesztést tesz 
elérhetővé az intézmények, valamint 
dolgozóik és hallgatóik számára. Az 
összevonással Európa legnagyobb 
és legkomplexebb oktatási rendszere 
valósul meg. A megállapodás ered
ményeképpen azoknak az intézmé

„A kritikus munkája sok szempontból egyszerű; keveset kockáztat, miközben 
élvezi helyzetét, hogy szabadon bírálhatja mások munkáját és tehetségét. Für-
dőzünk a negatív kritikákban, amit jó írni és olvasni. De néha szembenézünk a 
keserű igazsággal, hogy a világ nagy egészében, akár az értéktelen szemét több 
értelemmel bírhat, mint egy frappánsan megírt vitriolos kritika. És vannak pillanatok, 
amikor a kritikus tényleg kockáztat; amikor felfedezi az újat és mellé áll. A világ 
olykor kegyetlen az új tehetségekkel, új alkotásokkal; az újnak támogató kell.”

Neptun – disconnecting people
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Neptun – disconnecting people

nyeknek, amelyek a jelenlegi ETR 
verziót használják, lehetőségük lesz 
legkésőbb 2017 nyaráig használni azt. 
A jelenlegi ETR verziót használó összes 
intézménynek az egységes rendszer
re való folyamatos és zökkenőmen
tes áttérése várhatóan 20 hónapot 
vesz igénybe – áll a hivatalos múlt év 
novemberi közleményekben. Ha túl
lépünk a rizsa ízlelésén, megérthetjük, 
hogy itt bizony egy komoly szabvá
nyosítási folyamat zajlik le a szemünk 
láttára. Eddig minden tájegységnek 
és felsőoktatási intézménynek meg
volt a maga receptúrája, de ezek 
után már csak egy homogén, min
den sarkon (és most már okostele
fonon is!) fellelhető, gyorsnak titulált 
monstre étteremlánc szabvány ham
burger menüjéből válogathatunk, ha 
nem akarunk éhen halni.

Monopolhelyzetbe került a Neptun. 
Ha van is konkurencia, az komoly ré
pázás áldozata lehet a jövőben. Aki 
különutas marad, annak sokat kell 
majd tejelni egy saját, olajozottan 
működő rendszerért. Isten hozott 21. 
század, goodbye klasszikus konyha! 
Minden le van vajazva, hiába van
nak úgy besózva a kritikusok. Köz
ben borsózik a felhasználók háta a 
„legkomplexebb” rendszertől; itt már 
nem paradicsom, hanem termé
szetazonos aroma kerül a szószba. 
Nincsenek nagymamiféle egyedi 
tippektrükkök, de legalább ha az or
szág túlfelén akar valaki megvacso
rázni, az ismerős ízeket talál. Mert íze 
és szaga, na, az van.

Ezt a rendszert kritizálja minden 
egyes felsőoktatásban érintett em
ber, de hátha nekünk itt az orvosin 
mákunk lesz vele...

Írta: Tóth Tibor

22_23_confabula_kesz.indd   23 2016.03.06.   22:25:54



24 facebook.com/Confabula

Részt vennél az oktatás fejlesztésében?
éppen az alapozó modulban tanulsz?

Gyűjtenél eGy kis zsebpénzt?

Itt az alkalom! A PTE ÁOK Hallgatói Önkormányzata 
pályázatot hirdet 2016-tól egy egységes, letisztult 
Biokémia előadásjegyzet létrehozására. Hogy mi a 
Te feladatod?  Nincs más teendőd, mint kidolgozni 
néhány előadást a megadott feltételek szerint és 
elküldeni nekünk. Az általatok elkészített fejezetek 
lektorálásra kerülnek a Biokémiai és Orvosi Kémi-
ai Intézet által, aminek eredményeként létrejöhet 
egy hiteles, az oktatók által is elfogadott jegyzet, 
amely hasznos segítség lehet a sikeres vizsgá-
ra való felkészüléshez. Fontos szem előtt tartani, 
hogy ennek a jegyzetnek nem célja, hogy egyedül-
álló tananyagként átvegye a hivatalos tankönyvek 
és oktatási anyagok helyét; kizárólag kiegészítené 
azokat, könnyen elérhetően, magyar nyelven.
 
Részletek és bővebb információ: b.gab91@gmail.com
facebook: Bencze Gábor
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Ki nevet a végén…?
Játszani jó dolog – azt hiszem, ebben mind egyetértünk. Felnőtt 
fejjel játszani pedig különösen jó; még akkor is, ha az emberek 
többsége nem él ezzel a lehetőséggel, vagy „gyerekes” címszó alatt 
kizárja az életéből. Mert az még hagyján, hogy fogócskázni, labdát 
rúgni, vetélkedőkben részt venni (hogy az üvegezést vagy iszapbir-

kózást ne is említsem…), na de társasozni?

Persze az ember általában tinédzser 
kora hajnalán kinő a társasjátékokból, 
mert ugye mennyire ciki, ha a tesókkal 
kell monopolyzni nyaralás alatt…? Nyil-
ván. De ha valaki felnő, sok minden meg-
változik. Például rájön, hogy a délutáni 
alvás király dolog, hogy a zöldségeket is 
meg lehet enni, hogy a fiúk és a lányok 
talán nem is ősellenségek (talán), hogy 
a kávénak egészen elviselhető az íze és 
a sör se egy buta találmány… Meg hogy 
a társasjáték igenis király dolog! A Király 
utca 15. szám alatt található Játszó-tér 
pedig pont azokat várja, akik erre az 
igazságra már rájöttek!

A Hattyú udvarban található közössé-
gi ház minden péntek este hattól nyitva 
van, és különböző társasokkal várja a 
betévedő csapatokat, vagy a csak egye-
dül idevetődő embereket. Saját és köl-
csönbe hozott játékokkal is játszhattok, 
melyeknek száma folyamatosan bővül. 
Megtalálható többek között az Activity, 
az Élet játéka, a Gazdálkodj okosan, a 
Cluedo, a Catan (többféle), a Tick Tack… 
Bumm!, de többféle kártyajáték is fel-
lelhető, mint az Aranyásók vagy az Uno. 
Ha pedig nincs kedved vagy társaságod 
pénteken, gyere a PTE-ÁOK rendezésé-

ben tartott társas estekre, s csupa isme-
rőssel játszhatsz! És ugyan ki gondol-
ná, hogy tabuzás közben a méhlepényt 
körülírva nem tiltott szó a placenta? 
Illetve, hogy a Scrabble is mennyivel ér-
dekesebb, ha az orvosi szleng sincs ki-
zárva a játékból? A társasok közösség-
építő értékét pedig nem is ragoznám... 
A belépés ingyenes, mindössze annyi a 
dolgod, hogy bepakolj egy adag rágcsát, 
vagy italt a táskádba – és már mehet is 
a játék!

