EGYÜTT,
EGYMÁSÉRT!

Fiatal vagy, tall ambíciókkal, é s k e r e s e d a nagy lehetőséget. Tudod, hogy mit akarsz, é s már
m e g m u t a t n á d m a g a d a m u n k á b a n , d e m é g sok mindent tanulnál.
A Pflzernél az önálló m u n k a é s a kreativitás alapkövetelmény, a szakmai t o v á b b k é p z é s pedig a
munkafolyamat s z e r v e s része. Nálunk a legjobbat nyújthatod ö n m a g a d b ó l , amihez minden feltételt
blztoaltunk, Igy k ö z ö s sikerünk egyetlen záloga a kiváló teljesítményed. Világszerte elismert
termékeink, az általunk elvárt m a g a s szakmai színvonal é s dinamikus üzletpolitikánk révén biztos
jövót é s kiemelkedő kereseti l e h e t ő s é g e t kínálunk.
A világ első s z á m ú gyógyszergyártójaként mindent m e g t e s z ü n k , hogy m u n k a a d ó k é n t Is elsőnek
tekintsenek minket. Veled együtt szeretnénk h a s z n o s s á válni közvetlen környezetünk számára, j o b b á
é s e g é s z s é g e s e b b é tenni valamennyiünk életét.
Aktuális állásajánlatainkat a weboldalunkon megtekintheted.
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Társ a gyógyításban

Pfizer Kft., 1123 B u d a p e s t , Alkotás u. 53., MOM Park "F" épület, fax: + 3 6 1 488 3719,
e-mall: karrler@pflzer.hu

www.pfizer.hu
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Az Altalános Orvostudományi Kar vezetősége

I
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Dr. Lonovics János
Dékán

Dr. Mészáros Tamás
Prodékán

áh
Dr. Thurzó László
Dékánhelyettes

Dr. Varga Tibor
Dékánhelyettes

A D é k á n i Hivatal
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Dr. Jancsó
Gábor
Dékánhelyettes
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Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Dr. Mihály András

Orvosi
Biológiai
Intézet

Orvosi Fizika
Oktatási
Csoport

Orvosi
Vegytani
Intézet

Dr. Szabad János

Dr. Ringler
András

Dr. Penke Botond

Orvosi
Informatikai
Intézet

Biokémiai
Intézet

Orvosi
Mikrobiológiai
Intézet

Dr. Hantos Zoltán

Dr. Dux László

Dr. Mándi Yvette

r>
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Élettani Intézet

Dr. Benedek
György

Ifj. Dr. Obál
Ferenc

Dr. Bari Ferenc

Kórélettani Intézet

Dr. Telegdy Gyula

Dr. Gecse Árpád

Pathológiai Intézet

Dr. Iványi Béla

Dr. Mikó Tivadar

3

SZTE ÁOK Évkönyv

1997-2003

I. sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Lonovics
János

Dr. Varró Vince

Dr. Sonkodi
Sándor

II. sz. B e l g y ó g y á s z a t i Klinika és Kardiológiai
Központ

Dr. Vittmann
Tibor

M
Dr. Forster Tamás

Dr. Csanády Miklós

Dr. Hőgye Márta

Dr. Varga Gyula
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Sebészeti Klinika

Szívsebészeti Önálló
Osztály

Dr. Bogács Gábor

1997-2003

Dr. Balogh Ádám

Dr. Farkas Gyula

Sebészeti Műtéttani
Intézet

Fogászati és
Szájsebészeti Klinika

Dr. Boros Mihály

Dr. Fazekas András

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Dr. Varró András

Dr. Papp Gyula
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Dr. Leprán István
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Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Dr. Lencz László

Dr. Vimláti László

Ortopédiai
Klinika

Nukleáris Medicina Intézet

Onkoterápiás
Klinika

Dr. Mészáros
Tamás

Dr. Pávics László

Dr. Thurzó László

Radiológiai Klinika

Dr. Palkó András

Tüdőgyógyászati
Tanszék

Dr. Fráter Lóránd
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Dr. Kraszkó Pál
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Igazságügyi
Orvostani Intézet

Dr. Varga Tibor

1997-2003

Népegészségtani Intézet

Dr. Nagymajtényi László

Dr. Dési Illés

Orvosi Genetikai
Intézet

Idegsebészeti Klinika

Dr. Szabó János

Dr. Bodosi Mihály

Bőrgyógyászati és Allergiológiai Klinika

Dr. Dobozy Attila

Dr. Husz Sándor

Dr. Kemény Lajos
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Urológiai Tanszék

