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Kedves Olvasó!

Az októberi ezerszínű köntösbe 
bújt fák alatt sétálva, 
csodálva a természet ajándékait, élvezve a napsugarak 
simogatását, újra rá kellett, hogy jöjjek: ez a hónap a 
legkedvesebb számomra. Ilyenkor a nyári rohanás-pörgés 
lelassul, a levegő felfrissül, a város pedig megtelik lelkes 
egyetemistákkal.  A szemeszter elején legalábbis mindannyian 
azok vagyunk: nem győzünk betelni a jobbnál-jobb 
rendezvényekkel, koncertekkel, előadásokkal, bulikkal.
 
E havi számunk is az aktualitásokat boncolgatja: 
egyrészt, hogy beszámoljunk az újonnan szerzett 
élményekről, másrészt pedig azért, hogy felhívjuk a figyelmet 
ezekre a remek, általában minden évben (esetleg 
szemeszterben) megrendezésre kerülő programokra. 
Hogy egy kicsit felcsigázzam az Olvasóközönséget: 

Berta Anikóval készített interjúból megtudhatjátok, kinek a 
fejéből pattant ki a White Coat Ceremony, miért hasznos a 
Bringás Reggeli, hogyan válhattok Beerpong bajnokká, és mit 
kezdjetek azzal a temérdek sütőtökkel, amit a piacról 
hazacipeltetek. 

Ez a szám abban is különleges számunkra, hogy a 
közelmúlt változtatásai révén csak online – Confabula 
Minor néven – jelenik meg. Az alapkoncepciónk, hogy az 
elmúlt években előforduló kellemetlenségeket elkerülve, minden 
szemeszterben legalább háromszor megjelenjen a lap, ebből 
egyszer nyomtatásban is – Confabula Major néven. 
Úgy gondoljuk, ez egyfajta kényelmi megoldás is, hiszen a 
hallgatóktól érkezett visszajelzések is azt igazolják, az online 
sajtó olvasása sokkal motiválóbb számukra. 

Bármilyen kritikával, ötlettel, javaslattal kapcsolatban állok 
Mindenki rendelkezésére!

Cinti
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                   2018. OKTÓBER  5

Komáromy László tagja volt annak a fia-
tal oktató-kutató generációnak, mely az 
1960-as években − Magyarországon elő-
ször − bevezette a molekuláris és sejtbio-
lógia oktatását az orvosképzésben, majd 
megalapította a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem Orvosi Biológiai Intézetét. Né-
hai Tigyi András professzor vezetésével 
modern tananyagot dolgoztak ki, majd 
létrehozták az Élettani Intézetből kiváló 
munkacsoport önálló működéséhez szük-
séges kutatási programot és eszközparkot. 
Komáromy László tanulmányi felelősként 
elsősorban a laboratóriumi gyakorlatok 
megszervezéséért volt felelős.

Komáromy László kiváló oktató volt. Szi-
gorú és népszerű – ez csak látszólagos el-
lentmondás: jól tudjuk, hogy a hallgatók 
azokat az oktatókat értékelik, akik sokat 
követelnek saját maguktól és tanítványa-
iktól is. Komáromy László oktatóként lekiis-
meretes munkát végzett: előadásai világo-
sak, élvezetesek, lendületesek voltak (erre 
„tárgyi bizonyítékok” is vannak: a névtelen 
hallgatói feedback felméréseken gyakran 
szerepelt a kérés, hogy tartson több előa-
dást). A gyakorlatokon lelkesen magyará-
zott, segített a kísérletek végrehajtásában, 
nem hagyta lazsálni a hallgatóságot. Nem 
szenvedhette ugyanakkor a lustaságot, la-
zaságot, fegyelmezetlenséget, udvariatlan-
ságot, ilyenkor hangját is felemelte néha. 
Számos oktatási kitüntetését elsősorban a 
hallgatók részéről felé irányuló elismerésnek, 
szeretetnek köszönhette (kétszer volt „Az év 
legnépszerűbb oktatója”, Apáczai Csere 
János díjat, Arany Katedra díjat kapott).
 
Komáromy László profi oktatás-szervező volt. 
Az Orvosi Biológiai Intézetből továbblépve 
(de attól el nem szakadva) döntő érdeme-
ket szerzett az Egészségügyi Főiskola meg-
alapításában (Pécsi Tagozatának évekig 
igazgatója is volt), a biológia oktatásának 
megszervezésében, a tananyag fejleszté-
sében. A Pro Universitate emlékérem arany 
fokozatának elnyerésében alighanem dön-
tő szerepe volt a később Egészségtudomá-

nyi Karrá fejlődő Főiskolával kapcsolatos 
szervező munkájának.
 
Komáromy Lászlónak személyes hálával is 
tartozom. Amikor viszonylag fiatalon intézet 
igazgató lettem, lelkes, de tapasztalatlan 
ifjú munkatársak vettek körül. 

Ebben a nehéz 
időszakban mindig 

számíthattam 
támogatására, bölcs 

tanácsaira. Soha nem 
fogom ezt elfelejteni.

 
Komáromy László kitartott, amíg lehetett. 
A tavaszi szemeszterben végigoktatta kur-
zusait, előadásokat tartott, teszteket íratott, 
osztályzatokat adott, jelen volt az intézet 
életében. Nem panaszkodott akkor sem, 
amikor már tudta, hogy súlyos beteg. Lát-
tuk, hogy fájdalmai vannak, de azt hittük, 
hogy ez csak az idős korral járó ízületi ba-
jok következménye. Halálhíre valameny-
nyiünket megdöbbentett, váratlanul ért. 
Hiányozni fog nekünk, munkatársainak, és 
mindazoknak, akiket tanított.

Nyugodjon békében.

Dr. Szeberényi József
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Bemutató: SHIFF
Beszámolónk a SHIFF-ről.

A Seven Hills International Film Festival 
hivatalosan „nemzetközi filmszakmai és 
fesztivál jellegű rendezvény” „igyekszik 
megmozgatni az egész közép-európai 
– és benne a magyar filmszakmát”. Ol-
vashatjuk a szervező 2B Produkciós Iroda 
hivatalos tájékoztatójában. 

Mindenképpen elgondolkodtató, hogy 
Pécsre sikerült megszervezni egy olyan 
filmfesztivált, ahol bahreini díszvendé-
geket köszönthetünk, indiai-, kolumbi-
ai-, török-, macedón- és még rengeteg 
országból származó rövid- és nagyjá-
tékfilmeket mutatnak be majd pedig ösz-
szesen 7 kategóriában osztanak díjakat, 
úgymint a legjobb rendező-, színész és 
színésznő. Természetesen a filmek is ver-
senybe szállnak.

A szervezők a következőképpen fogalmaz-
ták meg elvárásaikat, reményeiket a feszti-
vállal kapcsolatban:

– „A fesztivál új, ezért az érdeklődő filmesek 
előtt nem tudtunk a sikeres múltra hivat-
kozni; mindössze azt kértük, hogy jöjjenek, 
mert Pécs csodálatos város, ahol az em-
berek nagyon várják őket.” – tájékoztat-
ta a sajtó képviselőit a fesztiválelnök. Tóth 
László elmondása szerint az előválogatást 
és előzsűrizést követően 25 kisjátékfilm, 11 
nagyjátékfilm és 5 dokumentumfilm került a 
döntőbe. 

Az említett alkotások és további meghívott 
filmek vetítésére szeptember 3-tól 7-ig, na-
ponta 10 és 22 óra között kerül sor az Apolló 
és az Uránia Filmszínházakban, illetve a Ci-
nema City Pécs moziban. A belvárosban 
kialakítandó ingyenes, úgynevezett geril-
lamozikban (vagy filmkávézókban) pedig 
már ismert filmek kerülnek vetítésre. Tóth 
László kiemelte, hogy a fesztivál remélt si-
keréhez több mint hatvan pécsi vállalkozás 
különféle támogatásai is hozzájárultak.

– „A kiválasztott 41 versenyfilm független 
képet ad a multikulturális világunkról, kreatív 
eszközökkel engedve betekintést a világ kü-
lönböző térségeinek problémáiba.
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A fesztivál fontos küldetése, hogy a népek 
sokszínűségét, a köztünk lévő különbsége-
ket is bemutassa.” – fűzte hozzá Ziad Abdul-
lah művészeti igazgató.

Hogy ebből mi vált valóra? Ziad igazgató 
úr tökéletesen írta le az alkotások témáját, 
nem mellesleg fél szóban hangulatukra is 
utalt. Egyrészt ilyen gyönyörű, éles és színes 
módon fényképezett filmeket ritkán látni Pé-
csen, pedig az Apolló rendre jobbnál jobb 
moziműsorral jelentkezik. Másrész ez most 
más. Ez valami új. A hangulat fenomenális, 
mert minden mű képes beszippantani és 

ha nem vigyáz az ember, 
egy pillanat alatt 

ott ragad 
a vászon világában.

Milyen világról van szó? Az álom-, a képze-
let sejtelmes leheletfinom univerzumában 
minden lehetséges. Míg egyik pillanatban 
árvák lelki- és testi üdvözüléséért drukkolha-
tunk (Meerim, rendezte: Aleksandra Rech-
kalova) addig a másikban már a 1945-ös 
magyar valóság horrorjának gondolatától 
próbálunk szabadulni (Török Ferenc: 1945).
 
A Senkiföldjében (High After Noon / Niem-
andsland) német hajléktalanok westernhez 
hasonló életébe nyerhetünk betekintést, 
de a szemfüleseknek akár Hajdú Szabolcs 

2014-es, szintén vadnyugati témájú Délibáb 
című alkotását is eszébe juttathatja. Egy le-
rohadt, utópisztikus, alkohol- és vérszaggal 
átitatott törvénytelen világban találhatja 
magát a néző.

Artur Michalik lengyel rendező a jó öreg 
Jancsó-féle iskolát követve a meztelen 
női test villantását is bevetve nevez a mű-
vészfilmek között Ámbráscetjével (Sperm 
Whale / Kaszalot). Egy fiatal és tehetséges 
esküvői operatőr reklámfilm készítésére kap 
megrendelést egy aquaparktól, melyet el is 
vállal. A bonyolító tényező egy csodálatos 
úszómester lány.

Lengyeleknél maradva tegyük fel a kérdést: 
ha egy vadidegen, angolul beszélő, elve-
szett fiát kereső és felkutatásához segítsé-
get kérő külföldi nő odajönne hozzánk ma 
Magyarországon, akkor segítenénk neki? A 
válasz feltétel nélküli igen kell, hogy legyen! 
Hakan Sagiroglu, Eric című filmjében egy 12 
éves gyerkőcöt kutat fel édesanyja a pesti 
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metropolisz forgatagában.
Mauricio Espinoza chilei rövidfilmjének címe: 
Julia. Egy 46 éves nő, aki titokban odavan 
albérlőjéért, Claudióért. Miközben egy szi-
várgás eredetét keresi a lakásában, Julia 
találkozik a barátságos szomszéddal, Leo-
norral.

Mano Khalil írta és rendezte a Hafis és Mara 
(Hafis und Mara) című svájci filmet. Hafis 
Bertschinger és hű felesége, Mara magá-
néletébe nyerünk betekintést. A férfi egy 
fáradhatatlan utazó, aki több határon és 
kultúrán keresztül jutott el oda, ahova. Kí-
sérletező művész az élet minden területén. 
Megindító, elgondolkodtató alkotás.

Az Ötödik terápia (5th Terapiya) című filmet 
Stas Dombrowski regénysorozata ihlette. 
Rendezője Alisa Pavlovskaya. A korábbi 
drogfüggő és bűnöző 17 évesen megtudja, 
hogy HIV-pozitív és az elkövetkező két évti-

zedben teljes önpusztításba kezd. Börtönbe 
kerül, már csak két hete marad az életéből. 
Az itteni terápián jött rá, hogy mindennél 
jobban élni akar. Szürreális posztkommunis-
ta drogos tombolás, melyet akár az ukrán 
Trainspottingnak is nevezhetnénk, ami tö-
mény vodkával és szlávsággal van átitatva.

A fesztivál hat napja során az ítészek a 
célegyenesbe fordult filmekből választják 
ki a legjobb nagyjáték-, rövid- és doku-
mentumfilmet, valamint ítélik oda a zsűri 
különdíját, a legjobb rendezőnek, színész-
nek és színésznőnek járó elismeréseket. A 
döntés Robert Dornhelm osztrák szárma-
zású hollywoodi rendező-forgatókönyvíró, 
Báron György szerkesztő-filmesztéta-filmkriti-
kus, Khaled Soliman Al Nassiry palesztin-szír 
költő-irodalomkritikus-tervezőgrafikus-ren-
dező, George Ovashvili grúz filmrendező-for-
gatókönyvíró-producer és Felix Tissi svájci 
író-rendező-forgatókönyvíró-producer, 
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valamint a zsűri elnöke, Ragályi Elemér ke-
zében van. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas 
operatőr a sajtótájékoztatón elmondta, szá-
mára Pécs szép régi filmes emlékeket idéz, a 
zsűriben helyet foglaló kollégái közül pedig 
többekkel is volt már munkakapcsolata: 

Olyan ízlésű emberekkel dolgozhatok majd 
együtt, akikkel meg fogunk tudni állapodni 
abban, hogy mi jó és mi nem jó. Kíváncsian 
várom, hogy áttekintést kapjak arról, hogy 
mi folyik a világban, hogyan kell ma filmet 
csinálni, mi érdekli az embereket. Ha pedig 
a SHIFF-en bemutatandó valamelyik film si-
keres lesz a világban, akkor az a fesztivál jó 
hírét is viszi majd.