Gyere el, próbáld ki, aztán majd meg-
látjuk, ki nevet a végén. 

/És a kötelező reklámszöveg; napra-
kész információkért lájkold a Játszó-tér 
facebook oldalát. :)/
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A Világörökségek nyomábAn XXiX.
Írta: dr. Hollósy Tibor
Fényképezte: Losonczi Róbert, dr. Hollósy Tibor

2015. augusztus 3-án – vasárnap – syd-
ney-i szállodánkból kimetróztunk a kon-
tinens legnagyobb repülőterére, és há-
rom órás repüléssel eljutottunk a világ 
egyik legtávolabbi, de talán a legszebb 
szigetére, Új-Zélandra.
18 ezer km nagyon nagy távolság. Ek-
kor, hazánkból nézve a Föld ellentétes 
oldalán jártunk, és annak is a déli fél-
tekéjén. Emiatt ott a tél fogadott min-
ket. Mi a Déli-szigeten kezdtük meg a 
két hetes kirándulásunkat, és észak felé 
haladtunk hol buszokkal, vonatokkal, 
hol pedig repülőkkel. Az útikönyv sze-
rint 4,5 millió ember és 40 millió birka 
él a két szigetből álló országban. Akár-
csak Ausztrália, Új-Zéland is inkább ter-
mészeti szépségeiről, nemzeti parkjairól 
híres, történelmi nevezetessége kevés 
van. Őslakosai a maorik, akik a polinéz 
népcsoporthoz tartoztak, de attól egy 
teljesen más, saját kultúrát alakítottak ki 
a maguk számára. A maorikból nem sok 
leszármazott él ma, mi csak néhányukkal 
találkoztunk, de akkor sem biztos, hogy 
felismertük őket.
QUEENSTOWN. Vasárnap délután már-
is felfedezőútra indultunk, a város feletti 
hegyekbe drótkötél-vasúttal emelked-
tünk fel. Hosszú idő után először ihat-
tunk egy – európai értelemben is – jó 
kávét. A kilátás a környékre, a havas 
hegycsúcsokra káprázatos volt. Este be-
vásároltunk, de csak a legfontosabbakat: 
sapkát, kesztyűt, sálat, hiszen másnap a 
fjordok vidékére utaztunk.

FJORDLAND. Milford Sound a Világörök-
ség része. Kora hajnali indulás, majd 
két óra buszozás, az út gyönyörű tája-
kon vezetett. Többször megállhattunk 
fényképezni, a Mirror-lake-nél nehéz 
volt eldönteni, mi az igazi kép és mi a 
tükröződés. Egyik patakból még ihat-
tunk is. Ezután hajóra szálltunk és ezzel 
mentünk a fjord mélyére. A hajón teljes 
ellátás: meleg italok, könnyű ebéd, gyü-
mölcsök. A fjord két oldalán milliónyi 
vízesés, szivárvánnyal, sziklaformációk-
kal és jeges széllel. Kimentünk egészen a 
Tasman-tengerig, a visszautat már nagyon 
szép napsütésben tettük meg.
Két nap múlva megkezdtük az ország-
járást. Az itthon megvett és kifizetett 
buszjegynek hála, már vártak ránk a 
megállóban. Modern busszal indultunk a 
nyugati partvidék mentén a következő 
látványossághoz. A sofőr egyben idegen-
vezető is volt, végig beszélt az úton. Egy 
helyen megálltunk pihenni, itt rögtön 
vásároltunk 20 kg gyümölcsöt egy zsák-
ban; kb. 30 db alma, 20 db körte, sok 
kivi. Akkor még nem sejtettük, hogy két 
hét múlva esszük majd meg az utolsót.
FOX és FRANZ JOSEF GLECCSEREK. 
Álmos kis városba érkeztünk, a szállo-
dát így könnyen megtaláltuk. Megtuda-
koltuk, hogy másnap hogyan juthatunk 
el a gleccserekhez, majd a helyi kisbolt-
ban bevásároltunk, este a szálloda leve-
sét ettük. Az országban sok helyen di-
vat, hogy a hotel esténként levest vagy 
valami hasonló egytálételt készít a ven-

Szigetről Szigetre a Föld körül, 3. réSz – Új-zéland
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dégek számára, ingyenesen. Arra hamar 
rájöttünk konyhai előképzettség nélkül 
is, hogy ezek az ételek a napi mara-
dék keverékéből állnak, sportos, vagyis 
„Mindent bele!” levesek. Ennek ellené-
re némelyik ízletes volt. Vacsora-kiegé-
szítésnek hasznos volt. Este ettünk egy 
kis gyümölcsöt. A gleccserekhez gyalog 
mentünk, gyönyörű napsütésben. Útköz-
ben sok vízesést is láttunk, majd négy 
óra séta után ott álltunk, ahonnan már 
nem lehetett tovább menni, de a glecs-
cser már látszott. Mivel naponta változik 
a mozgása, így ez a határ is mobilis. Tehe-
tősebbek helikopterről is megnézhették 
a gleccsert. Számunkra furcsa volt, hogy 
mindezt augusztus elején nézzük meg, 
és a kabátban, sapkában, kesztyűben is 
fázunk néha. Ezzel a túrával el is ment az 
egész napunk, este fáradtan érkeztünk 
vissza a szállásra. Annyi erőnk még volt, 
hogy a helyi spa-ban (fürdőben) pihen-
jük ki a napot. Este gyümölcssaláta volt. 
Másnap kora reggel buszoztunk tovább.
GREYMOUTH. Ezt a kisvárost azért ke-
restük fel, hogy legyen hol aludnunk egy 
éjszakát, mielőtt kezdetét veszi a vona-
tozás a Déli-szigeten. Túl sok látnivalóval 
nem büszkélkedhetett, aminek örültem, 
hogy a szállodában volt egy zongora. 