Szemészeti Klinika

Dr. Pajor László

Dr. Kolozsváry Lajos

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Dr. Czigner Jenő

Dr. Jóri József

Neurológiai Klinika

•V

Dr. Vécsei László

Dr. Járdánházy
Tamás

SZTE ÁOK Évkönyv 1997-2003

Traumatológiai Klinika

Pszichiátriai Klinika

Dr. Simonka János Aurél

Dr Janka Zoltán

Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Túri Sándor

Dr. Pintér Sándor

Dr. László Aranka
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Dr. Várkonyi
Ágnes
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Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Dr. Pál Attila

Dr. Kovács László

Dr. Gellén János

Dr. Resch Béla

Dr. Bártfai György

Családorvosi Intézet és Rendelő

Dr. Hajnal Ferenc
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Albu Gergely

Ádász Anna

Hevesi Tóth
Beatrix

Jurián Nóra

Kiss Katalin
Sarolta

Molnár Mátra

Nagy Viktória

Pálfi Tímea

Páll Viktor

Szabó Anikó

Takács Dóra
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Bartusek Dóra

Hegyközi Éva

Dósa Sándor

1997-2003

\
Bráz Krisztina

Boda Tamás

Kapus Katalin

Kurucsai Gábor

•

Komáromy
Hedvig

fArV

Makáry Györgyi

Lele Enikő

Szalóki Nándor
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Nikolényi Aliz
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Akik kezdték:
Ábrahám Szabolcs
Bartusek Dóra
Bráz Krisztina
Boda Tamás
Fehér Károly
Hegyközi Éva
Kapus Katalin
Kurucsai Gábor
Komáromy Hedvig
Lele Krisztina
Lele Enikő
Makáry Györgyi
Nikolényi Aliz

1997-2003

Akik végeztek:
Ábrahám Szabolcs (Szabi)
Bartusek Dóra (Dórika)
Bráz Krisztina (Kriszta)
Boda Tamás (Tomi)
Dósa Sándor (Sanyi)
Hegyközi Éva (Éva)
Kapus Katalin (Kata)
Kurucsai Gábor (Gábor)
Komáromy Hedvig (Hédi)
Lele Enikő (Eni)
Makáry Györgyi (Györgyi)
Nikolényi Aliz (Aliz)
Szalóki Nándor (Nándi)

Akik jöttek, s mentek:
Berkics Katalin: jött: II. év 2. félévében; ment: III. év 1. félévében
Lele Krisztina: III. év 1. félévében hagyott el bennünket
Fehér Károly: III. év 2. félévében búcsúztunk Tőle
Szalóki Nándor: III. év 1. félévében lett társunk
Dósa Sándor: IV. év 1. félévében jött
Tóth Hanna: jött IV. év 1. félévében; ment V. év 1. félévében

I. év:

Anatómia gyakorlat:
Dr. László István: Foramen Monroe-i: Monroe-i, mint Merilyn Monroe, csak
sokkal kisebb nyílásokkal

rendelkezik

Dr. László István: Aki még nem ismeri cremaster-reflex
hidegben a tükör elé.

Anatómia előadás:
Dr. Tóth Lajos: Az ATP-áz bontja az

epekapillárisokat!

16

működését,

álljon

SZTE ÁOK Évkönyv 1997-2003

Anatómia kollokvium:
Karcsi és Dr. Karcsú Sarolta közti párbeszéd:
Dr. Karcsú Sarolta: Mit csinál a suppinátor?
Karcsi: ????
Dr. Karcsú Sarolta: Na jó! Súgok magának: sup-pina-tor!
tartott tenyerét előre- hátra mozgatja

És közben

felfelé

ágyéktájon!

Karcsi: Ja!! Az felfelé fordítja a tenyeret, a pronator meg lefelé!
Dr. Karcsú Sarolta: Na látja, hogy tudja!

Kémia gyakorlat:
A csoport a gyakorlat előtt a tenyérjóslásról beszélget. Mindenki megnézi, hogy
a behajlított kisujja mellett hány csík van, mert annyi gyermeke lesz. Eninek 4
csíkja volt(ü!) Erre Dórika megszólal: Hűha! Tenyészkancának

is elmenne!