Nagyjátékfilm kategóriában a szíriai Mo-
hamed Abdul Aziz Fires című filmjét, míg a 
rövidfilmek közül az orosz Maria Sulgina Fire 
című alkotását találták a legjobbnak. Kü-
löndíjat kapott a lengyel Wild roses, mely-

nek egyik szereplője, Marta Nieradkiewicz 
lett a legjobb női főszereplő. A dokumen-
tumfilmek közül a francia Elisabeth Silveiro 
VostokN20 elnevezésű művét választották 
elsőnek, a zsűri külön elismerésben részesí-
tette Medvigy Gábor operatőrt Jeles And-
rás A rossz árnyék című filmjében nyújtott 
teljesítményéért. A legjobb színész díját 
Sztász Dombrovszkij kapta (5th Therapy). 
Suley Keedus észt filmest három alkotásáért 
jutalmazták a legjobb rendező díjával. Élet-
műdíjat Vernon Wells ausztrál színész kapott 
(Mad Max 2, Commando).

A SHIFF keretében Pécsen az Uránia és az 
Apolló moziban, illetve a Pécs Plazában ta-
lálható Cinema Cityben, valamint úgyne-
vezett ingyenes „gerillamozikban” – köztük 
éttermekben, kocsmákban – tartottak vetí-
téseket.

Tóth Tibor
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Idén immáron harmadik alkalommal került 
megrendezésre a „Fehér köpeny ünnep-
ség”, vagyis a White Coat Ceremony. Berta 
Anikót kérdeztem a rendezvénnyel kap-
csolatban.

Honnan jött az ötlet, hogy megrendezzék 
ezt a különleges ünnepséget?

Ez az ötlet már sokkal korábban, még az elő-
ző Angol-Német Hallgatói Önkormányzat 
választmánya körében megfogalmazódott, 
egy amerikai hallgatónk, egykori elnökünk, 
Nader Abedini javaslatára. A tengerentúlon 
ennek az ünnepségnek nagyon nagy ha-
gyománya van.

Mi ennek a ceremóniának a lényege?

Hisszük, hogy az egyetemi tanulmányok 
során meg kell ünnepelni bizonyos mér-
földköveket. Aki teljesítette az első két év 
tantárgyait, az megérdemel egy kis vállve-
regetést, mielőtt a pre-klinikumba lépne. Ez 
egyfajta elismerés a hallgatóink felé, akik 
ettől a szemesztertől kezdődően kicsit köze-
lebb kerülnek a betegekhez, bekerülnek a 
klinikákra, már nem csak „könyvszaga” van 
a tanulásnak. 

Hogyan zajlik az esemény?

A Egyetem rektora, az Orvoskar vezetősé-
ge, valamint a harmadéves tárgyakat okta-
tó klinikák vezetői, oktatói jelennek meg az 
ünnepségen, és 5 párt alkotva, egy női és 
egy férfi vezető adja át a köpenyt, miután 
név szerint kihívtuk a hallgatókat. Mivel közel 
400 hallgatónk veszi át a köpenyét, egyszer-
re öt hallgatót hívunk ki, a nevüket ki is vetít-
jük, és mutatjuk, melyik oktatópáros fogja rá-
juk segíteni a köpenyt. Az ünnepség elején 
mindenki öltönyben és csinos ruhában van, 
az ünnepség végére pedig az egész aula 
fehérré változik. Nagyon szép látvány.

Idén többen vettek részt az előző alkalmak-
hoz képest?

Idén közel 400 hallgató vehette át a kö-
penyt. Az első alkalomra nagyon kevés 
magyar hallgató regisztrált. Mint azt utólag 
megtudtam, azt gondolták, hogy ez egy 
vicc. Továbbá Kálmán Endre főorvos úr is 

White Coat 
Ceremony
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felhívta a figyelmemet, hogy ő ugyan sok 
hallgatóval kezet fogott, de nagyon kevés 
volt köztük a magyar. Erre a következő év-
ben nagyobb hangsúlyt fektettünk, meg-
szólítottuk őket külön e-mailben. Idén már 
csak Facebookon kommunikáltunk min-
denkivel. 

A rendezvényen való részvétel regisztráci-
óhoz kötött, ha valaki esetleg ezt elmulasz-
totta, akkor az ünnepséget követő napok-
ban az irodánkban vehette át a köpenyét, 
illetve cserélhette más méretre a készlet 
erejéig. A köpenyre az egyetem címere 
van ráhímezve, amit ha hazavisz a hallgató, 
büszkén viselheti a szülővárosában/anyaor-
szágában, képviselve egyetemünket. A kö-
penyekre ÁOK arculatnak megfelelő név-
kártyát tűzünk, ennek az oktatók és maguk 
a hallgatók is nagyon örülnek.

Mik a visszajelzések?

Összességében nagyon pozitívak. Nekünk 
nagyon megható volt tavaly azt tapasztal-
ni, hogy egyre nagyobb számban érkeznek 
szülők, nagyszülők és barátok főleg Norvégi-
ából és Németországból erre az ünnepség-
re. Egyik hatodéves angol programos hall-
gatónk most csak egy hétre érkezett vissza 
Pécsre, hogy letegye egyik vizsgáját, erre az 
időre szállodai szobát vett ki. A többi szoba 
vendége az ünnepségünkre érkezett.
 
Végül, de nem utolsó sorban fontosnak ér-
zem megemlíteni, hogy azon túl, hogy egy 
mérföldkövet ünnepelünk meg a köpenyek 
átadásával, azt a célunkat is meg tudtuk 
valósítani, hogy a falat egy kicsit tovább 
bontsuk külföldi és magyar hallgatóink kö-
zött.  A White Coat Ceremony egy nagyon 
jó fórum arra, hogy együtt legyenek, talál-
kozzanak hallgatóink. Csak buzdítani tudok 
minden kedves leendő harmadéves hall-
gatót, hogy bátran jelentkezzen jövőre az 
ünnepségre.

Köszönöm a beszélgetést!

Bábindeli Cintia
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Bringás
Reggeli

Szeptember 18-án ismét 
megrendezésre került 

Karunkon az EGSC és a HÖK 
szervezésében a tavaly indult 

Cyclist’ Breakfast, azaz 
Bringás Reggeli. 

A kezdeményezés lényege, 
hogy népszerűsítse a bicikli-
vel való közlekedést mind az 

egyetemisták, mind 
az oktatók körében. 

A jó hangulatú eseményre idén is 
több száz résztvevő érkezett két keré-
ken, ahol alma, friss péksüti, forró tea, 
kávé, és 4 kisorsolásra váró bukósisak 
várta őket. A Megyei és Városi Ren-
dőrkapitányság kiváló kiegészítőket 
és a biztonságos biciklizésről szóló szó-
róanyagot hozott ajándékba. 

Jelen volt az Országos Balesetmeg-
előzési Bizottság is, akiknél kerékpárt 
lehetett regisztráltatni, melyet aztán 
vázszámmal láttak el, megkönnyítve 
egy esetlegesen bekövetkező lopás 
után a bicikli megtalálását. A Fit-Boys 
kerékpárbolt és szerviz munkatársa 
a hozzá fordulók kerékpárjainak ál-
lapotát ellenőrizte, és adott esetben 
kisebb javításokat, beállításokat is 
végzett.
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A Bringás Reggelit több fórumon is hirdettük, bár főleg a bicajjal érkező külföldi hallgatókat 
kérdezve úgy tűnt, akkor reggel értesültek csak az eseményről. Úgy gondoljuk, különösen 
fontos lenne őket megszólítani, hiszen a más országokból érkezők adott esetben más közle-
kedéskultúrát hoznak magukkal, amire a balesetmegelőzés szempontjából oda kell figyelni. 
A Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bizottság egy munkatársával beszélgetve szóba jött, 
hogy lehetne szervezni oktatást vagy előadásokat külön a biciklivel közlekedő hallgatóknak. 

Ennek mihamarabbi létrejöttét remélve készülünk a tavaszi Bringás Reggelire, ahol reméljük 
ismét legalább ennyien lesznek.

Tárkányi Domonkos
fotó: Gerényi Brigitta
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Városismereti 
       vetélkedő

A városismereti vetélkedő során a frissen felvett hallgatók a 
gólyatábori hangulatot felidézve ismerték meg szeretett váro-
sunkat. 9 csapat versenyzett egymással. 

A csapatok 7 gólyatábori színből (a gólyatáborban színek szerint 
vannak beosztva a hallgatók) álltak, 6 magyar és 1 nemzetkö-
zi team, emellett versenybe szállt még 2 felsőéves hallgatókból 
álló senior csapat is. Az állomásokon különféle vicces feladato-
kat kellett teljesíteniük. Azon az állomáson, amin jómagam vol-
tam, egy esküvőt kellett szervezni, ahol egy arra sétáló hölgy volt 
a menyasszony. Továbbá volt olyan feladat is, ahol a kulturált 
alkohol fogyasztás is szerepet játszott.  Olyan standot is teljesíteni 
kellett, ahol a pécsi zenei élettel kapcsolatban tettek fel kérdé-
seket, máshol élő zenét kellett felismerni. 

Továbbiakban beszéljenek a képek! 

Pauli Bence
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Minden évben egy-két nagyobb téma köré épül a konfe-
rencia. Idén a stroke ellátás és a gyermek sürgősségi ellátás 
kapták a fő hangsúlyt. Természetesen ezen kívül szó esett más 
fontos – és elég aktuális – kérdésről is: többek között az ügyeleti 
rendszerről és a sürgősségi ellátás során felmerülő jogi kérdé-
sekről volt szó. 

Talán kevesen tudjátok, de a konferencia nem csak a men-
tőtiszt hallgatóknak, hanem előzetes regisztrációval az orvos-
tanhallgatóknak is ingyenes, így aki érdeklődik ezen területek 
iránt, annak értékes információkat nyújthat a rendezvény, nem 
mellesleg a szakma legkiemelkedőbb orvosaival is lehetősége 
van megismerkedni a szekciók közötti kávészünetekben.

Hogy hogyan is zajlik egy ilyen konferencia? Első nap reggel 
regisztrálni kell a kijelölt helyen, ahol megkapod a saját neved-
del ellátott belépőt, mellé pedig számtalan apró ajándékot. 
Idén a rendezvény szervezői egy vászontáskával, egy jegy-
zettömbbel és egy pendriveval kedveskedtek.  Az első nap 
főszereplője a stroke volt, előadókban pedig nem volt hiány. A 
prezentálók között szerepelt – csak, hogy pár példát említsek – 
Dr. Csató Gábor (OMSZ főigazgatóság – Budapest), Dr. Berényi 
Tamás (Semmelweis Egyetem), klinikánkról Dr. Szapáry László, 
Dr. Buda Péter (OMSZ – Dél- Dunántúli Regionális Mentőszer-
vezet), végül, de nem utolsó sorban Dr. Nagy Csaba Balázs 
(Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely). 

Az előadások során bepillantást nyerhettünk a stroke aktuá-
lis ellátási protokolljába, az OMSZ betegszállítási metódusába, 
annak nehézségeibe, illetve számos újító gondolat felmerült 
annak kapcsán, hogy hogyan lehetne még hatékonyabb és 
gyorsabb az ellátási procedúra.

Szintén az első napon került tálcára az ügyeleti ellátás téma-
köre. Itt felszólalt többek között Dr. Takács Péter (EMMI), Köcse 
Tamás (OMSZ- Szombathely) és Dr. Békássy Szabolcs (Országos 
Közegészségügyi Intézet, Nyíregyháza). Talán nem túlzás azt 
állítanom, hogy a szekciók végén lezajló viták közül ez váltot-
ta ki a legnagyobb indulatokat a résztvevők között, megannyi 
nézőpont találkozott, és mindnek megvolt a maga igazság-
tartalma. A napot jogi kérdésekkel zártuk, melyek között – a 

IDÉN IS MEGRENDEZÉSRE 
KERÜLT A PTE 
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI 
KARÁNAK SZERVEZÉSÉBEN 
A XIII. PÉCSI SÜRGŐSSÉGI 
NAPOK (PSN) NÉVRE HALLGATÓ 
2 NAPOS KONFERENCIA, 
MELYNEK A PALATINUS HOTEL 
ADOTT OTTHONT. 

XIII. Pécsi 
Sürgősségi 

Napok
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teljesség igénye nélkül – szerepelt napjaink egyik sarokpontja, 
az adatvédelem, melyről Dr. Zámbó Alexandra adott felvilá-
gosítást, továbbá a sürgősségi ellátás során felmerülő jogsér-
tésekről Dr. Talabér János jóvoltából, szintén manapság napi 
média szereplőként a műhibákról is szó esett Dr. Kanizsai Péter 
előadásában.

A második nap a sürgősségi gyermekellátás napi aktualitásai-
val kezdődött. Itt felszólalt Dr. Rózsai Barnabás, aki a pécsi hely-
zetről nyújtott felvilágosítást a résztvevőknek, Dr. Kassai Tamás 
Budapestről, aki szót ejtett előadásában a helyszíni és intézeti 
ellátás specialitásairól, illetve Dr. Varga Csaba Kaposvárról, 
aki előadásában felhívta figyelmünket egy szemléletes eset-
tanulmánnyal, hogy a tinédzser kori fáradtságot nem szabad 
elnagyzolni.  Az utolsó szekcióban kitekinthettünk a nemzetkö-
zi sürgősségi ellátásra. Jürgen Schäfer nem először látogat el 
az eseményre Németországból, több ízben adott már elő az 
évek során. Liktor Lajos Bécsből érkezett, hogy felvázolja a he-
lyi mentési sajátságokat. Aktuális téma volt Dr. Komlóssy Attila 
előadása is, melyben az idei thai barlangi mentés szervezését, 
nehézségeit boncolgatta.