Még ellenőriztük a vonatjegyünket és 
vásároltunk ennivalót az útra, gyümölcs 
kivételével.
TRANSZ-ALPIN EXPRESSZ. A Dé-
li-szigeten végighúzódó hegység neve 
az Új-Zélandi Alpok. Az országút mellett 
csak a vonat (és a repülő) az, ami a két 
tengerpartot összeköti egymással. Mi a 
vonatot választottuk. A röpke 300 km-es 
távot a vonat hat óra alatt teszi meg, de 
a táj, ahol elhalad, kárpótolt minket. Az 
út közepén található az Artúr Hágó, itt 
rövid pihenőt tartottunk. Az út alatt vé-
gig lehetett fényképezni, volt egy nyitott 
kocsi erre a célra. Itt sokat nem lehetett 
tartózkodni, mert a hőmérséklet bőven 
a nulla fok alatt volt. Megszámlálhatatlan 
alagúton és hídon keresztül ment a vo-
nat, míg már besötétedett, mire megér-
keztünk a végállomásra.
CHRISTCHURCH. A Déli-sziget legna-
gyobb városa. Estére a hotel recepciósa 
hazamegy, egy borítékban várt ránk a 
szobakulcs, illetve SMS-ben a kapukód. 
Mikor először jártam itt, nagyon szép 
város fogadott, angol hagyományokkal, 
házakkal, kertekkel. 2010 szeptembere 
óta minden megváltozott egy pusztító 
erejű földrengés miatt. Hat évvel ké-
sőbb sem tudtak mindent helyreállítani, 
sok ember még konténerekben lakik, 
sok hivatal, üzlet is ilyenekben műkö-
dik, de a helyreállítás gőzerővel folyik. A 
híres katedrális már sosem lesz az, ami 
a földrengés előtt volt. Bejártuk a Bo-
tanikus kertet, az épen maradt utcákat, 
de kicsit lehangoló volt minden. Viszont 
este tudtunk enni egy kis gyümölcsöt. 
Christchurch volt az utolsó városunk a 
Déli-szigeten, innen repültünk északra.
WELLINGTON. 164 ezren laknak itt 
(plusz mi ketten három napig), az Észa-

 ▼A Franz Josef gleccser
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ki-sziget legdélibb pontján fekszik egy 
öböl körül. A szállásra menet talál-
tunk egy magyar lángossütőt, nagyon 
jól esett a hazai íz és a beszélgetés is 
vele. A másnapot szántuk a városné-
zésre. Megnéztük a régi és új Parlament 
épületét, Új-Zéland legkevesebbet pis-
logó idegenvezetőnőjének kíséretében. 
Következett a Wellington Museum, a Te 
Papa Museum (technikai és természet-
tudományi múzeum), sétáltunk, vásárol-
tunk ezt-azt. Siklóvasúttal felmentünk az 
egyetemvárosba, megnéztük a botanikus 
kertet, a csillagászati múzeumot. Hogy 
ne legyen a téli időben vitaminhiányunk, 
este gyümölcsöt ettünk a ma-
gunk főzte tésztavacsora után. 
A következő nap hosszú (nyolc 
órás) buszozás várt ránk.
ROTORUA. Aucklandtól 200 
km-nyire található a város 
(70000 lakossal), ahol a legtöbb 
maori emlék maradt meg, és in-
nen indul a Thermal Road, ami 
végigmegy számos gejzír, gőz-
kitörés, hőforrás, gyógyfürdő 
mentén. Csodaszép lett volna, 
ha autóval járhattuk volna vé-

gig ezt az utat, így marad-
tak a befizetett túrák. A 
szállás elfoglalása után sé-
tára indultunk. Kicsit bo-
rús volt az idő, de ez sem 
gátolt meg minket abban, 
hogy felkeressük a Kuirau 
Parkot. Sosem láttunk 
olyat, mint ebben a park-
ban! Egy vulkanikus terü-
leten álltunk, és minden-
honnan gőzölgött a pára, 
fortyogott a víz, számos 
geotermikus képződmény 

volt itt. Több helyen kis medencéket 
alakítottak ki, amikben bárki, bármikor 
fürödhet. És mindez a városban, egy 
parkban található! Rotoruában a legtöbb 
szállásnak saját kis medencéje és kútja 
van, bárhol leásnak, jön fel a gyógyvíz. 
A következő napokon elvittek minket a 
Thermal Road néhány nevezetességé-
hez, például a Wai-O-Tapu-hoz (Szent Vi-
zek). Fél 10-kor indultunk, elsőnek egy 
Mod Pool-nál álltunk meg. Most láttunk 
először bugyborékoló, kisebb szökőkút-
ként feltörő iszaptavat. Mennünk kellett 
tovább, hogy 10:15-re ott legyünk a Lady 
Knox Gejzírnél. Minden nap ebben az 
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időben tör ki, mint kiderült, azért ehhez 
néhány szappandarabbal rásegítenek. A 
szappan indítja el a kitörést, ami aztán 
húsz méter magasra lövellt ki. Nem le-
hetett a közelébe menni, a túravezető 
szerint kellemesen langyos víze van. A 
fő látnivaló csak ezután következett: 
Wai-O-Tapu Thermal Wonderland! Ez Új-
Zéland leghíresebb geotermikus nemze-
ti parkja. Amerre csak néztünk és jár-
tunk, mindenhol fortyogott, rotyogott a 
víz, titokzatos párába, ködbe burkolva a 
tájat és a látogatókat. Azonban a víz sok-
féle ásványi anyagot is tartalmaz. Ezek 
az anyagok kiválnak a vízből és lerakód-
nak a medencék oldalára, a kövekre, 
néha a növényekre is. A jódtól barnás, a 
mangántól lilás, a kéntől sárgás-zöldes, 
a vastól, réztől fekete-pirosas, az anti-
montól narancs színek alakultak ki. És 
ami az elnevezéseket illeti: Pezsgő me-
dence, Az ördög otthona, Szivárvány kráter, 
Az ördög tintatartója, A művész palettája, 
Opál medence, Wai-O-Tapu gejzír, Kén-
barlang, Kénvár, Madárfészek Kráter, stb. 
Fantasztikus volt az egész, mintha egy 
másik bolygón lettünk volna! Egy helyen 
beledugtam az ujjamat a vízbe, majdnem 
megégettem. A földből akár 100 fo-
kos víz törhet elő. Délután lett, mire 
visszaértünk a városba. Az ajándé-
kok vásárlása után (ezek nagy részét 
később megtartottunk magunknak), 
elmentünk a Polynesian Spa-ba, a vi-
lág tíz legjobbnak mondott fürdőjé-
nek egyikébe. Nagyon elegáns fürdő, 
négy természetes medence, kilátás-
sal a tóvidékre. Sok kilátás nem volt, 
mert hamar besötétedett. 36-38-40-
42 fokos medencék voltak. Másfél 
órát pancsoltunk, majd az energia-
veszteséget almákkal, körtékkel és 