(VE évben már csak 4 csík látszott)

III. év:
Kórélettan gyakorlat:
Nándira, az új csoporttársukra azt hittük, hogy demonstrátor, mert fehér ingben
volt.
Eni: Persze, mert megzavart az inge!
Dr. Szabó Gyula: Miért? Ing nélkül ismered?
Utána csoportbulin ismét előjött a téma:
Eni: Igen, mert a nadrágját nem látta!
Valaki: És nadrág nélkül ismered?

Dr. Szabó Gyula: Mi okoz helyi

hyperaemiát?

Karcsi: Gumikesztyű!
Dr. Szabó Gyula: Ha ez igaz lenne, eladhatnád a
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condomgyártóknak!

SZTE ÁOK Évkönyv 1997-2003

Dr. Szabó Gyula: Ha nem nézném, hogy mit írtam oda, akkor inkább azt
mondanám, hogy ez jobb szár blokk.

Dr. Szabó Gyula épp a fehérvérsejtek gyakorlati kimutatásáról beszél: ... és
akinek nem elég fürge a nyelve, az próbálja inkább pipettával

felszívni...

Dr. Szabó Gyula és Hédi egymással szemben ülnek:
Dr. Szabó Gyula: Ez az én térdem volt kedvesem!
Hédi: Csak azt éreztem, hogy valami lüktet!
Szabi felkapta a fejét: Mi van? Mi lüktet?
Dórika: Az asztal alatt?!

Szociálpolitika szeminárium:
Dr. Pál József: No, és milyen természetbeli juttatások járnak az anyának, amit a
biztosító ad?
Aliz: Hát, én tudnék mondani

párat...

Karcsi: OK, Aliz! Akkor én leszek a biztosított!

Belgyógyászat gyakorlat:
Dr. Tálosi László: Jól
hasüregébe levegő

tömítő pumpáló

mozgások

következtében

a nők

kerülhet....

Dr. Tálosi László: Mitől sárgulhat még az ember?
Eni: Káposztától! (utóbb kiderült, hogy a tökre gondolt)
Még ugyanazon a gyakorlaton:
Dr. Tálosi László: Mi van a beteg beleiben?
Eni: Meteor!

Dr. Szepes Zoltán a gyakorlat végén szokásos restanciáját végezte (egy
füzetben vezettük hogy milyen eseteket látott a csoport. Aláírással és pecséttel
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igazoltan.) Hogy el ne felejtse, félhangosan mondta magának: A pöcsét, a
pöcsét!
Erre Karcsi: Fogd a ...!
Erre Dr. Szepes már nyújtja is neki a ...
A prostata tapintata? A'la Szepes Zoltán: Az ott domborodik! Érzitek a három
dimenziót, ügye?

YW(U
Dr. Madácsi László az endoscopiáról: Aztán meg hozzám küldik a fiatal
lányokat egy dugásra!

Balatonfüredi belgyógyászat gyakorlaton Kriszta és az orvosok vizitelnek. Egy
90 éves néninek leesett a Syncumar a lába közé. Kriszta felveszi a gyógyszert,
erre a néni: Vigyázzon, nehogy bekapja a mucusom!
Ja, aztán megjön a havija - dörmögte az orra alatt az egyik orvos.

Mikrobiológia demó:
Kriszta: Malachitzöld van benne! (A malahitzöld helyett)

Pathológia előadás:
Dr. Iványi Béla: Neonatalis RDS kialakulhat,
kapcsán

keletkezik...
19
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Dr. Mikó Tivadar: A pajzsmirigy kifejezetten női betegség.

Pathológia gyakorlat:
A gyakorlatvezető egy női tetemnél a mell vizsgálatára hívta fel a csoport
figyelmét, mellesleg jó tanácsokkal látott el minket: Lányok! Nagyon fontos,
hogy hetente egyszer átvizsgáljátok

a melleiteket.

Vagy ha nem ti, akkor

kérjétek meg apát!
Miután leesett csoportunk hímnemű tagjainak, hogy róluk van szó, Szabi
belelkesedett: És akkor hogy is kell csinálni pontosan?
Erre Karcsi: Hát biztos nem úgy, ahogy eddig szoktad.

Dórika Dr. Zs. Tóth Endréhez: Mikó professzor úrnak mik a kedvencei?
Dr. Zs. Tóth Endre: A cerebrovasculáris rendszer, tbc meg ilyenek.
Eni: Ezeket szereti?
Dr. Zs. Tóth Endre: Nem! Ezeket tudja!
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Sebészet gyakorlat:
Dr. Palásthy Zsolt a legelső órán kijelentette: Azért, aki túl sokat hiányzik,
bepótolhatja

ügyeletben...