Összességében elmondható a Pécsi Sürgősségi Napokról, 
hogy magas színvonalú előadók sorakoztatják fel érveiket az 
aktuális témákról, lehetőség van a nemzetközi helyzet meg-
ismerésére külföldi vendégek által, kapcsolatokat építeni, és 
nem mellesleg a szakmai fejlődésre. Ha érdekel Titeket, min-
den évben felkerül a részletes programterv a www.psn-etk.eu 
honlapra, ahol szemezgetni lehet a jobbnál jobb előadások 
közül, valamint a regisztráció is ezen az online felületen törté-
nik.

Nagy Edina



Kutatók 
Éjszakája

2018. szeptember 28-29. 

2018. OKTÓBER17
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2018. AUGUSZTUS  192018. SZEPTEMBER 19

12.   // 52.Mecsek rallye

13.  // Apáca show musical: 
          Lauber Dezső Sportcsarnok 
  // Mr.Missh@Fashion: Club fashion
  // Kamikaze party: Sörház
14-ig // Beton arcai kiállítás: Király u.1

15.   // Experidance Társulat „ Revans - három a tánc”

18.   // Művészbejáró: Kodály Központ

19.   // High School Musical party:
          Sörház 
  // Ganxsta Zolee és a Kartel:
          Pécsvárad
  // Flashback 2000:  
         Lauber Dezső sportcsarnok

Októberi programok

2018. OKTÓBER 19
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20.
// Jay Lumen w/ Daniel Meister: Amper

// Retro party: Jobb mint otthon
// Haláli játék: Játszótér 

// VII. Szezonzáró motoros gurulás: Pécs Pláza

21.
// Puccini: Turandot: Kodály Központ

24. 
// Egy életed van! Dr. Csernus Komlón 

25. 
//Pécsi Balett – Rómeó és Júlia: 

Pécsi Nemzeti Színház 

26.
// BRAINS, vendég: Jetlag: Pécsi est

27.
 //VoiSingers Szuperkoncert: Kodály központ

// Truesounds: Peter Makto, 
Davko Gregory S: Amper

31. 
// IT’s Halloween: Sörház

// Kalóz szülinapi halloweeni party: Tititá
// Halloween party a Kikeletben: 

        Kikelet étterem és kávézó

EGÉSZ HÓNAPBAN 
MEGLÉVŐ PROGRAMOK: 

International Love: 
új szabadulószoba

Páfrány u. 25

Mozogj a pécsi sasoknál! 
Csoportos edzések: Kangoo, 

Zumba, Jóga
      Egyéb: billiárd, squash, 
falmászás, asztaltenisz, 

csocsó 
(Diákkedvezmény!) 

Pintér-kert Arborétum: 
Tettye tér 9

Mecseki bányászok kiállítás: 
Janus Pannonius Múzeum ( 

Káptalan u.3) 

Pécsi animáció története: 
Király u.9

Arczok és láthatárok: Modern 
magyar képtár

Kiállítás az Anyák Megmen-
tőjének tiszteletére: Termé-

szettudományi múzeum
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SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK:
Mándy Ildikó: A macska neve: 
10.08.
Pécsi Harmadik Színház

Örömlányok végnapjai: 
10.27-10.28.
Pécsi Harmadik Színház

A montmartre-i Ibolya: 
10.12-10.14.; 10.22.
Pécsi Nemzeti Színház

Edith és Marlene: 
10.06-10.07.; 10.24-10.25.
Kamaraszínház

Mecseki tigris, avagy amit akartok: 
10.13-10.14.; 10.22-10.23.
Kamaraszínház

Grace és Glória: 
10.15.
Pécsi Nemzeti Színház A pokoli puncsa-pancs: 

10.16- 10.18.
Pécsi Nemzeti Színház

Veszedelmes Viszonyok: 
10.16.

Pécsi Nemzeti Színház

A muzsika hangja: 
10.20-10.21.

Pécsi Nemzeti Színház

Kávécsarnok: Tűzoltó: 
10.20-10.21.

Pécsi Nemzeti Színház 

Balfácánt vacsorára: 
10.26-10.27.

Pécsi Nemzeti Színház

Hamupipőke: 
10.28.

Pécsi Nemzeti Színház

Németh Fanni Mónika
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Ha valaki pár évvel ezelőtt (vagy akár csak 
tavaly) azt mondta volna, hogy lesz alkal-
mam egy teljes hónapot eltölteni Thaiföl-
dön, biztosan kételkedtem volna józan mi-
voltában. A POE kínálta lehetőségek és a 
szorgosan gyűjtögetett pontok által sikere-
sen elnyertem ebbe a messzi és egzotikus 
országba egy sebészet gyakorlatot.

Izgatottan és feszült várakozással vágtam 
bele a Nagy Kalandomba, hiszen csak el-
képzelésem volt arról, hogy mit nyújthat a 
forró, csodás tengerpartjairól és színes csó-
nakjairól híres ország. Bangkoktól északra 
egy Khon Kaen nevű városban volt a kór-
ház, ahol a gyakorlatomat csináltam. A re-
pülőről leszállva a fojtogató meleg és 99%-
os pára volt az első mellbevágó élmény a 
környezet nyújtotta látványt leszámítva.

Itt északon nincs óceán part, ellenben kár-
pótol a dzsungel, az a növényzet és az az 
önzetlen vendégszeretet, amellyel a helyiek 
rendelkeznek és kedveskednek nekünk. Első 
nap kaptunk egy eligazítást, hogyan illik és 
nem illik viselkedni a kórházban és eleve az 
országukban. Érződött a hangsúly a szabá-
lyok betartásának fontosságában, ebben a 
városban nem sűrűn fordulnak meg turisták, 
azt az egy-két külföldi cserediákot leszámít-
va, akik ilyenkor a kórházba érkeznek. 

A város egyébként meglepően fejlett, 
120.000 főre tehető a lakosok száma. Több 
egyetem is található benne, mint pl.: orvosi, 
műszaki, művészeti, közgazdasági. Az őskori 
leletei miatt is elhíresült városban rendkívül 
bájosan a sövények, kis bokrok különböző 

dínók alakjait veszik fel. Számomra ami talán 
az utcaképekben leginkább diszkrepanciát 
okozott, hogy a vörös, agyagos föld mellett, 
sima, kátyú-mentes aszfaltos úton közleked-
hetnek a lakosok. A campus területe, ami 
nem mellesleg egy kisebb város területével 
volt egyenlő, hatalmas kapuval volt jelezve. 
Ezen a területen belül mind a 6 különböző 
modern, légkondicionált buszjárat ingyene-
sen volt igénybe vehető, ingyenes biciklik, 
csak egy applikáció kellett hozzá a telefo-
nunkra. Egymás mellett tökéletes összhang-

Thaiföld 
a Mosoly 
országa
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ban élt a burjánzó természet, a vörösen izzó 
talaj és a fejlett infrastruktúra. Kicsit az az 
érzése támad az embernek, mintha egyik 
lába nyugaton a másik keleten lenne, és 
tökéletesen belátja a különböző fejlettségi 
szintek teljes spektrumát.

A kórház kívülről is kellemes benyomást kel-
tett, de talán amivel bent találkoztunk tetéz-
te meg teljesen azt a jóleső sóhajt, hogy itt jó 
helyen leszünk. A kórházi személyzetről nem 
is szólva, akik a műtétek között ebédet ren-
deltek nekünk, nehogy éhen maradjunk a 
nagy munkában. Különösen nagy figyelmet 
fordítottak arra, hogy minden nap regge-
lizzünk, hagyjunk időt magunknak, erre volt 
egy teljes óra reggelente. Ez a kényelmes, 
keleti tempó nem csak ránk vonatkozott, 
hogy kiszolgálják az esetleges európai diá-
kok igényeit, itt mindenki mosolyogva és kel-
lő nyugalommal indult el a napjába. Talán 
az a szó, hogy taposómalom, ott ismeretlen 
is számukra, teljesen más ritmus szerint élnek 
és fontos kihangsúlyozni, hogy nem ineffek-
tív. Rengeteget dolgoznak ők is, csak nem 
érzik talán annyira feszesnek és fénysebes-
ségűnek az órák pergését.

Gyermeksebészeten kaptunk helyet, a 
műtőben egy hangos szó, egy éles felszisz-
szenés sem hallatszott. Mindenki végtelenül 
türelmes, legyen az sebész, anesztes vagy 
műtősnő. Az első megmosolyogtató kép, 
amely elém tárult, hogy mezítláb műtenek. 
Persze nem papucs nélkül, de zokni, lábzsák 
talán nincs is az egész épületben. Ha valaki 
picit elfáradt, kibújt a papucsból és kívülálló-
ként úgy ítélhette meg, mintha egy fél me-
gyényi zöldbe öltözött hobbitka venné körül 
a műtőasztalt. Nem volt ritka, hogy egy mű-
tét alatt 17-20 ember is megtalálható volt 
egyszerre a helyiségben. 

Az orvosok rendkívül készségesek voltak 
munkaidőn túl is, egyik hétvégén elvittek 
minket kirándulni, hogy a környező látvá-

nyosságokat is megnézhessük: csodálatos 
szentélyekben, hegyi templomokban jár-
tunk. Elvittek ebédelni is, ahol tradicionális 
ételekből varázsoltak nekünk terülj-terülj 
asztalkámat, hogy kipróbálhassunk min-
dent. Egy átlagos étkezésük során nem 
egy főételt és esetleg egy levest rendelnek 
maguknak, hanem a fejenként rizs-porciók 
mellé legalább 7-8 különböző étel került az 
asztalra. 

Ilyenkor válogathattunk a változatosan el-
készített halak között, csirkék, disznók, tenger 
gyümölcsei, saláták sorakoztak olajos mag-
vakkal és friss gyümölcsökkel, gazdagon 
fűszerezve ropogós bazsalikommal vagy 
citromfűvel. A leveseik kipróbálása után 
olyan harmonikus ízorgiákra bukkantunk, 
amelyeket az európai konyhában nem 
tapasztalhatunk, hiszen sok alapanyag ná-
lunk nem szerezhető be egykönnyen.  Meg-
próbáltuk mindig elsajátítani az alap ételek 
hivatalos thai nevét, egyrészt biztonsági 
okokból, másrészt, ha valami ízlett, akkor így 
módunkban állt ugyanolyat rendelni, bár-
milyen nyelven is legyen az étlap.

Talán a teljes-bekezdéses ételanalízisből 
nem kerüli el az olvasó figyelmét, hogy 
szeretem a hasam. Nem tagadom, hogy 
kiutazásom egyik célja egy kisebb gaszt-
ronómiai körút is volt. Ehhez adott volt az 
ételek és ízek szeretete és a bátorságom is. 
Számomra egy aprócska varázsvilágot je-
lentett az éjszakai piacok hangulata, amit 
igyekeztünk minden nap végén magunkba 
szippantani. Amint az ember átsodródott a 
ruhás, kacatos, női lelkeket és pénztárcákat 
nem kímélő bevezető sorokon, kitárulkozott 
az igazi kánaán: ételek mindenhol. Kelet 
különböző tájegységei képviselték magu-
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kat az egymás mellett sorakozó standok-
nál. Levesek, különböző tésztás ételek, sushi, 
halak, tengergyümölcsei parázson, vagy 
éppen tésztával…amit csak a fantázia és 
az étvágy megkívánt. Hely mindig maradt 
desszertnek és a frissen elkészített gyümölcs-
lének. A kókusz- és a mangólé lett az ab-
szolút kedvenc, amelyek olyan sűrűk voltak, 
hogy minden este megfogadtuk, hogy csak 
ez lesz a vacsoránk. Mondanom sem kell, ez 
egyszer sem teljesült, a csábító illatok és lát-
vány nem engedett, a mértékletesség, mint 
fogalom lassan kezdett kifakulni. Természe-
tesen egyikünk sem bánta.

Hétvégente és a gyakorlat lejártával alkal-
munk nyílt utazgatni is. Északon többé-ke-
vésbé bejártuk a fő látnivalókat: Chiang 
Mai magával ragadó templomai, a régmúlt 
időket idéző szentélyek és buddhista épít-
mények olykor félelmet keltő monumenta-
litással tornyosultak fölénk. Volt szerencsénk 
egy egész napos dzsungeltúrán is részt ven-
ni, ahol a „hagyományos” elefánt parkokat 
kikerülve jelentkeztünk egy olyan program-
ra, ahol nincs elefánt-show, se elefántolás. 
A kezdeményezés lényege, hogy belecsöp-
penhetünk egy átlagos elefánt napjába. 
Szándékosan nem használom a vadon élő 
szót, hiszen, mint megtudtuk, nagyon szigo-
rú törvényi szabályozás alá vannak vetve az 
állatok, gazda nélkül nem létezhet, ugyanis 
oly nagymértékű pusztításra képesek, amely 
a nemzeti parkok komoly károsodását idéz-

né elő. Sétáltunk a hordával, meglátogat-
tuk a kedvenc etető- és fürdőhelyüket. Ter-
mészetesen megfelelő körültekintéssel, de 
megetethettük őket, segítségükre lehettünk 
a pancsolásuknál, és követhettük a csapás-
vonalaikat a végtelen flóra és fauna között.

Innen délre vettem az irányt és egy kelle-
mes Phuket-i levezetéssel megpróbáltam 
feldolgozni azt az eseményhalmazt, amit 
egy életen át cipelni fogok az emlékb-
atyumban. Ott varázslatos szigetek között 
hajóztam, vagy csak élveztem az óceán 
nyújtotta lehetőségeket. Az időjárás itt sok-
kal kellemesebb volt az állandó szélmozgás 
miatt, illetve a napsütés messzemenőkig 
hozzájárult egy fokozottabb hangulathoz. 
Északon nem nagyon volt alkalmunk az ár-
nyékunkkal találkozni, monszun idején (má-
justól októberig) gyakori a vastag felhőpap-
lan és esőzések a rekkentő forróság mellett. 