kivikkel pótóltuk.
Másnap egy másik geotermikus neveze-
tességhez kirándultunk, ez volt az Ördög 
Kapuja. Hasonló, mint Wai-O-Tapu, de 
több volt a vízesés. Csak a kijelölt ös-
vényeken haladthattunk, mert ha erről 
leléptünk volna, a cipőnk is átéghetett 
volna a feláramló forró víztől és gőz-
től. Itt kialakítottak egy kis részt, ahol 
lábfürdőzhetett a látogató. A szálláson 
átnéztük a következő napok terveit, és 
sajnálattal vettük észre, hogy fogytán a 
gyümölcskészletünk. Augusztus 14-én, 
csütörtökön útra keltünk, hogy az utol-
só új-zélandi városba utazzunk.
AUCKLAND.  A szállásunk kicsit távo-
labb e  sett a városközponttól, de a helyi 
buszjáratokkal könnyedén elboldogul-
tunk. Első nap nem volt gyanús, hogy a 
személyzet nagy része nem beszél ango-
lul, de hát, se baj, multikulturalitás van 
errefelé is. Másnap ragyogó napsütésben 
meglátogattuk az Aucklandi Egyetemet 
(csak kívülről), a város híres részét ké-
pező Albert Parkot, csodaszép kertekkel, 
szobrokkal, mindez a felhőkarcolók kö-
zött. Ausztrália és Új-Zéland szinte min-
denben hasonló: viszonyuk az Egyesült 

Királysághoz, az államberende-
zés, a parlament működése, tör-
vénykezés, városrendezés, köz-
lekedés, még a gyalogoslámpák 
jelzőhangja is ugyanaz. Így sok 
meglepetés nem ért minket. Auc-
kland több dombra épült, ezek 
régi vulkánok maradványai. Szá-
muk több mint ötven. A legutób-
bi vulkánkitörés 600 éve volt. Az 
egyik kúp alakú vulkán tetejére 
épült az Auckland Museum, egy 
csodaszép, tanulságos gyűjte-
ménye a maori és polinéz kul-

 ▼A Cápabusz Aucklandban
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túrának. Itt láthattunk eredeti maori 
házakat, csónakokat, szobrokat. Büsz-
keséggel töltött el, hogy már nem ide-
gen számunkra az, amit látunk. Minden 
jelentős sziget kultúráját megtaláltuk a 
múzeumban: Fiji, Vanuatu, Szamoa, Tonga, 
Tahiti, Karácsony-szigetek, Pápua Új-Gui-
nea, Nauru és a Húsvét-sziget. A múzeum 
után a városközpontba mentünk, ahol a 
déli félteke legmagasabb épülete, a Sky 
City Tower található. Felszálltunk egy 
cápa alakú buszra és elmentünk egy, a 
világon egyedülálló attrakcióhoz: Kelly 
Tarlton’s Antartic Encounter and Underwa-
ter World. Az Antarktisz élővilágát bemu-
tató kiállítás, pingvinekkel, tengeri élő-
lényekkel és a Déli Sark felfedezésének 
és kutatásának történetével. Be lehetett 
volna fizetni egy eredeti antarktiszi vi-
harra is, mínusz 35 fokban. Az estét a 
városközpontban töltöttük, sétáltunk, 
vacsoráztunk.
Két hetet bóklásztunk az országban, 
gyönyörű vidékeket láttunk, a természet 
egyedülállóan eredeti formáit, képződ-
ményeit. Megérte itt lenni, ennyit áldoz-
ni erre az országra. De mennünk kellett 
tovább, hogy bezárjuk a nagy kört. Kö-
vetkeztek Óceánia, Fiji és Hawaii szigetei.
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Leuven

Írta: Hajdu Máté

A Leuveni Katolikus Egyetem a világ élvona-
lába tartozik, emellett a gyakorlat helyszíné-
ül szolgáló Gasthuisberg kórház kiemelkedő 
szakmai és technikai háttérrel rendelkező 
intézmény, ahol a legmodernebb eljárások-
kal ismerkedhetsz meg.

A repülőút kereken 2 óra Budapestről. 
Két reptér közül is lehet választani: Brüsszel 
és „Brüsszel-alsó” (Charleroi) melyek közül 
utóbbi körülbelül egy órás busz- vagy vo-
natútra van a fővárostól, viszont olcsóbbak 
a repjegyek.

Belgium egy kivételesen egyedi ország, 
hiszen a legkevésbé sem egységes és kul-
túrshockból sosincs hiány. A flamand-, a 
vallon- és a németajkú közösség területileg, 
kulturálisan és politikailag is elkülönül egy-
mástól, valamint saját parlamenttel és köz-
igazgatással is bírnak. Gazdag és fejlett infra-
struktúrájú ország, hang nélkül lopakodnak 
a hibridbuszok, félelmetesen gyorsak és 
pontosak a vonatok és rettentően drága 
minden egy hazai pénztárcának. 

A leuveni közlekedés utópiaszerűen sza-
bálykövető, ahol a biciklisták állnak a táp-
láléklánc csúcsán: a zebrán majd’ minden 
autós készségesen elsőbbséget ad még a 
nyeregben ülő bicikliseknek is, akik akár 100 
méterrel messzebb tartanak még csak, így 
szinte körültekintés nélkül biztonságban ke-
resztezik az utakat. Óriási nyugalmat áraszt 
már maga a város is, dudaszót vagy gumicsi-
korgást is ritkán hallani. 

Nagyon szervezetten és gyorsan zajlott a 
papírmunka és a bejelentkezés az egyetem-

re, a diákigazolványom az igényléstől számít-
va 5 percen belül kész volt helyben készített 
fényképpel, ami ingyenes sportkártyaként is 
szolgált, a sportcentrumba való szabad belé-
péshez, ahol több sportcsarnok, vagy 40 féle 
sportág, gumis vagy fazúzalékos futópálya, 
úszómedence és sportpályák közül lehet 
választani kedvünk szerint. Érdemes korán 
körülnézni, mert a gyakorlatok rendszerint 
egy félévre vagy 3 hónapra szólnak és ké-
sőbb nehezebb csatlakozni egy kezdő judo 
vagy kajakcsoporthoz. A legtöbb belépő is 
minimum 3 hónapra szól, ezért érdemes 
korán utánanézni a dolgoknak, amikre kü-
lön angol internetes oldal áll rendelkezés-
re. Az egyetem oldalán minden információ 
megtalálható a várható havi költségekről, 
a regisztrációs procedúráról, valamint igé-
nyelhető helyi segítő/buddy (az én segítőm 
rendkívül kedves volt, még a használaton 
kívüli biciklijét is felajánlotta, hogy használ-
jam). 