Erre Karcsi: Akkor nem fogtok órára járni, ugye lányok???

Etika szeminárium:
Karcsi: Eni, hogy tudsz Te azon a széken ülni?
Eni: Hát megfeszítem a musculus gluteus

maximusaimat!

Karcsi: Én azt máskor szoktam!!!

Az abortusról és a fogamzásgátlásról:
A témavezető: A tabletta 99,2 %-os biztonságot nyújt!
Valaki: A gumi meg vagy eldurran, vagy nem!
Szabi felkapta a fejét: Persze! Megcsapta a fülemet!
(Ezt még tetézte az is, hogy tényleg van egy forradás a flilén.)
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No comment:
Kriszta: Na, akkor én most megyek spirálozni...

Kriszta: Hát én csinálhattam volna középiskolában férfi katéterezést, de azt sem
tudtam, hogy nyúljak hozzá...
Éva a gyomorresectioról: Mi az a gyomor resecretio?

Karcsi és Kriszta beszélgetnek:
Karcsi: Hol voltál?
Kriszta: Fogorvosnál.
Karcsi: Mit csináltak veled?
Kriszta: Tömtek...

Törzsfőnök a'la Nándi: Főrzstőrnök.

Szabi: A mi kutyánk is már 3 éves és meg nem volt nővel. Most már ideje lenne!
Nehogy már szűzen haljon meg. Mondtam is Encsinek...

IV. év:

Gyógyszertan gyakorlat:
Dr. Babai László megjegyzi: Kicsit megfogyatkozott a csoport.
Aliz: Hát igen! Felezési idő 3 hét.

Hédi és Kriszta elmélázva beszélgetnek:
Hédi: Gondoltad volna, hogy már negyed évesek vagyunk? Mindjárt vége!
Kriszta: Hát, igen! Aztán már nem marad semmi, csak az, hogy férjhez menj,
meg a munka. Kis csönd után: Mindjárt meg is halunk!

Tesztkérdés: Hogyan változik a vérnyomás felálláskor?
Aliz: Attól függ, mi áll fel!
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Dr. Babai László: Telítő dózis képlete?
Kriszta: Vérszint szőr clearance.

Nándi a táblánál receptet ír: Da

adscatulatulam.

Javítása: scatulatulatum.

Demón Babai Laci 20 percet késett! A folyosón álldogáltunk, s megérkezésekor
nagy ováció fogadta.
Nándi: Én már elkezdtem demóztatni a csoportot!
Miután mindenki bevonult a terembe, s hozzákészülődött a demóíráshoz, Babai
Nándihoz fordult és megkérdezte: Na, akkor mondd csak, milyen

kérdéseket

tettél fel?
Nándi: A szívre ható gyógyszerek összes (!!!) interakciói!
Babai Laci: Jó! Akkor az ablak felől ülő csoport első kérdése: a szívre ható
gyógyszerek összes interakciói!

Sebészet gyakorlat:
A gyakvezér: Milyen áthajlása van a peritoneumnak

nőknél?

Nándi: Recessus rectouterina.
Gyakvezér: És férfiaknál?
Nándi: Vesicouterina.
Dórika a beteghez betegvizsgálat közben: Inkább tessék levenni az inget,
nehogy széttépjük!
Szülészet gyakorlat:
Dr. Szabó a kismamának: Milyen nevet választottak a kisbabának?
A kismama: Amarilla!
Dr. Szabó: Na jó! Akkor Amarillának leszálltak a heréi!

A hőmérőzésről:
Dr. Szabó: Na, és hogy mérjük a hőmérsékletet?
23
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Kriszta: Reggel, ágyban!
Dr. Szabó: Ja! Szájban!

Dr. Szabó VI. év végén a csoporttól: Na, milyen képleteket találunk még a
tubasarokban?
A csoport: ???
Dr. Szabó: Na, gyerekek! Hát most volt anatómia, nem?!
Valaki: Annak már két éve!
Nándi: Van, akinek már 3 is!

Dr. Szabó: Na, gyerekek, hogy nevezik azt a műtétet, amikor a tubát az
ovariummal együtt veszik ki?
Dórika: Kombinált műtét!