Egy valamiben biztossá tett ez az utazás, 
szeretnék még világot látni! Olyan mara-
dandó élményekkel és olyan hihetetlenül 
csodás emberekkel sodort össze a sors az 
utazásom különböző állomásain, amiket és 
akiket nem fog az idő egykönnyen kifakíta-
ni. Hálás vagyok a lehetőségért, szeretnék 
úgy élni, hogy utazni és tapasztalni tudjak, 
amíg csak visznek a lábaim! 

Buda Ágnes
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2018. júliusát töltöttem a görög fővárosban, 
Athénban. Úgy érzem, hogy életre szóló 
élményt szereztem ezzel, és persze némi-
képp megúsztam a nyári gyakorlat itthoni 
gyötrelmeit. A Laiko Hospital egyetemi kór-
ház gasztroenterológiai osztályán tanultam, 
ahol úgy a 35. gasztroszkópia és kolonosz-
kópia után úgy éreztem, gasztroenteroló-
gus nem leszek. Nem mintha egyébként 
dédelgettem volna ilyen álmokat. 

Szerencsémre a professzor nagyon barát-
ságos ember volt, úgy volt a nyári gyakor-
lattal, hogy inkább a görög kultúrát ismer-
jem meg, és a többi cserediákot, mint hogy 
bent üljek egész nap a kórházban, ahol az 
idősödő betegek jó része egy szót sem be-
szélt angolul, és semmi mást nem tudtam 
így csinálni, mint a fentebb említett két be-
avatkozást nézni napi 3 órában. Ennyi időt 
töltöttem ugyanis átlagosan bent egy nap. 
10-re jártam minden délelőtt, hiszen tudni 
kell, hogy a görögök elég ráérős népség. 8 
előtt náluk még a kakas sem áll ki kukorékol-
ni, és dél-1 óra magasságában már men-
tem is ebédelni. 

A csőd szélén tengődő Görögország egész-
ségügyi rendszere egyébként meglepő-
en jó állapotban van. A személyzet egytől 
egyig nagyon kedves, és mindenki folyé-
konyan beszél angolul. A falak nem omla-
doznak, a higiénia megfelelő, és nem fut-
károznak csótányok a plafonon - ami elég 
meglepő, tekintve, hogy Athén tele van 
velük. Mindemellett volt egy nagyon szim-
patikus dolog a rezidensképzésükben. Alap-
vetően szinte teljesen úgy zajlik a képzésük, 

mint a magyaroknak, leszámítva, hogy az 
egyetem elvégzése után egy évre házior-
vosi gyakorlatra küldik őket. Azt azonban 
nem a rezidens választja ki, hogy hova, ha-
nem az egyetem jelöl ki nekik egy többnyire 
periférián lévő kis falut vagy községet, akár 
500 kilométerre az otthonuktól. Arra az évre 
kapnak ott autót, lakást, és természetesen 
normális fizetést. Ezzel oldják meg azt a ná-
lunk is súlyos problémát, hogy a kisebb köz-
ségekben egyszerűen lehetetlen háziorvost 
találni. Elsőre persze kicsit ijesztően hangzik, 
hogy egy évre kidobnak egy Isten háta 
mögötti falucskába, de bármelyik rezidens-
sel beszéltem, mind nagyon pozitív élmény-
ként írta le azt az egy évet. 

Belgyógyászat 
gyakorlat 
Athénban
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Megérkezésem után az első hét elég stresz-
szesen telt, mert rögtön az első napon, ami 
egyébként a születésnapom is volt, betörtek 
a lakásba, és elvitték az iPadem, az orosz la-
kótársamnak pedig az útleveleit. Így három 
napig a rendőrségre járkáltunk, ami egy 
idegen országban nem túl felemelő érzés. 
Szerencsénkre a lakás tulajdonosa nagyon 
segítőkész volt, és tekintve, hogy a rendőrök 
egy szót sem beszéltek angolul, tolmácsolt 
nekünk. 

Meglepő volt számomra, hogy nem kollégi-
umban kaptunk szállást. 28 diáknak bérel-
tek lakásokat, többnyire hármasával, ahol 
külön szobánk volt. A helyi hallgatók azt 
mondták, ez azért van, mert ott nincs kol-
légium, az athéni albérletárak nagyon ala-
csonyak, és az egyetem is ad támogatást 
a bérléshez. 

Mi is hárman laktunk. A korábban már 
említett orosz lány, valamint egy 

marokkói lány Sarah, akivel minden 
beszélgetéssel töltött percet imádtam, 

és az egyik legfelvilágosultabb, 
legelfogadóbb, legnyitottabb ember 

volt, akivel valaha találkoztam. 
Valószínűleg az is közrejátszott 

abban, hogy ennyire jóban 
lettünk, hogy az első két 
hétben közösen kellett, 

hogy harcoljunk a 
lakásban fellépő csó-

tányinvázió ellen. 

A lakás előkertjében többnyire majdnem 10 
centis dögök rohangáltak, főleg éjjel, illetve 
kiderült, hogy a kiscsótány TUD REPÜLNI! In-
nentől persze teljes volt a pánik, a konyhát 
abszolút nem mertük használni, mivel az volt 
a főhadiszállásuk. 

Sarah mellett még egy lánnyal kötöttem 
szorosabb barátságot, a portugál Mariaval. 
A sztereotípiáknak eleget téve rengete-
get bírt beszélni, és természetesen főleg a 
portugál ételekről. Emellett vele lehetett a 
legjobban pletykálkodni és vásárolni is, ami 
szintén nem utolsó szempont. 

Alig várom, hogy jövő szeptemberben 
meglátogassam a portói YesMeetingen, 
amely az egyik legnépszerűbb diákkonfe-
rencia Európában, Maria pedig szervező. 

A többi cserediák is nagyon jó fej volt, 
sokat utaztunk, buliztunk, és minden nap 

ettünk egy pitát. Ez már-már rituálé volt, ha 
semmi programot nem találtunk ki aznap-

ra, pitát enni és Mythos sört inni akkor is 
el kellett menni. Az élményhez az is 
hozzátett, hogy a foci vb is ebben 

az időben zajlott. A belga csere-
diákok a hatalmas zászlóikkal 

minden meccset akkora 
élménnyé tettek, hogy 

pár nap után én is 
vérbeli belga drukker 

lettem.
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Az első hétvégén rögtön elutaztunk egy szi-
getre, ami 6 óra hajóútra volt Athéntól.  Ios 
nagyon hangulatos, úgy is emlegetik, mint a 
görög Ibizát. Tele van fiatalokkal, és minden-
ki a fantasztikusan pezsgő éjszakai élet miatt 
megy oda. Második hétvégén a méltán hí-
res Santorinire látogattunk el, ami a legjobb 
hétvégém volt a gyakorlatom alatt. Ennek 
ellenére nem javaslom, hogy a nyári fősze-
zonban bárki odalátogasson. A hely szép-
ségét sajnos beárnyékolja az, hogy a szűk 
utcákon mozdulni sem lehet a hatalmas tö-
megtől. Remélem, egyszer még vissza jutok 
oda kora ősszel vagy késő tavasszal is, mert 
akkor valóban azt a látványt nyújtja, ami mi-
att annyira híres. 

A harmadik héten kissé kivontam magam 
a csereprogramokból, mert meglátogatott 
a kedvesem. Vele egy közeli szigetre láto-
gattunk el, ami közel sem annyira felkapott 
turisztikailag, viszont a partjaik gyönyörűek.

Az utolsó hetünk jórészt a búcsúzkodás-
ról szólt. Próbáltunk minél több időt együtt 
tölteni, de minden nap valaki hazament. 
A hétfői napon tartottuk az International 
Dinnert, ami már-már hagyomány minden 
ilyen csereprogramon. A lényege, hogy 
minden nemzetiség elkészíti a hagyomá-
nyos nemzeti ételét, és közösen hatalmas la-
komát csapunk. Persze mindenki megígérte 

mindenkinek, hogy tartani fogjuk a kapcso-
latot, és hogy Budapestre mindenképpen 
ellátogatnak a jövőben. Jó érzés volt halla-
ni, hogy a sokak által szidott kis országunk 
fővárosa ennyire vonzó úticél Európa szerte. 

Összességében mindenki, aki elgondolko-
dik rajta, hogy elmenjen egy ilyen utazásra, 
azt tudom javasolni, hogy mindenképpen 
próbálja ki. Teljesen mindegy, hogy milyen 
országba, vagy városba megy, a legkevés-
bé az fog számítani, viszont annyi élmény-
nyel és tapasztalattal tér majd haza, amit 
nem tud máshonnan pótolni. Jó érzés látni, 
hogy a világ milyen színes és különböző, 
mégis mennyire egyformák vagyunk. 

Trencséni Eszter



 28  facebook.hu/Confabula

Ezerarcú 
Indonézia
Vállalkozásom arra, hogy az ezer-
arcú Indonéziát néhány sorban hite-
lesen bemutassam a kedves olvasó 
számára, a leghatározottabban 
lehetetlen, ám én mégis teszek egy 
próbát. Annyi bizonyos, hogy ez a va-
rázslatosan végtelen ország a maga 
tizennyolcezer szigetével, hétszáz 
nyelvjárásával és megannyi csodá-
jával kezdetben alaposan mellbevá-
gott, hogy aztán lágyan felkaroljon, 
végérvényesen az ujjai köré csavar-
jon, és a bűvöletében tartson, míg 
egy nap vissza nem térek hozzá.

Minden egy nagyon hosszú repülőút-
tal kezdődött: átszállások, halasztott 
indulások és reptéri ingyen fagyik 
végtelen sorozata. Mindezt azért, 
hogy 26 óra múlva végül fáradság-
tól és jetlagtől elgyötörten életem-
ben először lépjek Ázsia földjére. Zaj, 
pára és végtelen emberáradat: ezek 
voltak a fővárosi impressziók. Belföldi 
járattal érkeztem kijelölt városomba, 
Yogyakartába, a bérelt hostelben 
végre kényelmes ágy és fél nap al-
vás fogadott. 

Nyolcan voltunk hallgatók a prog-
ramban: Franciaországból, Marok-
kóból, még Brazíliából is. Meglepő-
en gyors összeszokás után közösen 
fedeztük fel a hely szépségeit. Jog-
ja, ahogy a helyiek hívják, az ország 
egyik legnagyobb városa és kulturális 
központja, mintegy 4 millió ember és 
legalább ennyi robogó lakhelye. A 
város közlekedése ugyanis rég kihíz-
ta az útjait, autóval közlekedni gya-
korlatilag lehetetlen, kétkerekűvel 
is gyönyörű kreatívitást kíván: előzni 
mindkét oldalról, járdáról, érzéssel. 
Szerencsénkre a járműbérlés virág-
zik, Honda Vario egy hónapra tele 
tankkal, két sisakkal tizenkétezer fo-
rint, a benzin literje pedig száz forint 
körül mozog. Közlekedési szabályok 
egyébként nincsenek, már az első 
napokban világossá vált a túlélősdi 
jelleg, a piros lámpát azért néha be-
tartják. Az akklimatizáció után meg-
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látogattuk a régi szultán palotáját, a Vizi palotát, bejártuk a híres múzeumokat és helyiekkel 
ismerkedtünk. Az indonéz emberek nagyon nyíltak és sokat mosolyognak, dacára az ál-
talános mélyszegénységnek. Számukra az európai ember különlegesség, rendszeresen ké-
szítettek rólunk fényképeket és mindenben a segítségünkre voltak. Személyes kedvencem 
egy molnár bácsi volt, aki reggel kilenckor angoltudás híján a munkáját otthagyva kísért 
el a postához pénzt váltani talpig lisztesen, és nem várt cserébe semmit. Utánzásra méltó 
mentalitás.

Az ország hivatalos pénzneme a rúpia; az árak magyar szemmel nagyon kedvezőek, általá-
nosan minden az itthoni ár negyede, nem csoda hát, hogy láttam norvég turistát hangosan 
felnevetni a kasszánál fizetéskor. Útitársaimmal igyekeztünk elmerülni a helyi konyha rejtel-
meiben is, vacsoráinkat rendszerint utcai árusok kínálatából fogyasztottuk. Az indonézek 
nem kis örömömre napi háromszor esznek rizst, különböző fajta halakkal vagy csirkehússal. 
Van egy mondásuk, miszerint ha egy étkezéshez nem eszel rizst, akkor nem is ettél igazán. 
Az ország egyébként az épelméjűség határait feszegeti csípősség terén. Mondják, hogy 
nem szégyen férfiembernek a sírás, nos, én számos negyedórát töltöttem különböző helyi 
kifőzdék padjain kívül-belül könnyezve, miután többedszerre is naivan bizalmat szavaztam a 
„csak egy kicsit csípős” válasznak. Ezen alkalmak mélynihil állapotában rendszeresen meg-
fogalmazódott bennem a kérdés, hogy mi célja lehet az ilyesfajta gasztronómiai merénylet-
nek, bár légvétel hiányában ezt sosem állt módomban feltenni. Mi magyarok tehát kedves 
amatőrök vagyunk csupán a csípős ízek birodalmában, ahol Indonézia a mindenkori egye-
duralkodó. 

Indonézia a batikolás művészetének őshazája 
is, számos mester által vezetett iskola működik 
országszerte. A művésztanoncok hat évig ta-
nulják a mesterségüket, hogy aztán saját mun-
káikat eladásra kínálhassák. Az egyik mester 
jóvoltából mi is kipróbálhattuk magunkat; mon-
danom sem kell, már az alap dolgok is borzasz-
tó bonyolultnak bizonyultak.