A város körülbelül Pécs méretű, így ér-
demes biciklit szerezni, kaució ellenében 
kölcsönözhető egyetemi bicikli is ingyenes 
szervizzel. Több ponton is van „csináld ma-
gad” biciklijavító pont pumpával és szerszá-
mokkal, ahol tökéletesen el lehet végezni 
egy biciklibelső-cserét (tapasztalat). Az idő-
járás abszolút tökéletes volt a biciklizéshez 
szinte végig. Aki ennek ellenére busszal jár-
na, ő 20 euróért kaphat a regisztrációnál 
buszbérletet, ami viszont egy egész évre 
szól (egy vonaljegy 3 euro).

Az orvosi egyetemi rendszer teljesen más, 
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mint ami itthon megszokott. Folyamatban 
van a 7-éves egyetemi rendszer kivezetése. 4 
évvel ezelőttig 7 évből állt az egyetemi or-
vosképzés, melynek az utolsó éve a válasz-
tott szakmának megfelelő osztályon való 
szekundálásból állt. Az új struktúra 6 éves 
képzésből áll, mely során az első 4 és fél év-
ben szinte kizárólag elméleti oktatás folyik a 
félévek során, mindössze 3 napot tölthetnek 
a diákok 3 általuk választott osztályon, majd 
másfél év gyakorlati képzés következik vala-
melyik vidéki kisebb kórházban. A Gasthuis-
berg kórházban csak rezidensek képzése 
folyik, itt nincsenek hatodévesek. Rengete-
get lehet beszélgetni a diákokkal erről a tel-
jesen más oktatási formáról: 20 féle érdem-
jegyet lehet szerezni, de csak a vizsgaidőszak 

utáni eredményhirdetésen 
válnak nyilvánossá, hogy 
így csökkentsék a diákok-
ra nehezedő stresszt (?). 

Én a sebészet és a szülé-
szet-nőgyógyászat gyakorla-
tot végeztem Belgiumban, 
melyek során olyanokat 
láttam, amikről addig csak 
olvastam: Da Vinci sebész-
robot által végzett nő-
gyógyászati, urológiai és 
kardiológiai műtéteket, 3 
dimenziós laparoszkópiát, 
stb. Az egész országban 
azonos a betegnyilvántar-
tó-rendszer, így minden 
adata megvan a betegek-
nek, viszont olyan nagy a 
kórház és akkora labirin-
tus, hogy még az ott dol-
gozó 11 ezer alkalmazott-
nak is tudsz újat mondani, 
ha keresel valamit. Az osz-
tályok nyilakkal és szín-

kódokkal vannak kitáblázva a főbejárattól, 
hogy valamelyest segítsék a tájékozódást, de 
néhány hét alatt bele lehet jönni.

Nagyon sok diák él Leuvenben, talán a fél 
várost a világ minden tájáról érkező egyete-
misták lakják. Az én társaságomban például 
volt perui, bolíviai, rengeteg olasz, lengyel, spa-
nyol, skót, angol, német, egyesült államokbeli, 
török, szlovák, holland, francia, japán, dán, finn 
és sokan mások. Az erasmusos önkéntesek 
minden évben indítanak Facebook csopor-
tot az érkező diákoknak, ahol minden nap 
random összejövetelek, kirándulások szer-
veződnek. Az önkéntesek minden héten 
rendeztek sport, szabadidős, kirándulós 
programokat és bulikat, így unatkozni esély 
sincs. Nem szabad kihagyni a legszebb vá-
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rosokat, mint észak Velencéje 
Brugge, vagy Brüsszel, Gent, 
Antwerpen, Hasselt, de akár 
Amsterdamba és Párizsba is 
gyorsan el lehet jutni eras-
musos szervezésben. Párat-
lan élmény egy egész ho-
telnyi különböző emberrel 
felfedezni egy várost. 25 év 
alatt mindenki egységesen 
6 euróért vehet az orszá-
gon belül bárhova szóló vo-
natjegyet. Európa legnagyobb 
kocsmasora egy téren ösz-
szpontosul, ahol mindenki 
megtalálja a számára meg-
felelő party-t és társaságot, 
valamint a szinte lehetetlen 
feladat is megkísérelhető, 
hogy az összes belga sört vé-
gigkóstoljuk. Több száz féle 
sör. 3 hónap kevés hozzá. 
Mindemellett albérletkere-
sésre is kiváló a Facebook, 
viszont nagyon kell vigyázni 
az álhirdetésekkel, csak hely-
ben szabad fizetni. 

Minden 5. ember járt már 
Magyarországon, nagyon 
ked  v elt célpontnak számít 
Budapest, a Sziget Fesztivál 
és a Balaton, nyitottan állnak 
a külföldiekhez az emberek, 
szinte mindenki tud angolul.

Rengeteg felejthetetlen 
élménnyel gazdagoztam Bel-
giumban az Erasmus-prog-
ramom alatt, mindenkinek 
ajánlom, hogy ki ne hagyja 
utolsó egyetemi évében ezt 
az életre szóló, soha vissza 
nem térő lehetőséget.
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Írta: Bencze Gábor
        Czigler András

– Mi a kutatási területed?
– A térlátás és a tompalátás. Egészen 
pontosan a laborunkban egy amblyopia 
szűrésre alkalmas rendszer kifejlesz-
tésén dolgozunk. A cél a tabletre ki-
fejlesztett alkalmazással, hogy óvodás-
korú gyermekek térlátását vizsgálva 
következtetni tudjunk a tompalátás va-
lószínűségére. Ezen kívül 64 csatornás 
EEG-vel elvezetett, vizuális, térhatású 
stimulusokra adott agyi elektromos vá-
laszok statisztikai elemzésével is foglal-
kozom.