Klinikai zárójelentés az ITO-n:
Mellkasfelvétel (AP, helyszíni, 01.04.): a mellkas radiológia képe a múlt
évezredben készült felvételekhez képest nem változott (Dr. Szabó Endre)

Radiológia gyakorlat:
Eni a gyakszi előtt komázik: Egész éjjel nem aludtam, pedig megittam vagy fél
liter tejet!
Erre Sanyi felkapja a fejét: Fél liter töményét???!

Dr. Szabó Endre: Mitől kerülhet egy nő hasüregébe levegő?
Valaki: Pumpáló mozgásoktól!
Dr. Szabó Endre: És még? Mitől? Nem tudjátok? Hát meg kell kérdezni a
magas, barna, hosszúcombú hölgyektől, hogy vízisíztek-e az elmúlt napokban?
Bizony a kósza északi szelek is befújhatnak!

Aneszteziológia előadás:
...és akkor bedugom és gyors mozdulatokkal haladok előre....
24
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A pulzoxyméterről: Volt már hogy a beteg fütyijere tettük rá...(???)

Aneszteziológia gyakorlat:
Egyik gyakorlaton a legújabb lélegeztető gépet mutatta be az aneszteziológus
nő. Hogy be is bizonyítsa, mennyire jó, be is kapcsolta - de nem működött a
gép!
Erre Szabi: Persze, mert hiányzik neki a beteg!
A doktornő: Nem, mert rajta van a műtüdő!
Kriszta: Hát, akkor nem marad más hátra, mint szájból lélegeztetni a beteget!
A doktornő: Na, azért nem, mert van ambu-maszkunk!
Dórika: És az még működik?

Belgyógyászat gyakorlat:
Dr. Szepes Zoltán ironizál: Igen, a vércukorszint kiugrásának

valóban a

középfülgyulladás a leggyakoribb oka!

Dórika a statust kezdi: Enyhén obes beteg...
Dr. Varga Albert: Miért? Magának Ő obes? Akkor én mi vagyok? Obes?
Dórika: Hát, igen!
Egy másik alkalommal ismét Dórika mondta a statust:
Dórika: 71 éves férfi beteg, kp. Táplált, de a hasa nagy...

Beteganyag megbeszélés „Legyen Ön is milliomos" módra:
Gábor: Aorta felett holosystolés zörej, ami a carotisba vezetődik.
Dr. Varga Albert: Na, akkor az most mi? Stenosis? Insuff?
Gábor: Szerintem stenosis...
Dr. Varga Albert: Szerintetek is? Elfogadjuk?

Megjelöljük?

Valaki: Kérdezzük meg a közönséget!
Dr. Varga Albert: Jó, akkor kérdezzük! Összefoglalom: 77 éves nőbeteg, néha
megszédül, zörej a carotisba vezetődik.
Dórika: És mi a négy alternatíva?
25
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Dr. Varga Albert: Aorta stenosis, aorta insuff., mitralis insuff, Guatemala
Hédi: Szerintem Dl
Szabi: Kérjük a számítógép segítségét! Kettőt lőjjünk ki!
Dr. Varga Albert: Aorta stenosis, Guatemala. Na, most már tudjátok?
Dórika már úgyis elásta magát Dr. Varga Albertnél az enyhén obes
kijelentésével. A csoport dumált, erre Dr. Varga Albert: Shut up!
Aliz: ezt azért finomabban is lehetett volna mondani!
Dr. Varga Albert: Ki volt az? Ki mondta?
Nándi az átellenben álló Dórikára mutat: Ö volt! Dórika! Neki már úgyis
mindegy!

Oxyológia előadás:
Dórika és Hédi komáznak:
Hédi: Mit beszél?
Dórika: Ki?

Angol óra:
Let's go to Mr. Thomas in the Tours Section! (utazási részleg)
Szabi: Menjünk Mr. Thomas hoz a toronyrészlegbe!

Pulmomológia gyakorlat:
Tomi pulmo gyakorlaton a tbc-s tüdő rtg-képére: Aszta, mekkora callus!
Dr. Jancsikin: Hol???

Ortopédia gyakorlat:
Évikének a beteg: Nyomjad csak erősebben, kicsim!

Dórika és Hédi a népegtan intézetből hozzák el az indexeiket a németórára.
Mivel nekik kellett kiválogatni, hogy kiknek az indexeire lesz szükség, hát
nekiláttak:
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Hédi: Dórika! Feletted Szabi, alattad Tomi!
Dórika: Úúúú! Micsoda páros! Végülis két lyuk is van rajtam!