A kórházi gyakorlatot egy muszlim magánkór-
házban töltöttem, így európai színvonalú körül-
mények között asszisztálhattam hasi műtétek-
hez. Mentor sebészemnek, dr. Nickonak hála 
azonban láthattam a másik oldalt is: szerda 
délutánonként önként vállalt operációkat egy 
alapítványi helyen, amit mindenki csak „Sze-
gény Emberek Kórháza” néven emlegetett. Az 
ottani technológia jó harminc éves lemaradás-
ban van, egyszer használatos eszközökről pél-
dául álmodni sem lehet.
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Miután kinőttük a várost, messzibb célokat tűztünk ki, így jutottunk el a világ legnagyobb 
buddhista épületéhez, a Borobudurhoz is. Ez a 9. századi építmény piramisszerűen emelke-
dik a magasban, és sztúpákba rejtett Buddha szobrok százai díszítik. Éjszaka indultunk útnak, 
hogy a hegyek közül felbukkanó Nap fényében láthassuk kibontakozni a csodát. Hidegrázós 
volt az élmény, amit a helyiek Nirvana Sunrisenak neveznek. Egy másik utunk során a város 
szomszédságában fekvő, és jelenleg is aktív Merapi vulkánhoz látogattunk el. A tűzhányó 
2010 novemberében tört ki utoljára, és a forró láva több kis falvat is maga alá temetett. Az 
egyik ilyen falucska romjain múzeumot állítottak. Félelmetes érzés volt testközelből látni a 
pusztítást. Egy megolvadt falióra a mai napig őrzi az erupció pontos idejét, azt a forró láva 
dermesztette örökállóvá.  A gyakorlati idő letelte után városunkat magunk mögött hagy-
va, keletre indultunk Jáva szigetén két másik vulkán megmászásának reményében; végül 
mind a Boro, mind az Ijeng fantasztikus élménynek bizonyult. Utóbbi érdekessége, hogy a 
tűzhányó aljában kénbánya működik, és a helyi bányászok naponta többször megmásszák 
a 8 kilométeres távot fél mázsa ként cipelve a hátukon a mérgező gázban; mindezt ezer 
forintnyi rúpiáért. 

Jáva széléhez érve komppal átkeltünk a szoroson Bali szigetére. Itt az emberek már hindu 
vallásúak, így jóval több a szórakozóhely is. Örömmel tapasztaltam, hogy az európai embe-
rek által ismert Bali, mint üdülőparadicsom, csak a sziget déli részére korlátozódik, az észa-
ki part autentikus balinéz maradt. Itt béreltünk szállást, hogy aztán robogóval járjuk be az 
UNESCO Világörökség részeként nyilvántartott Jatiluwih rizsteraszokat, a Sekumpul vízesést. 
Ellátogattunk egy szent termálvizes fürdőbe, esténként pedig az óceán partjáról csodáltuk 
a naplementét. Mindeközben fantasztikusan sokszínű trópusi növényvilág vett körül minket, 
soha nem látott színekkel és formákkal nyűgözött le minden egyes percben. Utolsó napja-
inkat Kutában töltöttük, ahol az Indiai-óceán vad hullámait igyekeztük meglovagolni egy 
szörfdeszkával és kevés sikerrel. A repülőre szállva már azt éreztem, hogy otthonról megyek 
el. 

Egy hónapnyi időbe zsúfolt félévnyi élmény. Indonézia számomra totális komfort zóna ki-
lökődés volt, kíméletlenül átértékeltetett szinte mindent, vagyonról, emberségről, az életről. 
A korábban soha nem tapasztalt kulturális sokk a mai napig kavarog bennem ülepedést 
remélve. Minden egyes nap új helyeken jártunk, új dolgokat csináltunk, mégsem éreztem 
azt egy pillanatra sem, hogy fogyna bármit is, mert Indonézia végtelen. Ezért most itt ülve, 
miközben írom ezen sorokat, mosolyognom kell. Mert érzem, hogy húz. Vissza. Napról napra 
erősebben.

Kiszler Tamás



Merjünk 
nagyot álmodni! 

interjú Holczer Csillával, 
a Transzplantációs Sebészeti Osztály osztályvezető ápolónőjével

Buda Ágnes
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Nem egy szimpla találkozás, lelki feltöltő-
désként is aposztrofálnám Holczer Csillával 
töltött délutánom, melyben büszkeségtől 
ragyogó, örömkönnyes szemmel mesélt 
nekem sikerekről, összetartásról és a mun-
kahelyi „családjáról”.

Mi az az örömhír, amely képes könnyeket is 
csalni a mosoly mögé? 

A Szakdolgozói Kamara minden évben 
meghirdet egy pályázatot, melyben többek 
között Az Év Kiváló Szakdolgozói Közössége- 
díjra is pályázhatunk. Bárkit jelölhettem, akit 
úgy gondoltam, hogy megérdemli. Első kör-
ben beadtam a Baranya megyei Szakdol-
gozói Kamarához, ők az elbírálás után első 
helyet ítéltek nekünk. Ezt a pályázatot küld-
ték tovább Budapestre, ahol 2. helyezést 
értünk el. 

Kritériumok között sok érdekes pont volt 
feltüntetve, többek között egyéb civil szer-
vezetek támogatásai, munkaidőn túli tevé-
kenységek is helyet kaptak a listában. Nagy 
büszkeséggel mondhatom, hogy kis csapa-
tunk szellemi tőkéje nem merül ki annyiban, 
hogy a munkából hazaérve bekapcsolják a 
TV-t és a csatornák váltogatásában élik ki a 
kreativitásukat. 

Közösségi programjaink széles skálán mo-
zognak, csak párat kiemelve pl.: szívesen 
járunk el együtt színházba, látogatunk meg 
fotókiállításokat, vagy éppen felkerekedünk 
és elmegyünk kirándulni. Egyéb civil szer-
vezetek közül egyet-kettőt megemlítve pl.: 
rendszeresen adományozunk a kutyamen-
helyeknek, Krisnásoknak ételadományt, 
vagy éppen ruhaadományt.

Szerencsésnek 
mondhatom magam, 

hogy ilyen környezetben 
dolgozom, ahol 

a munkatársaim ilyen 
nyitott szívvel állnak 

ki a Nagy Világ elé. 
Nem mellesleg olyan 

képességekkel 
vannak megáldva, 
melyekkel bárhol 

megállnák a helyüket. 
Szerettem volna, hogy a munkájuk elis-
merést nyerjen, kapjanak egy olyan visz-
szajelzést, amely nem csak ösztönzi őket 
a továbbiakban, hanem az eddigiekre is 
visszacsatol és részük lehet egy olyan eufó-
ria-zuhanyban, amelyet eddig talán nem is 
tapasztalhattak meg.
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Mi volt az első gondolatod, amikor meghal-
lottad ezt a hihetetlen eredményt?

„Őszintén? Miért nem első?”-meséli nevet-
ve. –Bár ez másoknak nem meglepő, min-
dig is maximalista voltam, de talán kell a 
belső hajtóerő, hogy szárnyak nélkül is repül-
hessünk.

Kik tartoznak abba a csoportba, akiket je-
löltél?

A fekvőbetegek utógondozásáért felelős 
kollégák, dietetikusok, gyógytornászok, am-
buláns kollégák, koordinátorok, összesen 20 
embert jelöltem meg ebben a csoportban. 

Milyen érzés volt szellemi felbujtóként át-
venni a díjat?

A kis csiripelés alábbhagyott, ahogy néztem 
a többieket, a kezdeti izgatottság csitult és 
átvette valami más a helyét. A meglepetés 
itt következett a díjátadón: egyesével ki lett 
szólítva mindenki. Erre senki sem számított. 
Ahogy lépkedtek ki, láttam, hogy nem hi-
szik el, mintha nem is velük történne mindez. 
Megható volt látni mindenkin a kábult ré-
vületet, hogy igen, ez most az az elismerés, 
amelyet a mindennapok szívvel-lélekkel el-
követett taposómalmáért kapnak. Majd ez-
után következett az, amely engem kísért el 
útravalóul, - a taps. Igen, a nagybetűs TAPS.

2017-ben csupán 2 intézet kapott csopor-
tos elismerést: az Aneszteziológiai és Intenzív 
Terápiás Intézet, Illetve a Transzplantációs 
Sebészeti osztály. Úgy gondolom ez nem 
csupán a mi dicsőségünk, hanem az egész 
egyetemé is. 

37 éve dolgozom már a sebészeten, és rég-
óta ez volt az álmom, hogy mielőtt nyugdíj-
ba megyek, szeretném ezt a katarzist és el-
ismerést átélni. Sikerült! („Persze nem álltam 
itt meg, -nevet – az örök maximalista még 
nem nyugszik.”)

Mindig is ezt a pályát képzelted el magad-
nak?

Nem, szegény szüleim fogták is a fejüket. 
Én rendőrnek készültem. Abban az időben 
nem nézték olyan jó szemmel, hogy egy fia-
tal lány ilyen szakmát válasszon.
Ám nyitva hagytam egy kiskaput, hogy le-
gyen egy szakmám és e mellett tettem le 
a voksomat. Teljes szívemből imádom a se-
bészetet. 

Van üzeneted, jó tanácsod az olvasóink-
nak?

Minden a jó hangulaton múlik. A jó hangu-
lat meg azon, hogy segítjük egymást és a 
megmaradt energiáinkat felhasználjuk a 
családunkra és a barátainkra, közös prog-
ramokra, élményekre. Az üzenet az lenne, 
hogy az emberek ne menjenek el a hétköz-
napi csodák mellett, értem itt a mi munkán-
kat is, az ápolókét, akik csendben a bete-
gekért dolgoznak.

Köszönöm a beszélgetést!
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Blokkgyakorlat 
Kisokos
Mi az a blokkgyakorlat? 
Miért hasznos? 
Kiknek ajánlott teljesíteni 
ezt az elektív tárgyat?
Az alábbiakban a hivatalos tantárgyleírás rö-
vidített verzióját és egy szigorló hallgatónk, Fara-
gó Johanna élménybeszámolóját olvashatjátok, 
remélve, hogy minél többen kedvet kaptok ehhez
a remek és nem mindennapos lehetőséghez. 

A tantárgy az általános orvos szakos hallgatók számára, oktatókórházaink 
és klinikai osztályaink bevonásával több betegágy melletti, valamint rendelői 
gyakorlati lehetőséget kíván biztosítani a Klinikai modul során. A Klinikai modul-
ban végzett tanulmányokhoz kapcsolódóan, összesen két alkalommal, szemesz-
terenként két hét gyakorlat tölthető le a szorgalmi időszak során, az őszi szemesz-
terben a Klinikai szakmai blokkgyakorlat 1., a tavaszi szemeszterben a Klinikai szakmai 
blokkgyakorlat 2. tantárgy keretében. 2 különböző félévben történő kurzusfelvételkor 
a gyakorlat nem tölthető le ugyanazon az osztályon. Ezek során az anamnézis felvétel, a 
fizikális vizsgálat, a speciális vizsgálatok eredményeinek értékelése mellett a hallgatók részt 
vesznek az orvosi megbeszéléseken, viziteken, a betegeket érintő konzíliumokon és asszisz-
tensként a diagnosztikai, műtői, beavatkozási programokban. A két hét gyakorlat valamely 
operatív klinikai szakma tárgyában vagy konzervatív klinikai orvosi szakterület tárgyában le-
het tölteni, az alábbi listából történő szabad választás és az egyes gyakorlóhelyek adott idő-
szakra megadott fogadókészsége alapján. A gyakorlatot a szorgalmi időszak során a szor-
galmi időszak utolsó hetének kivételével bármikor le lehet tölteni, vizsgaidőszakban nem. A 
többi tantárgyak óráiról történő hiányzás mértéke a Klinikai szakmai blokkgyakorlat adott 
időszakra szóló igazolása alapján szemeszterenként maximum 14,3%-kal csökkentendő. A 
gyakorlat időpontját úgy kell megválasztani, hogy nem egyenletes óraeloszlású tantárgyak 
esetében a blokkgyakorlat miatt a fentinél nagyobb arányú hiányzás nem számolható el. 

Operatív klinikai gyakorlatot a következő osztályokon lehet letölteni: sebészet, érsebészet, 
mellkassebészet, szívsebészet, idegsebészet, baleseti sebészet, transzplantációs sebészet, 
intenzív terápia, aneszteziológia, sürgősségi betegfelvételi osztály, szemészet, szülészet-nő-
gyógyászat, urológia, fül-orr-gégészet, ortopédia, gyermeksebészet, bőrgyógyászat, szájse-
bészet. 

Konzervatív klinikai gyakorlatot a következő osztályokon lehet letölteni: angiológia, anyag-
csere, belgyógyászat, diabetológia, endokrinológia, immunológia, kardiológia, nefrológia, 
onkológia, pulmonológia, trópusi betegségek, geriátria, infektológia, gasztroenterológia, 
hematológia, háziorvostan, radiológia, izotópdiagnosztika, neurológia, pszichiátria, gyer-
mekgyógyászat (gyermeksebészet kivételével), reumatológia, laboratóriumi medicina, 
mikrobiológia, patológia, genetikai laboratórium. 

Legalább heti 30 óra és legalább heti 4 nap gyakorlat rendes munkaidőben történő letöl-
tését kell igazolni a gyakorlatrész elfogadásához. Ügyelet, munkaszüneti nap, ünnepnap, 
tudományos munka nem számít bele a gyakorlati időbe. 
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A gyakorlat letöltését Befogadó nyilatkozat kitöltésével és leadásával kell kérni a tantárgy-
felelőstől legkésőbb az adott félév szorgalmi időszakának 4. hetének végéig, de legkésőbb 
1 héttel a tervezett gyakorlat megkezdése előtt.