– Mióta foglalkozol ezzel és milyen 
eredményeket értél el?
– Harmouche Ahmeddal közösen kezd-
tünk el TDK-zni 2013-ban az Élettani 
Intézetnél. Egy év múlva a Tudományos 
Diákköri Konferencián 1. helyezést, az 

Idegtudományi Centrum és a Szentá-
gothai János Kutatóközpont PhD és 
TDK konferenciáján is 1. helyezést, il-
letve ugyanitt a rá következő évben 
2. helyezést értünk el.
Igazoltuk, hogy az új módszer jóval 
érzékenyebb, így alkalmasabb szűrő-
vizsgálatok végzésére, mint a gyakor-
latban jelenleg használt Lang teszt. 
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TDKzz!

Czigler András ötödéves általános orvostanhallgatóval 
beszélgettem Tudományos Diákköri munkájáról.
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Ezeket az eredményeket több konferen-
cián is bemutatta laborunk, és első díjas 
dékáni pályamunka – Juhász Petra révén 
– is született belőlük. 

– Szerinted a kutatásod a későbbi-
ekben milyen orvosgyakorlati ha-
szonnal szolgálhat?
– Reményeink szerint a szűréshez hasz-
nált szoftvert néhány hónapon belül or-
vostechnikai eszközzé minősítik. Ezután 
több lehetőségünk lenne, hogy a Ma-
gyarországon egyelőre egyáltalán nem 
megoldott gyermekkori látásvizsgálatot 
magasabb szintre emeljük. Így ez a gyer-
mekkorban könnyen kezelhető betegség 
– mely azonban később súlyos és visz-
szafordíthatatlan látásromláshoz vezet – 
időben felismerhetővé válna. 

– Milyen hosszú távú terveid van-
nak?
– Elsősorban a klinikumban szeretnék 
elhelyezkedni, de a PhD fokozatot is meg 

szeretném szerezni. Ehhez úgy gondo-
lom, elég jó alapot ad a TDK munkám. 

– Mire vagy a legbüszkébb? 
– Ha sikerül az orvostechnikai eszközzé 
nyilvánítás, akkor arra, hogy részt ve-
hettem a fejlesztésében. Bár azt gondo-
lom az is szép eredmény, hogy egyálta-
lán beadhatunk egy ilyen kérvényt.

Köszönöm szépen, sok sikert!
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Kusturica

„A menny nem emberi, és a gondolkodó ember 
sem az. Nem azért, mintha nem akarna emberi 
lenni, hanem mert minden, ami emberi, ellent-
mondásban áll a józan megfontolással.”

Jajj, a Macskajaj! Az vicces!

Sekélyes, kotoratlan medrű Y generációnk leakadna ennél az egy filmnél (max riszpekt a kivételnek), miközben #yolózva nézi 
a Bosszúállók 17. részét, tölti az ájfónhatra a fícsöröket, és leél egy életet úgy, hogy Emir Kusturica=Macskajaj (bár kitűnő film 
szintúgy). Na, ha magadra ismertél, itt az idő, hogy IGAZI filmekből kapj gyorstalpalót, és hidd el, nem fogod megbánni.

Rendezőnk 1954-ben látta meg a napvilágot Szarajevóban, gyerekkorát körbelengte egy olyan város hangulata, aminek ma 
már nyomát se találjuk. Karakterek. Igazi karakterek, őrültek, szerelmesek, egyszerű esendő emberi lények, sorsok. A fiatal 
Kusturica már ekkor másképp tekintett erre a mikrokozmoszra, és ha nem is tudatosan, de meglátta a tragédiát, és a történelmi 
viharok, megpróbáltatások közvetlen hatását ezekre az emberekre. Prágában tanulta ki a filmkészítés csínját-bínját, és mint min-

den útját kereső fiatal, példaképek övezte úton indult 
el; ebben semmi különös nem is lenne, ha azok között a 
bizonyos példaképek között nem lett volna ott Federico 
Fellini, Bohumil Hrabal, Ivo Andrić és még sorolhatnám.

Hangulat

Leírhatatlan. Próbáljuk meg. Szürreális és nagyon 
realisztikus. Drámai és szórakoztató. A klasszikus kate-
góriákba besorolhatatlan, talán ez adja a fő varázsát? 
Is. Emberközpontú történetek, sorsok alakulása, miköz-
ben a világ változik és talán el is halad, legyen szó akár a 
délszláv háborúról, vagy éppen a második világháború-
ról. A történet folyamatosan a még éppen valószerű és 
a miszticizmus határán lebeg, de úgy, hogy sose billen 

egyik vagy a másik oldalra, ezáltal Te, kedves néző (remélem) úgy érzed, varázslat, ami a vásznon megjelenik. Kitűnően váloga-
tott helyszínek, tökéletes vágások, és rengeteg keserű, groteszk jelenet, melyek fájdalmában örömkönnyek szöknek az ember 
arcára és azt érzi, hogy él. Átértékeli eddigi életét, elgondolkodik a létezés legapróbb momentumán is, majd másnap egy új 
emberként kel fel. Igazi celluloid esszenciát kap a nagyérdemű folklórból, legendákból, történelmi konfliktusokból olyan embe-
rek szemén keresztül, mint akárcsak te, vagy én. A teljes életműre egy anatatlasz terjedelme is kevés lenne, ezért fingerfood 
módjára, tessék-lássék itt van 3 film, szubjektíven kiválogatva. Jó étvágyat!

Underground

Nem magashegyi. Javában zajlik a délszláv háború, amikor 1995-ben megjelenik ez a film. Nem véletlenül ezzel kezdem, 
hiszen – szerintem – ez a Kusturica filmek alfája és omegája. A film a jugoszláv történelem 50 évét öleli fel, kezdve a II. világhá-

Goran Bregovic

Kusturica filmjei Goran Bregovic zenéje nélkül olyanok, 
mint a harcsapaprikás túrós csusza nélkül. Mindkettő 
isteni magában is, de együtt adják a teljes élményt. A 
főként szerb, horvát népzenéből táplálkozva rengeteg 
rezest használva írta először a Cigányok ideje filmze-
néjét, majd futott be vele. Ki ne ismerné az Ederlezi-t? 
Kettőjük munkája révén születtek olyan klasszikusok, 
mint a Bubamara, Mesecina vagy a Kalashnikov. 
Zenéje felültet egy keserédes vonatra, ami a hajnalig 
tartó mulatások, és a balkáni dolce vita világába kala-
uzol. Magában is ajánlott!
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borútól a Tito érán át egészen a délszláv háborúig. A történet középpont-
jában két barát, Marko és Cserni áll, valamint közös szerelmük, Natalja. A 
partizán mozgalmak keretében létrehoznak egy földalatti bunkert, ahon-
nan irányítják és ellátják a harcolókat. Ám egy napon véget ér a háború, 
amiről csak Marko és Natalja szerez tudomást. Marko ünnepelt hős lesz, 
míg ezalatt majd 16 éven keresztül elhiteti a háza alatt élő partizánokkal, 
hogy a háború még tart, és nem érdemes feljönni. Ám 16 év után feljön-
nek... Aztán bő 30 év elteltével újra találkozik a két barát. Az egyikük a 
szerbek parancsnokaként, míg a másik fegyverkereskedőként egy kiirtott 

faluban a háború közepén... Szívszorító történet, nem egy könnyű esti film, készülj rá, de nem fogod megbánni, garantálom. 
Arany mind a 169 perce.