V. év:

Neurológia gyakorlat:
Dr. Szupera Zoltán, a gyakorlatvezető, kiment egy pillanatra a szobából,
egyedül hagyva a csoportot a beteggel. Kriszta rögtön ki is próbálta magán a
hasbőr-reflexet. Közben visszajött a gyakorlatvezető:
Dr. Szupera Zoltán: Mit csinálnak?
A csoport: Kriszta hasbőr-rejlexét

próbálgatjuk!

Dr. Szupera Zoltán: Hát, azt én is szívesen kipróbálom óra után!
Az emlékezetkiesésről:
Dr. Szupera Zoltán: Milyen tünete volt még a betegnek?
Hédi: Amnesztiája!

Félév végén az egyik gyakorlaton:
Dr. Szupera Zoltán: Amit tudok, minden pozíciót
Nándi: A gyak ideje alatt?
Dr. Szupera Zoltán: Az kevés lesz!
Dórika: Te vizsgáztatsz?
Dr. Szupera Zoltán: Én nem!
Aliz: Miért?
Dr. Szupera Zoltán: Mert fiatal

vagyok!

Kriszta: Ezt ki mondja?...
Dr. Szupera Zoltán: Te mikor vizsgázol?
Kriszta: A legvégén!
Nándi: Vegyél csekket!
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Egy másik gyakorlat története:
Dr. Szupera Zoltán: Most azt csináljuk, hogy jön egy beteg ide, jóképű
fiatalember, azt csináltok vele, amit akartok!
Aliz: Uúú, lányok!!! Akkor ez a Tietek, hármótoké! (és Évára, Dórikára és
Krisztára mutatott)
Dórika: Nem mennének a többiek inkább ki?
Dr. Szupera Zoltán: Van másfél órátok rá!
Aliz: Az elég lesz! Jut belőle mindenkinek!
Dr. Szupera Zoltán elmegy a betegért, közben betoppan Sanyi:
Dórika: Ááá! Megjött a beteg! Jóképű fiatalember!

Megvizsgáljuk?

Éva Sanyinak: Neked nem hoztunk fel köpenyt! Nem is kell?
Sanyi: Nem!
Aliz: Mi van, játszod a civilt?
Közben Szupera Zoli visszatér a beteggel:
Dr. Szupera Zoltán: Aki kitalálja, mi baja van, jutalmat kap!
Nándi: Jutalom??? Egy hetes koszt-kvártély a neurológián?
Dr. Szupera Zoltán: Valaki vegye fel az anamnézist!
Aliz: Nándi! Te vedd fel! Te úgysem szoktál sose semmit csinálni!
Nándi: Eéén??? Te sem szoktál!
Aliz: A múltkor is én kérdeztem ki, sorryka!
Szabi: Szorika??? Az meg kicsoda?

Az egyik gyakorlaton betegvizsgálat közben:
Dr. Szupera Zoltán: Milyen a tónusa?
Kata: Paratónusos!
Sanyi: Mi? Mi az a paratónus?
Szabi: Az a tónus, amivel a párát a zsebedbe csúsztatják!

A központi idegrendszer anatómiája:
Dr. Szupera Zoltán: Hol helyezkedik el a formatio
Nándi: Olyan hosszú és középen!
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Dr. Szupera Zoltán: Az más!

Reflexek vizsgálata közben:
Dr. Szupera Zoltán: Na, milyenek a reflexek?
Dórika: Ha én ki tudom váltani, akkor biztos, hogy fokozottak!

Közös betegvizsgálat során:
Dr. Szupera Zoltán: Ki vizsgálja a kisagyat?
Csoport: Éviké!
Dr. Szupera Zoltán: Ő a

kisagy-specialista?

Szabi: Hát kisagynak kis agy, de hogy

specialista-e???

Kata vizsgálja az érzészavart:
Kata a beteghez: Melyik ujját fogom?
A beteg: A harmadikat!
Kata: És mit csinálok vele?
A beteg: Kitöri!!!

Pszichiátria gyakorlat:
Az egyik gyakorlaton a hallucinációkról volt szó:
Dórika: Kriszta is szokott kopogást hallani, csak O fel is ordít, hogy „gyere
be"!

Egy másik alkalommal:
A csoport egy játékszenvedélyes beteget kérdezett ki. Nándi búcsúzik a
betegtől: Sok szerencsét!