A gyakorlat sikeres letöltéséről szóló „Igazolást” az adott osztály vezetője, részlegvezetője 
vagy vezető oktatója állítja ki a gyakorlat utolsó napján. Az igazolást a gyakorlatot vezető 
szakorvos olvasható nevével, aláírásával, orvosi pecsétjével, az osztály olvasható pecsét-
jével a NEPTUN MeetStreet rendszerben kell feltölteni legkésőbb a szorgalmi időszak utol-
só előtti hetének péntekén a 4 betegismertetéssel együtt. Szükség esetén az igazolást a 
hallgató elektronikus úton legkésőbb a szemeszter utolsó hetének csütörtökén megküldi az 
összes többi tantárgy felelősének, ahol a hiányzások korrekciója szükséges. 

Blokkgyakorlat 
Amszterdamban
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Amikor első nap beléptem egy amszterdami klinika szülészeti osztályára, úgy éreztem ma-
gam, mint egy általános iskolás, aki most lépi át először az iskola kapuját. Rengeteg nehéz-
ség után már tényleg biztossá vált, hogy ezen az osztályon fogok eltölteni 3 hetet. 

Az első napokban még volt időm körülnézni a kórházban: több szárnyból állt, középen egy 
hatalmas aulával, benne egy élelmiszerbolt, kis étterem, drogéria és fodrászat. Úgy néz ki, 
mint egy bevásárlóközpont vagy egy nagyobb pályaudvar. Érdekes volt ebédidőben látni, 
hogy a betegek infúziós állványt tolva állnak sorban az üzletekben, az pedig még érdeke-
sebb, hogy ez mindenki számára teljesen normális volt. A szülészeti osztályon öt szülőszoba 
volt, egy nagy orvosi szoba, ahol a déli és a délutáni referálók voltak, számítógépek, illetve 
egy nagy kivetítő, ahol a szülőszobákban levő kismamák CTG-je (magzati szívfrekvenciát 
mutatja) és a méh kontrakcióinak a regisztrátuma volt látható. Középen volt egy nővérpult, 
ahol mindenféle munka zajlott (a dolgozók között két kerekesszékessel).

Kaptam egy ideiglenes beléptetőkártyát, amivel lehetett például ruhát kérni: egy scanner-
hez kellett odaérinteni a kártyát, kiválasztani, hogy köpenyt meg nadrágot szeretnél, és egy 
kis ablakon látszott, hogy a rengeteg fehér ruha egy gyűrűn forog, mint a tisztítóban, aztán 
egyszer csak egy fém kar kinyúlt, és kiadta a kiválasztott ruhadarabot. Ettől teljesen elájul-
tam, úgyhogy nézegettem még egy ideig ahogy forognak a fehér ruhák, aztán rájöttem, 
hogy emiatt egész szép sor alakult ki mögöttem, úgyhogy fogtam a sajátjaimat és eljöttem.
A szülészet-nőgyógyászati sürgősségire voltam beosztva. Ezen a részlegen a munka hason-
lóan van megszervezve mint otthon. A orvostanhallgató fogadja a betegeket, nagyon rész-
letesen kikérdezi, és megvizsgálja őket, aztán referálja az orvosnak, és rögzíti a rendszerben. 
Felvétel oka, jelen panaszok, a terhesség hete, tervezett vizsgálatok, tervezett kezelés, stb. 
Papír alapú lázlap nincs, hanem mindent a gépben rögzítenek, és azt látják a nővérek is, 
így tudják, hogy ki milyen kezelést kap. Mindegyik kórteremben van egy számítógép, ezért 
ha az orvos (vagy a hallgató) kikérdezi a kórteremben a beteget, akkor rögtön rögzíti is a 
gépben.

Az egyik napra szerveztek nekem egy „alternatív Amszterdam városnéző túrát”, ugyanis az 
órarend szerint „home monitoring” volt betervezve, aminek az a lényege, hogy aki valami-
lyen oknál fogva veszélyeztetett terhes, és állandó megfigyelés alatt kellene lennie, de nincs 
éppen akut baja, akkor otthonra kap egy CTG-t, aztán minden nap kimegy egy szülésznő 
és megnézi a CTG eredményét, hogy minden rendben van-e az anyával. Ha az anya jól 
van, arra is van lehetőség, hogy a szülész nem megy ki, hanem e-mailen elküldi a CTG ered-
ményét. Hetente egyszer pedig be kell mennie a kórházba ultrahangra. Végül csak egy 
helyre mentünk ki egy ikerterhes kismamához. Nagyon érdekes volt a helyzet, megkínált 
minket teával, illetve a szülésznővel sokat beszélgetettek, mire kell felkészülnie, ha megszü-
letnek a kisbabák.

Két nap ügyeletbe voltam beosztva a szülőszobákra. Egy idő után a szülésznő elküldött 
aludni, mert úgy tűnt, hogy nem lesz semmi éjszaka. Mindegyik szárnyban van nagyjából 
húsz darab ügyeleti hálószoba, ahol van egy ágy, egy éjjeli lámpa és egy asztal számító-
géppel. Éppen sikerült elaludnom, amikor telefonáltak, hogy van egy szülés, menjek fel. Az 
egész gyakorlat során számomra a legérdekesebb az orvosok hozzáállása volt. Egyrészről 
a betegeknek mindig a maximálisat nyújtották, sosem ítélkeztek (pedig itt is volt sok rossz és 
szomorú történet), és igyekeztek a legjobbat kihozni az adott helyzetből. Ugyanakkor azt is 
láttam, hogy ahogy kiléptek a kórteremből, ott hagyták a problémát is, és nem rágódtak 
rajta tovább. 

Ha ebből a szemléletből egy kicsi át tudtam venni, 
már akkor nagyon megérte ez az utazás. 

Faragó Johanna
Szerkesztette: Bábindeli Cintia 
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Menteni, ami menthető:
orvoslás az Első 
világháború idején
dr. Pilisi róBert

Vérhas, malária, fagyott végtagok, szepszis, 
gránátsokk, tetvek és alultápláltság. Csak 
pár tényező az Első Világháborúból, mely-
lyel a katonáknak és orvosi személyzetnek 
szembe kellett nézniük. Ha a Nagy Háború-
ra gondolunk elsőként biztos a véget nem 
érő tüzérségi zárótűz és az öngyilkossággal 
felérő szuronyrohamok jutnak eszünkbe, 
de mind a harcoló alakulatoknak, mind a 
konfliktust elszenvedő civil lakosságra szá-
mos egyéb veszedelem leselkedett az erő-
szakos halálnemeken kívül is. 

A szarajevói merényletet követő négy év 
folyamán 18 millió ember hunyt el, és 23 mil-
lióan szenvedtek sérülést vagy betegedtek 
meg járványokban, ezen elborzasztó statisz-
tikák 44%-át a civil lakosság adta. Fertőző 
betegségek és éhség pusztított több konti-
nensen, s mindezekkel szemben elenyésző 
számú orvos állt rendelkezésre: Szerbiában 
a képzett orvosok száma egyes források 
szerint 1915-ben nem érte el a százat (Orosz-
országban még Alexandra cárné is tényke-
dett nővérként a háború alatt).

A nyugati hadszíntéren az angol és francia 
orvosok először rögtönzött, majd félig állan-
dósított triage-rendszerrel igyekeztek a se-
besültek áradatát prioritás szerint rendezni, 
de az ellátás nem egyszer lehetetlenné vált, 
már csak a beérkező esetek száma miatt 
is. A somme-i ütközet első napján, mely az 
egész világháború legvéresebb csatájának 
bizonyult, csak az angolok több, mint 19.000 
halottal és 38.000 sebesülttel zárták az offen-
zívát (későbbiekben a somme-i vérfürdő 1,5 
millió sebesültet és halottat követelt a har-
coló felektől). 

A kor orvosainak nem csak a fegyver által 
okozott sebekkel kellett megküzdeniük, de 

azok elfertőződésével is: az amputációk je-
lentős százaléka a rettegett Clostridiumnak 
volt betudható, és a penicillin első sikeres 
kórházi felhasználására 1942-ig kellett vár-
nunk. A kórházak azonban megdöbbentő 
és kissé gyomorforgató eszközhöz fordulhat-
tak a sebek általi mortalitás és morbiditás 
csökkentéséhez: már az ókorban is meg-
figyelték, hogy a légylárvák által belepett 
sebek könnyebben gyógyulnak (ugyanez-
zel a módszerrel Napóleon hadserege is élt, 
manapság pedig az FDA krónikus fekélyek 
kezelésére engedélyezte az USA területén). 
A lárvák ugyanis elfogyasztják a nekrotizált 
szöveteket, ureát és egyéb fertőtlenítő ha-
tású anyagokat bocsátanak ki, és serkentik 
a sarjszövet képződését.

Egy másik szörnyű problémát a „trench 
foot” jelentett: a gyakori esőzések által sárt-
engerré változtatott frontokon a gyalogság 
gyakran hónapokat volt kénytelen térdig 
érő sárban tölteni, a lövészárkokban pedig 
a hideg víz tavakban állt. A végtagok üszkö-
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Menteni, ami menthető:
orvoslás az Első 
világháború idején
dr. Pilisi róBert

södése számtalan amputációhoz vezetett, 
nem is említve azt, hogy az áldatlan körül-
mények csak tovább nehezítették az ellen-
fél vonalainak megközelítését, így gyakran 
a katonák szó szerint sárba fulladtak 30 kilós 
felszerelésükkel, géppuskák kereszttüze által 
a földhöz szegezve.

 Az égből látszólag   
 végtelen mennyiségben  
 záporozó tüzérségi 
 lövedékek is megtették 
 a maguk hatását, 
 még akkor is, ha nem  
 találtak célba: 
 a somme-i csata során 
 a sebesültek 40%-a 
 egyben gránátsokkban  
 is szenvedett. 
A hónapokon keresztül bombázásnak és el-
képzelhetetlen zajártalomnak kitett harcoló 
alakulatok szellemileg megtörve, remegve, 
nem ritkán pszichotikus állapotban kerültek 
kórházakba, ahol sokáig jellemgyengeség-
nek és gyávaságnak tartották a megtört 
katonák betegségét, melyet ma már posz-
ttraumatikus stressz szindrómának nevezünk. 
Csak 1917-ben jutott el arra a pontra az 
angol hadsereg, hogy a gránátsokk jele-
it mutató gyalogosokat pár nap pihenőre 

küldje. A német oldalon 100.000 dokumen-
tált „hisztérikus” esetet találunk, de a valós 
számok ennél jóval magasabbak lehettek, 
ugyanis ellentétben az Antanttal, ők nem 
vezettek be kötelező forgórendszert a front-
vonalakon szolgálóknál, így egy német ka-
tona vagy addig maradt a csatasorban, 
ameddig az ütközet véget nem ért, vagy 
ameddig ki nem hullott a sorból. 

Sokáig a gránátsokkot fizikai bántalomnak 
tudták be, melyet a robbanások okozta 
légnyomás gyakorolt a belső fülre, csak las-
san ismerték be, hogy a probléma pszichés 
gyökerekkel bír (ennek részben anyagi ol-
dala is volt: pszichés beteget nem küldhet-
tek volna vissza rövid idő alatt a szolgálat-
ba). Kezelése az elektrosokk-terápiától az 
analitikus pszichológiai megközelítésig szá-
mos kezdetleges próbálkozást felölelt.

A fertőző betegségek szintén számos embe-
réletet követeltek, és egész hadjáratok me-
netét befolyásolták. 1914 telén a megtépá-
zott Szerbia északi határait „Tífusz tábornok” 
őrizte. A 4,5 millió lakosú országban tomboló 
járvány 150.000 szerb életét követelte, de 
az Osztrák-Magyar Monarchia csapata-
it távol tartotta: volt olyan offenzíva, amit 
még ők se mertek megkockáztatni. A sem-
leges Görögországban Salonikán állomáso-
zó, és bevetésre váró Szövetséges katonák 
között 1916-ban a malária endémiássá vált: 
becslések szerint 1,5 millió katona betege-
dett meg ott tartózkodása alatt. A malária 
egyetlen ellenszere akkoriban csak a kinin 
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volt, mely változó eredményességgel gyó-
gyította a fertőzést, ami számos relapszussal 
járt. A vastagbél gyulladásos betegsége -- 
a vérhas, főleg a háború első éveiben volt 
gyakori probléma. A katonák gyakran ma-
radtak elvágva a tiszta ivóvíztől, így akár a 
robbanások után hagyott kráterekben fel-
gyűlt vizet itták, ami dúskált kórokozókban.
 

 A helyzetet klórral
 próbálták megoldani, 
 amit a katonák 
 magukkal vittek és 
 feloldották ivóvizükben. 
 Érthető okokból 
 kifolyólag ez a 
 megközelítés nem volt  
 népszerű a szolgálatot 
 teljesítők között.

A sebészet fejlődése követte a fegyverekét. 
1914-ben minden combcsonttörést elszen-
vedett katona 80%-a meghalt, a Thomas-sín 
elterjedése után azonban ez a statisztika 
megfordult, és 80% már túlélte a sérülést 
(bár magát az eljárást 1875-ben írták le, az 
Első világháború során vált széleskörben al-
kalmazottá, sőt, még ma is használják mo-
dern megfelelőjét). A sín egy gyűrűkből és 
fém rudakból képzett alátámasztást és me-
revítést jelentett, melyben akár még járni is 
lehetett. 

Franciaországban mobil röntgengépeket 
alakítottak ki járművek belsejében, így a 
fronthoz közel is lehetett már képalkotó di-
agnosztikát végezni. A plasztikai sebészet is 
rohamos léptekben fejlődött: megszámlál-
hatatlan arcot torzított el robbanás, löve-
dék vagy közelharc, melyet bőrlebenyek-
kel pótoltak, hiányzó állkapcsokat bordával 
helyettesítettek, és a protézisek használata 
is jelentős léptekben haladt előre. Ezrek 
méltóságát igyekeztek menteni hazájuknak 
tett hálátlan szolgálatukat követően.