Cigányok ideje

1988-as alkotás. Perhan, a fiatal roma gyerek nagyanyjával és nagybeteg húgával él együtt. Szerelmes, de roma származása 
miatt a lány szülei eltiltják lányuktól. Húga betegsége súlyosbodik, ezért a simlis falubeli „üzletember” felajánlja, hogy elviszi 
magával Olaszországba, ahol meggyógyítják. Ám ebből semmi nem lesz: a húga utcai koldus, míg Perhan a főnök embere 
lesz. Egy napon átveszi az irányítást az egész hálózatban, és ő futtatja a kolduso-
kat. Gazdagon hazamegy, elveszi a szeretett lányt, aki közben mástól terhes lett... 
Minden adott, hogy ezek után boldog legyen, de az élet nem ilyen egyszerű... 
Csodálatos film, csodálatos zenékkel, és egy fiúval, aki első kézből tapasztalja 
meg a világ összes mocskát, szemetét, és ártatlan jószívű emberből ő maga is 
mocsokká válik, hogy végül feloldozást nyerjen. A film tökéletes bepillantást ad a 
80-as évek végi olasz alvilág cigányok által uralt részébe.

Az élet egy csoda

1992, Bosznia. Luka, a Belgrádban élő szerb mérnök egyszer csak fogja operaénekes feleségét, Jadrankát, és tehetséges 
focista fiát, Milost, és leköltözteti a családot a semmi közepére, egy kis faluba. Az a terve, hogy egy olyan vasútvonalat építsen, 

amely összeköti Szerbiát Horvátországgal, turistaparadicsommá változtat-
va így a vidéket. A tájat színesítik a faluban élő vérbő karakterek, akik bár-
mikor készek a mulatozásra, bármely pillanatban kitörhet egy kisebbfajta 
ünnepség, ivászattal-evészettel. Jadranka pedig, bár porallergiában szen-
ved, bármikor kész operát énekelni. Szinte mindenki vak, és nem érzékeli 
a közeledő háború szelét. Így amikor az mégis bekopog az ajtajukon, el-
uralkodik a káosz. Milost behívják a hadseregbe, és szinte azonnal túszul is 
esik, Jadranka pedig lelép egy magyar zenésszel. A katonák egy muszlim 
nőt hoznak Lukának, legyen ő a túsza, hogy kicserélhesse majd a fiára. A 
környezetében egyedül Luka képtelen udvariatlan lenni a tússzal, végül 

még egymásba is szeretnek, ezzel komplikálva a túszcserét. Ezenfelül a film megtanít arra, hogy lehet kokót szívni a sínről, 
miközben egy mozdony elején hasalsz. Priceless.

Kusturica alkotott még klassz filmeket, pl. A papa szolgálati útra ment, Arizonai álmodozók, Emlékszel még Dolly Bellre? Ezek 
felkutatását a hely szűkőssége miatt a kedves olvasóra bíznám. Remélem sikerült kedvet adnom a mi kis Európánk egyik 
legjobb filmesének műveihez, 
Kellemes fogyasztást kíván: Móki

36_38_confabula.indd   37 2016.03.14.   23:14:37



38 facebook.com/Confabula

S
Z
U
B
J
E
K
T
Í
V

Variáció egy témára
Elmondanám ezt néked. Ha nem unnád; 
de az a helyzet, hogy még magam is unom, 
hogy hajnali három múlt, a negyedik kávémat 
iszom 
– pardon; a napi elsőt, 
és már megint elment minden hangulatom, 
pedig a vizsga három, ill. két nap múlva van. 
De tanulással már nem is áltatom 
magam, inkább lefekszem. 
A fejem zúg. 
Ám a gép az agyamban továbbra 
sem zörög, 
az álom meg persze nem jön, 
csak röhög, 
engem meg egyre erősebb gyo-
morgörcs ér el; 
mert az agyam, bár tanulni nem 
segít, de legalább érvel 
– baszki vissza van még 40 tétel! 
Azt ajánlom, inkább ne aludj az 
éjjel. 
Hát fölkelek, mit bánom az egé-
szet! A padlón jegyzet és könyv halom, 
na meg a bögre, amiből már három napja 
iszom, 
a szoba szűk nekem. 
A koffein dolgozik, s én körbejárom a gyermek-
ként szendergő házat; 
csönd van, nyugszik minden, de lelkem a négy 

fal ellen lázad,
az ablakhoz lépek hát és kitárom
– havazik.

Most… hogyan kezdjem, hogyan magyarázzam,
te nem ismered a házam az ablakom, 

nem tudod, hogy a világ legtetején lakom,
ahonnan ismeretlen életek hátsó 

kertjeibe látni;
csupa alvó élet. 

De talán néztél már be idegen 
szobába,

s döbbentett már meg a kósza 
gondolat,

hogy odabent is emberek vannak;
élettel, bánattal, örömökkel küzdve,

sőt, néha hittel is.
S érezted már, mikor mind egyszer-

re álmodik, 
egyszerre él, mozdul, s egyformán 

szívja be, fújja ki….
Szívja be és fújja ki…?

S láttad már, ahogyan hétmilliárd hópehely járja 
ugyanazt a keringőt?

És ahogy az első napsugarat ünnepelve, egyetér-
tésben olvadnak pocsolyává?

Reggelig nevettem ezt a komédiát. 
/Salamon Eszter/
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Könyvajánló - Timur Vermes: Nézd, ki van itt
Adolf a magánszektorban

Timur Vermes 1967-es nürnbergi születésű új-
ság- és regényíró. Édesapja az 1956-os forrada-
lom után menekült el Magyarországról. Édesany-
ja német származású. Első, Nézd, ki van itt című 
regénye 2013-ban, azaz alig 3 éve jelent meg, té-
maválasztásával pedig nagy 
feltűnést keltett.