Traumatológia gyakorlat:
Dr. Pintér Sándor: Akkor adok maguknak tételsort, jó?
Nándi: Már kidolgoztuk, de mindegy!
Dr. Pintér Sándor: Akkor adjon nekem egy bucit! - és Évára mutat.
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Éva zavarba jön.
Dr. Pintér Sándor: Na jó! Akkor olyan valaki adjon, aki már csinált ilyet!

Népegészségtan gyakorlat:
Sanyi referátumot tart a légszennyezésről, illetve az ólomról, annak IQcsökkentő hatásáról: Ami vörös festék, abban ólom van. Ne csodálkozzunk, ha
egy régi játszótérre küldjük a gyerekünket és hülyén jön vissza!
Esetleírás az egyik gyakorlaton:
Kriszta: Szerintem

nincs köze

a kézfájásnak

a vibrációhoz,

hanem

a

pajzsmirigyműtétnél sértették meg a plexus brachialist!
Szabi kikel magából: Na, de mi köze van a pajzsmirigynek (mutatja a hasát!) a
plexushoz (ekkor pedig a kezére mutat)??? - aztán kicsit elgondolkozik, s
folytatja: Ja! Pajzsmirigy! Mindez V. évben történt!:(

Hédi a baktérium-toxinra: baxim?

Szemészet gyakorlat:
Györgyi: Melyik szemét nézzem?
Éva: A szélsőt!

Szabi úgy tudja, hogy Ő színtévesztő, ezért az egyik gyakorlaton a
gyakorlatvezetőtől informálódik:
Szabi: A színtévesztő lehet szemész?
Gyakorlatvezető: Igen! Csak villanyszerelőnek ne menjen!
Szabi: Igazából az akartam lenni, de mivel nem alkalmaztak volna, inkább az
orvosi pályát

választottam!

Szemfenék-vizsgálat közben Dórikának a gyakorlatvezető: Hát,
téged még felnőtt kordban is ki kell tágítani!
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Az egyik gyakorlaton gyerekeknek való visustáblát próbálgattunk. Éva
hibátlanul végigsorolta a jeleket, majd Nándi megszólalt: A törppapa meg
milyen

cyanoticusü!

Egy másik gyakorlaton az ophthalmoscopót próbálgattuk. A gyakorlatvezető
elmondta, hogy a jobb szemmel a jobb szemet vizsgáljuk.
Dórika: Ja, nehogy összeakadjon az orrunk!
A gyakorlatvezető: Hát, igen, vagy más!
Szabi: Például a nyelvünk!

Az egyik gyakorlaton a lézerműtőben voltunk. Kriszta meglátta az öntapadós
jegyzet-cetliket: Úúú! El kéne vinni!
Aliz: Kell?
Kriszta: Aha! - Aliz elegáns mozdulattal a köpenyzsebébe csúsztatja!
Ezután Kriszta jobbra fordult, és meglátta a Centerplast-ot is! Felcsillant a
szeme: Hédi! Nézd! Centerplast!
Hédi: Kell?
Kriszta: Aha! Jóhogy! - Hédi is elegáns mozdulattal a köpenyzsbbe csúsztatta a
hozományt!
Konklúzió: Lopni jobb csoportban!

Egy másik gyakorlaton:
Dr. Hári Kovács: Mi az a buphthalmus?
Dórika: Mi??? Mufftalmus?
Még ugyanezen a gyakorlaton történt:
Dr. Hári Kovács az UH-ról beszélt: A 20 MHz-es készülék a profnál található.
Ha valaki meg akarja nézni, kopogjon be bátran! Piros a vége!

Szemészet demón:
Dr. Polgár Nóra kérdezi Krisztától: Éleslátás helye?
Kriszta: Vakfolt!
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Fül-orr-gégészet szeminárium:
Az előadást tartó orvos: Köszönöm a videót, kérem az első diát! - kis szünet Kérem az első diát! - újabb kis szünet után - Tényleg kérem az első diát!... Ja!
Én kezelem? - és megnyomta a diavetítő távirányítóját, ami a kezében volt.
Az egyik szeminárium végén ifj. Dr. Csanády Miklós: Van még valakinek
kérdése?
Hédi halkan a felső sorokból: Név? Cím? Telefonszám?