Az Első Világháború egészségügyi prob-
lémáit jelen írásban csak felületesen érin-
tettem: nincs az a terjedelem, amiben ne 
lehetne róla írni, így csak remélni tudom, 
hogy felkeltettem a kedves Olvasó érdeklő-
dését a téma további tanulmányozásához. 
A keleti hadszíntér követhetetlenül fluktuáló 
frontvonalai, mezopotámia szélsőséges kihí-
vásai és a Kaukázus dermesztő magaslatai 
egyre gigászibb kihívások elé állították a kor 
orvosait, kiknek hivatásává az önmagát fe-
lőrlő emberiség által okozott kár lehető leg-
hatékonyabb csillapítása vált.
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Pécs Music Society

A Pécs Music Society, vagy ahogy általában emle-
getik „PMS” egy olyan csoport, amit azzal a céllal 
hoztak létre, hogy a zenét kedvelő fiatalokat, 
vagy feltörekvő zenészeket összehozzák. Az évek 
során leginkább az Open Mic estekről híresedtek 
el, amit ők maguk is fő tevékenységi körüknek 
tartanak, de több rendezvény is van, amit szer-
veznek, vagy részt vesznek a szervezésben. Open Mic

A rendezvény kéthetente szerdánként 
kerül megrendezésre a Trafikban (Pécs, 
Perczel u. 22.). A belépés ingyenes, de ha 
egy asztalt is szeretnél elcsípni, érdemes 
időben érkezni, a tömeg szinte mindig ha-
talmas. A vállalkozó szelleműek maguk is 
felléphetnek, amit a szervezők sörrel ho-
norálnak. Aki kicsit is érez indíttatást ma-
gában az előadó művészet iránt, annak 
remek lehetőség ez barátságos, kötetlen 
környezetben, de mégis sok ember előtt 
kipróbálni magát. PMS-es Open Mic este-
ken kezdte pályafutását a Nagyszínpad 
tehetségkutatóban feltűnt, és ma már or-
szágszerte ismert Mongooz and the Mag-
net is, vagy a gólyatáborok, gólyabálok és 
aula bulik rendszeres fellépője, a Nóri and 
the Zoo is. A hangulat és jó zene garantált, 
a koncertek utáni DJ-k által biztosított buli 
pedig mindig emlékezetes. Az egyetemi 
évek alatt kihagyhatatlan program, de 
ha egyszer elmész, utána úgyis visszatérő 
vendég leszel. 
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Haulaween
Az egyetemi aula bulik legendásak az orvosi karon ta-
nulók körében, ugyanis ezek a bulik felejthetetlen él-
mények. A Halloween-kor megrendezésre kerülő „Hau-
laween” néven futó rendezvényt is a PMS szervezi. A 
beöltözős bulik szerelmeseinek kihagyhatatlan esemény. 
A legötletesebb jelmezek gazdái természetesen itt is el-
nyerik jutalmukat, a többiek pedig gyűjthetik az ihletet a 
következő évi rendezvényre. 

Gólyatábor
Ha eddig abban a hitben olvastad volna a cik-
ket, hogy te még semmi PMS-es rendezvényen 
nem jártál, hadd cáfoljam meg: a gólyatábor-
ban mindenki találkozhatott már velük, hisz már 
hagyományosan az egyik este zenei program-
ját ők adják. Ha vannak ilyen jellegű emlékeid, 
azért, ha nem, akkor pedig pont azért érdemes 
ellátogatni az egyik rendezvényükre. Egy dolog 
biztos: ha igényes és különleges szórakozást ke-
resel, csalódni ebben nem fogsz!

Richter Zsóka

International 
Evening

A tavasszal megrendezésre kerülő nemzetközi 
esten, ahol az egyetemen magukat képviselte-
tő kultúrák kapnak esélyt a bemutatkozásra, a 
PMS birtokol egy színpadot, ahol egész este élő 
zenés koncertek mennek. 
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Hozzávalók (4 személyre):
20 dkg sütőtök (pucolt mennyiség) 

20 dkg sárgarépa 
20 dkg fehérrépa 

20 dkg paszternák 
20 dkg padlizsán

20 dkg kaliforniai paprika 
A tésztához: 

3 tojás
10-15 dkg liszt 

1 tk. só 
2 dl sör

olaj a sütéshez
A mártogatóshoz: 

1 csokor petrezselyem 
2 gerezd fokhagyma

2 dl tejföl

Elkészítés: 

A zöldségeket hámozzuk meg, csíkozzuk fel azonos méretűre. A tésztá-
hoz a felvert tojásokat keverjük el a liszttel, a sóval, adjuk hozzá a sört. A 
tészta ne legyen túl sűrű. Nagy serpenyőben hevítsünk fel olajat, ada-
gonként mártsuk meg a zöldségeket a sörtésztában, majd hirtelen süssük 
ropogósra. Azonnal tálaljuk az apróra vágott petrezselyemmel és az ap-
rított fokhagymával elkevert tejföllel.

Németh Fanni Mónika

Sörtésztás
zöldségek 
fokhagymás 
mártogatóssal
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Gesztenyés habos krémes

Egy nagyon könnyen elkészíthető és 
igazán ízletes gesztenyés 

habos krémest kínálok nektek 
igazi őszi süteményként.  

Hozzávalók:
                                                                 

háztartási keksz                                            
1 liter tej

2 cs. vaníliás (főzős) pudingpor
10 ek cukor
15 dkg vaj

3-4 dl tejszín
1 ek porcukor

25 dkg kész gesztenyemassza
étcsoki vagy csokireszelék

Elkészítés:

Egy 30×20-as (vagy nagyjából ekkora) tepsi alját kirakjuk háztartási keksszel. A 
vaníliás krémhez a tejet 1 dl híján elkezdjük forralni. Addig a 2 csomag puding-
port 10 evőkanál cukorral és az 1 dl tejjel csomómentesre keverjük. Folyamatosan 
kevergetve a forró tejhez öntjük, és sűrűre főzzük. Ha kész, félrehúzzuk a tűzről, és 
hozzáadjuk a vajat.  Amíg meleg a puding, alaposan elkeverjük benne. A vaníliás 
krémet így melegen ráöntjük a kekszre, és egyenletesen eloszlatjuk. Gyorsan kirak-
juk a tetejét is egy sor keksszel. A gesztenyemasszát villával összetörjük. A tejszínt a 
cukorral habosra verjük, majd hozzáadjuk a gesztenyét, és elkeverjük. Rákanalaz-
zuk a második réteg kekszre, és ezt is elegyengetjük. Csokit forgácsolunk rá, vagy 
csokireszelékkel megszórjuk és éjszakára hűtőbe tesszük.

A tetejéről a csokireszeléket elhagyva kicsit kérgesedik a süti, úgy is nagyon finom. 

Németh Fanni Mónika
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Mikor volt az első beerpong, és kinek a fejéből pattant ki az ötlet?

Az első POTE Beerpongot a 2016-os évben, az őszi félévben indítottuk: Bernárd Pál, Bogár 
Péter, Nikli Balázs és jómagam.  Az egész úgy indult a tavaszi vizsgaidőszak utolsó napján, 
hogy a hatodikon ültünk kint az erkélyen, és felvetettem az ötletet, miszerint a budapesti 
NSL-es (Nemzeti Sörpingpong Liga) mintára megpróbálhatnánk szervezni a hallgatóknak 
egy itteni ligát.  Az első alkalomra a Balassa koli   „büféjében” került sor 16 csapattal. Már ott 
láttuk, hogy  a hallgatóknak bejön az esemény. Szépen zajlott is az egész, mikor észrevettük, 
hogy kinőttük a büfét, így a koliban egy emelettel feljebb költöztünk, ahol már kényelme-
sen elfért 32 csapat is. 2017-ben Bazsi elkezdte a hatod évet, így az ő helyét Csákvári Zsófia 
vette át.  Jelen pillanatban a Dr. Romhányi György Aula ad helyszínt az eseménynek, és a 
mostani második fordulónk már 96 csapatnak biztosította a helyet a játékra. 

Jól tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb rá az igény, és egyre több embert vonzanak az ese-
mények?

Igen. Mindig az adott hétfőn 9-től van a nevezés, és minden egyes alkalommal meglepőd-
ve konstatáljuk, hogy mekkora az érdeklődés. Vannak, akik már fél 8-kor beállnak a sorba, 
hogy biztos helyük legyen a játékra. Ami még hihetetlenebb volt, és egyikünk se merte re-
mélni, az a mostani 96 csapatos játék regisztrációja volt, ahol 9:08 perckor már elfogyott az 
összes sorszám. 

Kb. hány hallgató vesz részt egy versenyen?

64 csapatos a rendezvény, a 96-os egy próba volt. Cé-
lunk, hogy a következő szemeszterben már 96 csapat-
tal tudjunk menni zökkenőmentesen. Egy csapat 2 főt 
takar, ami összesen 128 ember, plusz a szurkolókról is 
mindenképpen érdemes említést tenni, hiszen nélkülük 
az esemény nem lenne ilyen, amilyen. Úgy gondolom, 
hogy mégegyszer ennyi szurkoló szokott részt venni, 
mint játékos.

Hogy néz ki egy ilyen verseny? Mik a nyeremények? 

Maga a verseny úgy néz ki, hogy 2 fős csapatok küzde-
nek egymással 16 asztalon. Az első forduló a csoport-
körök. Itt minden csapatnak 3 meccse van, és minden 
csoportban 4 csapat indul. A csoportokból az első 2 

Beerpong Promó 
interjú Boda Danival, 
a POTE Beerpong egyik atyjával



helyezett jut tovább. A csoportmeccsek 10 perces időkorláttal mennek, itt a győzelemért 2 
pont jár, míg a döntetlen meccsért 1. Ezután következik az egyenes kieséses szakasz, ahol 
már nem mérjük az időt, az utolsó fennmaradó pohárig folyik a küzdelem. Az első 3 helyezett 
csapatot díjazzuk, ami a következőképpen néz ki: a 3. helyezett egy pezsgőt és oklevelet, 
a 2. helyezett 2 pezsgőt és oklevelet, míg a bajnok, egy névreszóló POTE BEERPONG pólót, 
egy tálca Szalont és oklevelet kap. 

Mindenképp meg kell említenem a zseniális BEERÓINKAT, mivel nélkülük az esemény nem 
jöhetne létre, és nem lehetne ennyire színvonalas. Itt is hatalmas pacsi és köszönet mind-
egyikőtöknek! 

Ki szponzorálja a versenyeket?

Versenyeinket a Pécsi Sörfőzde támogatja, hogy minőségi pécsi sört tudjunk adni a játék-
hoz, valamint a PTE ÁOK HÖK, mivel a bírók KKÖ-t kapnak a segítségért, és az Aulát is rajtuk 
keresztül foglaljuk le.

Kb hányszor szervezitek meg egy szemeszter során?

Az esemény egy szemeszterben háromszor kerül megrendezésre. Fontos kiemelni, hogy a 
pécsi medikus kupán sikerült meghonosítanunk a Beerpongot, mint sporteseményt a 4 or-
voskar között, így 4 vagy 8 csapat képviseli iskolánkat eme jeles rendezvényen. Az éves ösz-
szesítésben az első és második helyezett csapat pedig indul az országos bajnokságon, ahol 
a világbajnokságra lehet kvalifikációt szerezni.

Ha valaki nagyon motivált, hogyan készülhet, hogy jó eséllyel nyerjen?

Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni! Nem kell hozzá más, mint 22 pohár, 2 ping-pong labda 
és egy asztal, na meg persze ne feledkezzünk meg a jófajta nedűről sem. 

Mi Petivel úgy szoktunk gyakorolni, hogy 10 poharat teszünk a sütőlapra, és kb. akkora tá-
volságból, mint az asztal, célbadobunk. Továbbá minden esemény előtt van nálunk egy kis 
Beerpong gyakorlás, ahol az udvaron rendes sörpadon dobálunk néhány másik csapattal.

Köszönjük szépen a lehetőséget!