Misztikus, ugyanakkor ér-
dekes és elgondolkodtató a 
könyv alapfelvetése: mi tör-
ténne, ha 2011-ben Adolf Hit-
ler egy berlini flaszteren ma-
gához térne? Természetesen 
ez lehetetlen, de ahogy hala-
dunk előre a történetben, azt vesszük észre, hogy 
nem csak egy ember, de vele együtt egy eszme 
is újjászületik – és az már közelebb áll a valóság-
hoz, mint hinnénk. A narratívát maga Hitler szol-
gáltatja, így az olvasók betekintést nyerhetnek a 
Führer lelki világába, illetve a döntései alapját ké-
pező vad és kegyetlen ideológiába. A mai világ-
ban már csak kevesen fakadnak ki keservesen a 
milliók haláláért felelős tömeggyilkos megnyilvá-
nulásainak hallatán, a könyvben pedig egyetlen 
ember teszi ezt meg, aki pár kedves behízelgő 
mondatot követően katonai zsargonnal kifejezve 
kapitulál. Miért lehetséges ez? Mert még a könyv 
szereplői sem hiszik el, hogy az előttük álló sze-
mélyiség maga Adolf Hitler. Egy nagyon ügyes 

karakterszínészt lát-
nak benne. Van, aki 
pusztán a szakmai ri-
válisát. Bár tévednek, 
mégis németes gya-
korlatiassággal kezdik 
el ezt a fajta tehetsé-
get kiaknázni a médi-
ában, ami pont kapóra 
jön neki. Hitler ugyanis 
őket használja fel cél-
jai eléréséhez. 

A megérkezést követő első helyzetértékelés 
után rögtön nekilát tervei felvázolásához. Ezekbe 
csak és kizárólag az olvasót avatja be, de ha et-
től eltekintünk, feltehetjük magunkban a kérdést: 
mégis kihez beszél ez az ember? Saját magát 

akarja megerősíteni a már így 
is megingathatatlan hitében az-
zal, hogy elmagyarázza, mit mi-
ért tesz? Vagy csak egyszerűen 
őrült? Céljait nem nehéz kitalálni: 
egyrészt vissza akar térni a po-
litikába, hogy folytathassa prog-
ramját. Ahhoz, hogy ezt meg-
tehesse, minél több emberhez 

kell eljuttatni az üzenetét, ami többnyire kimerül a 
jelen kor politikai rendszerének ócsárolásában. 
Azt nem hangoztathatja, hogy visszatért, mert ak-
kor elmegyógyintézetbe zárnák. Más megközelí-
tésre van szükség, és a „hitlerpozőr” szerep több 
mint tökéletes. Különleges helyzetéből adódóan 
egy pillanatig nem kell megtagadnia önmagát, 
mert minden megnyilvánulást egy ügyes Hitler-imi-
tációnak adhatnak el az őt kiszolgáló médiaszak-
emberek. A nagyközönség pedig két kézzel kap 
és kattint a „megmondóember” szatirikusnak vélt 
videóira a világhálón. A modern kommunikációs 
eszközök segítségével villámgyorsan a figyelem 
középpontjába kerül, rajongótábora pedig egyre 
csak nő. Vermes nem zárja le főszereplője karrier-
jének alakítását, nincs végállomás, a könyv végén 
sok kérdést megválaszolatlanul hagy, az olvasók 
képzeletére bízva a befejezést.

Az író bevallottan egy új, szokatlan megköze-
lítéssel akarta bemutatni azt a folyamatot, amivel 
Hitler oly könnyedén maga mellé tudta állítani a 
legjobb szándékú embereket is. Azon olvasók, 
akik e többlépcsős folyamatra kíváncsiak, továbbá 
élvezettel olvasnak félreértéseken alapuló párbe-
szédeket, meg fogják találni számításaikat a Nézd, 
ki van itt-ben.

Írta: Tóth Tibor
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Well hello there.

WeWe are Mongooz and the Magnet, maybe you know us 
(maybe you don’t). We are a band consisting of one 
medical student, one doctor and one local Pécs 
hero.  Out of the whole of Hungary we have been 
chosen, along with 11 other bands, for a competition 
to see who will play on the main stage, in front of 
thousands of people at the Sziget Festival in Buda-
pestpest this year. Maybe you’ve heard of it (maybe you 
haven’t).                      

Anyways, WE NEED YOUR HELP. On April 28th we play 
a concert in Budapest, which will be broadcasted 
live on national TV, and we need you to vote for us! 
There will be online voting possibilities. There 
will be SMS voting possibilities. There will be 
#hashtag possibilities on instagram.

SoSo we ask you guys to bring your POTE pride and 
join us for the ”Nagyszinpad” competition, follow 
us on facebook (facebook.com/mongoozandthemag-
net), and lets try win the s**t out of this thing!

Ian, Magnus, Gabor 
Xxx

Na sziasztok!

AA Mongooz and the Magnet zenekar vagyunk, talán is-
mered (talán nem). Mi vagyunk egy zenekar ami tartalmaz 
egy orvostanhallgató, egy medikus, és egy lokál pécsi 
hero. Az egész Magyarországból ki voltunk válastatva, 11 
zenekar mellett, egy versenyért amiben lehet nyerni egy 
fellépest a nagyszinpádon a Sziget Fesztivalon. Talán 
ismered ez a fesztivált. 
Talán nem. 

Egyebként,Egyebként, A TI SEGITSÉGETEKET KÉRJÜK SZÉPEN! Mi is 
vagyunk PTE-sek és POTE-sek, még is az egyetlen zenekar 
Pécsről a versenyben! Aprilis 28-diken csinálunk egy 
koncért Budapesten, ami lesz előadva a Petőfi TV-ben, és 
kérjük hogy szavazzatok ránk! Online szavazás le-
hetőségek lesznek. SMS szavazás lehetőségek lesznek. 
#hesteg szavazás lehetőségek lesznek instagrammal.

Akkor, hozzatok a POTE büszkeséget, gyeretek velünk a 
Nagyszinpad versenyre, kövessetek minket facebook-on 
(facebook.com/mongoozandthemagnet), és miért nem 
probálunk ki nyerni az egészet!

Ian, Magnus, Gábor
xxx
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