Bábindeli Cintia, Boda Dániel
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Tudtad-e…?
OKTÓBER

01
Zene Világnapja (1975) 02

Az erőszakmentesség és béke világnapja (2007)
Megszületett Székely György Széchenyi-díjas 

orvos, neurológus, akadémikus, egyetemi tanár (1926)03 
Elhelyezték a paksi atomerőmű első alapkövét (1975) 04

Először ment végig az Orient Expressz a teljes útvonalán (1883)05
Megnyílt a Magyar Nemzet Galéria (1957)
Megszületett Szabó Magda, Kossuth-díjas írónő (1917)
Angliában megjelent a Beatles első lemeze (Love me do) (1962)
Meghalt Steve Jobs (2011) 06 

Aradon kivégezték a Magyar Honvédség 
12 tábornokát és egy ezredesét (1849)

Megszületett Martin Behaim felfedező és térképész, 
az első földgömb megalkotója (1459)

Thomas Alva Edison bemutatta első mozgóképét (1889)07
A zsidó vallás szerint Isten e napon, 5779 éve teremtette a világot (Kr.e.3761)

08 
Megszületett Dr. Christian Barnand dél-afrikai szívsebész, 

aki az első sikeres szívátültetést végrehajtotta (1922)10
A „vörös csütörtök” Magyarországon: 
200 ezer állampolgár vonult az utcákra 
sztrájkolni az általános választójogért (1907)
Megszületett Henry Cavendish angol fizikus, 
a hidrogén feltalálója (1731) 
Vacsorához először viseltek speciális öltözetet, 
amit később szmokingnak neveztek (1886)
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11
Megsütötték a világ legnagyobb pizzáját Floridában, 

amely 94248 szeletből állt (1987)
Meghalt Szalay Sándor fizikus, a magyar 

magfizikai kutatás megalapítója (1987)

12
A magyar labdarúgó-válogatott első hivatalos 
mérkőzését játszotta (Ausztira-Magyarország, 50)
A csapat kapitánya Hajós Alfréd, olimpiai bajnok úszó volt (1902) 
Először használtak vastüdőt egy 
bostoni gyermekkórházban (1928)

13
Megszületett Rudolf Virchow német orvos, antropológus, politi-

kus, a kórházi vonat ötletének kivitelezője (1821)

14
Először repültek a hangsebességnél gyorsabban,
 Chuck Yeager, USA (1947)

15
Hidrogénballonnal a levegőbe emelkedett 

az első ember, Jean-Francois Pilátre de Rozier 
francia fizikus (1783) 

Meghalt Selye János osztrák-magyar származású
 kanadai belgyógyász, vegyész, stresszkutató (1982)

16
Preysz Móricz kémikus 3 évvel Louis Pasteur 
előtt bemutatta a pasztőrözési eljárást (1862)
 Az újraélesztés nemzetközi napja (2013)

17
A magyar országgyűlés kinyilatkoztatta 
Magyarország önállóságát, Ausztriával 
már csak perszonálunióban állt (1918)

Először jelent meg a 
National Geographic Magazin az újságárusoknál (1888)

19
Először lehetett mérkőzéseredményekre 
fogadni Magyarországon, elindult a Totó (1947)
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20
Megszületett Lugosi Béla, magyar származású színész (Drakula) (1883)

 21
Megszületett Alfred Noben, svéd kémikus és gyáros, 

a Nobel-díj megalapítója és a dinamit feltalálója (1833)
            Először jegyezték fel a napfogyatkozást (Kr.e. 2137)22

Meghalt Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas 
magyar orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője (1986)
 23

Magyarországon az ’56-os forradalom 
33. évfordulóján kikiáltották a köztársaságot (1989)24

„Fekete csütörtök” a New York-i tőzsdén
Kirobbant az 1929-1933-as gazdasági világválság (1929) 25

Megszületett Pablo Picasso spanyol (katalán) származású festő (1881)
 Felfedezték a hepatitis vírust (1984)

26
Leadták a Barátok Közt sorozat első két epizódját (1998) 
 27

A magyar állampolgároknak joguk lett külföldre utazni (1987)

28
Óraállítás a téli időszámítás kezdete 
(1980 óta október utolsó vasárnapja) 29

Megalakult a Nemzetközi Vöröskereszt (1863)30
A francia és brit alagútépítők találkoztak 
a La Manche csatorna alatt, a vasúti alagút építése során (1990)

             31 
Samhain, kelta és pogány ünnep, az újév kezdete, 

Halloween ünnepe
 Meghalt a magyar származású Harry Houdini, 

mágus és szabadulóművész (1926)
 Megszületett Szentágothai János, Kossuth-díjas orvos, politikus, 

a magyar szkeptikus mozgalom atyja (1912)

Debreceni Dorottya
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The White Coat Ceremony was held 
for the third time this year. I in-
terviewed Anikó Berta about it.
Where did the idea come from to organize 
this special event?

The previous English German Student Coun-
cil committee came up with the original 
idea. An American student, Nader Abedini - 
the President of EGSC at that time - was the 
one who suggested that we should orga-
nize the ceremony. White Coat Ceremony 
has a great tradition overseas.

What is the purpose of the ceremony?

Our belief is that there are some milesto-
nes in medical studies that should be ce-
lebrated. Everyone deserves a little pat on 
the back who successfully completed the 
first two years and before they enters their 
pre-clinical studies.

What is the schedule of the event?

We call out the students by name and they 
receive the coats from the University’s Rec-
tor, the Dean of Medical School and the 
department leaders of pre-clinical studies. 
They form 5 pairs and we call out 5 students 
at once since 400 of them waits to receive 
their coats. At the beginning of the cere-
mony everyone is dressed in formal clothes 
and at the end of it, the whole Aula turns 
white. It is a great pleasure to watch.

Did more students take part in the cere-
mony than the first time?

This year more than 400 students received a 
coat. Not many Hungarian students registe-
red for the first event. Later I found out that 
they thought it was a joke. Even Dr Endre 
Kálmán mentioned that he shook hands 
with many students but not many of them 
were Hungarians. Next year we put more 
emphasis on this and they received an 
email about the event. This year we only 
used Facebook as a communication plat-
form. Only students who previously registe-
red were able to take part in the Ceremony. 

White Coat 
Ceremony
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If someone missed the opportunity they had 
a chance to get their coats from the EGSC 
office or even change them if the size wa-
sn’t good. The coat-of-arms of the school is 
embroidered on the coat and the students 
can proudly wear this wherever they go. We 
also attach a name card on the coat in the 
official style of the school.

What kind of feedback do you get?

Overall they are very positive. For us, it is very 
touching that every year more and more 
family members and friends are coming, es-
pecially from Norway and Germany. One of 
our final year English program students only 
come to Pécs for a week to take an exam 
and he was accommodated in a hotel. The 
guests who came for the Ceremony occu-
pied the rest of the rooms.

At last but not least I would like to mention 
that not only we are celebrating a milesto-
ne but this event is also a great opportunity 
to strengthen the connection between the 
foreign and the Hungarian students. 

White Coat Ceremony 
is a wonderful event 
for all the students 

to meet and greet 
each other. I would 

like to encourage 
every future 

third-year student 
to take part in this 
event and register!

Thank you for the interview!

 Written by Cintia Bábindeli
Translated by Veronika Jakab
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Cyclist’ 
Breakfast

Cyclist’ Breakfast was 
once again held in our 

school at 18th September, 
organized by EGSC and 

HÖK. 
The idea behind this 

initiative is to popularize 
bicycle transportation 

among medical students 
and teachers.

Hundreds of students arrived on two 
wheels to this cheerful event. Apples, 
freshly baked goods, warm tea and 
coffee was served as a breakfast and 
also four brand new bicycle helmets 
were waiting for their new owners.  
The County and City Police Depart-
ment handed out bike accessories 
and leaflets about safe bicycle trans-
port. 

The participants had a chance to 
receive a vehicle identification num-
ber (VIN) from the National Accident 
Prevention Committee, making easi-
er to find the bike if it gets stolen. The 
co-workers of Fit-Boys Bicycle Store 
and Repair were also there to help 
to make some smaller repairs on the 
bikes. 
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Cyclist’ Breakfast was advertised on many platforms but in our experience, the foreign stu-
dents only learned about the event on that morning. It is especially important to reach out 
to them because students from different countries might have different transport culture and 
this is something to look out for. We discussed an idea with a member of the Baranya County 
Accident Prevention Committee and in the future, we would like to organize some kind of 
lecture to students who are using a bicycle as a way of transportation. We hope that we can 
realize our plans soon and we are also really looking forward to the spring Cyclist’ Breakfast.

Written by Domonkos Tárkányi
Translated by Veronika Jakab

Photos: Brigitta Gerényi



Pécs Music Society

Pécs Music Society or PMS is a group 
which formed to gather the music lov-
ers or inspiring artists. Their most fa-
mous program is called Open Mic, they 
also consider this as their main focus 
but they also organize other events.

Open Mic
Held in Trafik (Pécs, Perczel Street. 22) 
every second week. There is no entrance 
fee but if you want to grab a table you 
might need to arrive a bit earlier than the 
others because the crowd is always huge. 
The braver ones can perform and the or-
ganizers reward them with a glass of beer. 
This is a perfect place for people who feel 
musically inclined and want to try them-
selves out in front of a smaller crowd. 
The well-known band, Mongooz and the 
Magnet started they careers in PMS Open 
Mic and since then they also appeared 
in Nagyszínpad Talent Show. The frequent 
performer of Freshmen Camps, Freshmen 
Balls and Aula Parties Nóri and the Zoo 
also started their career in Open Mic. The 
good atmosphere and music are guaran-
teed and the party after the performanc-
es is always memorable. This event is a 
must during your school years and once 
you go you’ll definitely visit it again. 
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Haulaween
Aula parties are legendary among medical stu-
dents, they’re always unforgettable. Haulaween 
is also organized by PMS. This is the party for the 
people who like to dress up and of course, the 
most creative costume gets a reward and the 
others can gather ideas for the next year.

Freshmen Camp
If you thought that you don’t know an-
ything about the PMS or you never vis-
ited any of their events, you are proba-
bly wrong. They usually perform in the 
Freshmen Camp for a whole night. If you 
have some memories about that or if you 
don’t, you should visit one of their parties 
because you won’t be disappointed! 

Written by Zsóka Richter
Translated by Veronika Jakab

International 
Evening

In Spring International Evening is the main 
event for PMS. They have their own stage 
where you can listen to live music all 
night.
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Ingredients
20-ounces pumpkin
20-ounces carrots
20-ounces turnip
20-ounces parsnip

20-ounces aubergine
20-ounces California pepper

 
For the batter

3 eggs
10-15 ounce flour
1-teaspoon salt

2 dl beer
oil for cooking

For the dip
a bunch of parsley
2 cloves of garlic
2 dl sour cream

Instructions

Peel the vegetables and cut them into the same size. Froth the eggs 
and add the flour, the salt and the beer to the mix. The batter should 
not be too thick. 
Put the vegetables into the beer batter and then fry them in a big 
pan. Serve with the chopped parsley and the sour cream with garlic 
dip.

Written by Fanni Mónika Németh
Translated by Veronika Jakab

Vegetables
with beer batter 
and garlic dip



Chestnut Cremeschnitte

I recommend you this foamy 
and creamy sweet delight, 

which is a real autumn dessert 
and you can prepare very easily.

Ingredients
graham cracker

1 l milk
2 packs of pudding 

powder (vanilla flavour)
10-tablespoon sugar

15-ounce butter
3-4 dl cream

1 tablespoon powdered sugar
25-ounce pre-made chestnut puree

dark chocolate or chocolate chips

Instructions

Cover the bottom of a baking sheet (30x20 cm) with graham crackers. Start to boil 
9 dl of milk. Blend 1 dl of milk with the pudding powder and add 10-tablespoon 
sugar. Continue to blend and add it to the hot milk till it’s dense. If it’s ready, pull 
it from the cooker and then add the butter, blend it together when the pudding 
is still warm. Pour the vanilla cream on the layer of crackers and distribute evenly. 
Cover the top with a layer of graham crackers. 

Crush the chestnut puree with a fork. Froth the cream and the sugar and then add 
the chestnut puree and blend it together. Put the mixture on the second layer of 
crackers and also distribute evenly. Put the chocolate rasping’s or the chocolate 
chips on the top and put the whole baking sheet into the fridge for overnight. 

Written by Fanni Mónika Németh
Translated by Veronika Jakab
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12.   // 52.Mecsek rally

13.  // Sister Act the Musical: 
          Lauber Dezső Sports Hall  
  // Mr.Missh@Fashion: Club fashion
  // Kamikaze party: Sörház
14.  // Faces of Concrete (exhibition):  
          Király u.1

15.   // Experidance Dance Company „ Revans - három a tánc”

18.   // Művészbejáró: Kodály Központ

19.   // High School Musical party:
          Sörház 
  // Ganxsta Zolee és a Kartel:
          Pécsvárad
  // Flashback 2000:  
         Lauber Dezső Sports Hall

October 
Programs
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20.
// Jay Lumen w/ Daniel Meister: Amper

// Retro party: Better than home
// Deathly Game: Játszótér 

// VII. Season Closing Motorbike Parade:
 Pécs Pláza

21.
// Puccini: Turandot: Kodály Központ

24. 
// You have only one life!  Dr. Csernus at Komló

25. 
//Pécsi Balett – Romeo and Juliet: 

National Theatre of Pécs 

26.
// BRAINS, guest: Jetlag: Pécsi est

27.
 //VoiSingers Superconcert: Kodály központ

// Truesounds: Peter Makto, 
Davko Gregory S: Amper

31. 
// IT’s Halloween: Sörház

// Pirate Birthday Halloween Party: Tititá
// Halloween party at Kikelet

Written by Mónika Fanni Németh
Translated by Veronika Jakab

PROGRAMS AVAILABLE FOR 
THE WHOLE MONTH: 

International Love: 
new escape room
Páfrány u. 25

Get into shape with Pécsi sasok! 
Group activities: Kangoo, 

Zumba, Joga
Others: pool, squash, climbing, 

table tennis, football 
(Student discount!)

Pintér Garden Arboretum: 
Tettye tér 9

Miners of Mecsek Exhibition 
Janus Pannonius Museum 

(Káptalan u.3) 

Story of an animation from 
Pécs: Király u.9

Arczok és láthatárok - 
Faces and horizons: 

Modern Hungarian Gallery

Exhibition for the 
‚Saviour of mothers’: 

Natural History Museum
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Akkor jelentkezz 
a Confabulához, 
a kar hallgatói 

lapjához!!!

A Confabula
munkatársakat keres!!!
Érdekel az újságírás, tördelés, fotózás?

Szívesen megosztanád írásaidat, novelláidat, verseidet?

Lenne kedved interjúzni egyetemünk professzoraival?

Szeretnél egy dinamikus csapat tagja lenni?

Jól jönne egy kis zsebpénz?

2014: DUE, Év diáklapja, I. helyezett
2013: MESE, Év Írása, Szabó Dorottya, Interjú kategóriában
2011: DUE, Év diáklapja, I. helyezett
2008: MESE, Év Írása, Váncsodi József, Publicisztika kategóriában
2007: MESE, Év Írása, Kovács Emese, Kritika kategóriában
          MESE, Pro Sperare
2006: MESE, Év Írása, Váncsodi József, Publicisztika kategóriában
2002: DUE, Év diáklapja, II. helyezett

ELÉRHETŐSÉGEK:

Bábindeli Cintia
confabula@aok.pte.hu 

confabula.szerkesztoseg@gmail.com
cintia.babindeli@gmail.com