Fül-orr-gégészet gyakorlat:
Nándi Sanyi gégéjét tükrözi. Miután végzett, és kihúzta Sanyi szájából a tükröt,
egy fehér terime volt rajta. Nándi felháborodott: Sanyikám! Ez meg mi a bánat?
Sanyi elegáns mozdulattal leszedte a tükörről az anyagot és bekapta: A rágóm,
Nándikám!
Ennek a történetnek a verziója Sanyi szerint: Úgy eldugtam, hogy senki ne
találja meg, a legrejtettebb zugba! Ez meg addig turkált, amíg csak kiszedte!
Gyermekgyógyászat előadás:
Dr. Túri Sándor az intubálásról: Két lukat látok. Az egyik kerek, az a rossz. A
másik ilyen - a professzor úr a kezével mutat egy rést - nem akarok hasonlatot
mondani! Na, abba kell bedugni!

Dr. Túri Sándor az intracardiális Tonogénről: Kicsit visszaszívjuk, hogy tényleg
a szívben van-e tüdő!

Dr. László Aranka: Nekem az az álmom az előadáson, hogy

elsősorban

magamat szórakoztassam példákkal..., de rögtön utána jön a hallgatóság is!
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Gyermekgyógyászat gyakorlat:
Nándi megkérdezi a kb. 5 éves fiúcskát: Aztán voltál-e szavazni?
A fiúcska kérdő tekintettel néz Nándira.
Nándi ismét a fiúcskához fordul: De szép tetkód van! Ez egy óra?

Rajzoljunk

még rá valamit? És digitális legyen vagy analóg?
Eva a kisfiúhoz: Mondd neki, hogy „huncut doktor bácsi"!
A fiúcska: Huncut doktor bácsi!
Nándi

ezután

megkérdezte

tőle,

hogy

akarja-e

hallani

a

szívhangját

sztetoszkóppal, és azzal feltette a kisfiú fülére. Majd Nándi rámutat a
sztetoszkóp fejére: Látod? Ha ezt itt megpöckölöm, akkor lesz egy dobhártyaruptura!
Ezután Nándi rátette a sztetoszkópot a kisfiú szívére. A kisfiú elmélyülten
hallgatta a saját szívdobogását. Mire Nándi: Szerintedbrady-

vagy tachycard?

Belgyógyászat gyakorlat:
Az egyik gyakorlat előtt Kriszta arról beszélt, hogy jövőre a gyakorlatát
Szudában, a rokonainál tölti.
Erre Szabi: Veled mehetek, ugye?
Kriszta: Ha kifizetetd a repülőutat, akkor igen!
Szabi elgondolkozott, aztán felelősségteljesen kijelentette: OK, Kriszta!

De

semmi szex!

Belgyógyászat gyakorlat előtt találkozunk Karcsival. Örömteli üdvözlés után
megkérdezzük, hogy milyen az új csoportja?
Karcsi: Nagyon jó! 8-an vagyunk, 9 fiú meg én!
Mindenki: ???
Karcsi: Ja! 7 lány meg én! (Ő bizony a régi maradt!)
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Hédi az egyik gyakorlaton:
Dr. X.Y.: Na, mi az a kórkép, ami QT- megnyúlást és U-hullámot okoz az EKGn, bradycard a beteg és 180 a vérnyomása?
Hédi: Malária!
Bőrgyógyászat gyakorlat:
Egy

nénit

vizsgáltunk.

Az egyik

szemének

belső zugában

volt

egy

pattanásszerü képződmény, amit csoportunk nemigen látott. Erre odafordult a
gyakvezető: Na jó, akkor most kaparjuk le róla a pörköt, jó!? Na, mit
gondoltok, mi ez?
A csoport odacsődült a nénihez, s mindenki azt leste, hogy mit szedeget a
gyakvezér. Nándi hátul halkan megszólal: Én még nem látom most sem!
Erre a gyakvezér: Nagyon jó! Ki mondta, hogy basalioma? Igaza van!

Urológia gyakorlat:
Prof. Dr. Pajor László: Mi nem lesz, ha veszünk egy spermiumot és egy
petesejtet?
Dórika: Verseny!
Prof. Dr. Pajor László: Hát, az tényleg nem lesz!

Idegsebészet gyakorlat:
Dr. Tarjányi János egy MR-képet mutat. Nándi kezében a fotó, de nem találja
az elváltozást.
Dr. Tarjányi János: A középső kockát nézze!
Nándi: ???
Dórika: Ezt! - és mutatja Nándinak.
Dr. Tarjányi János: Azt! Látom a kollegina már járatos ebben!
már rendel is, nem ?
Dórika: Aáá! Délelőttönként!
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No comment:
Szabi a JATE-Klubban, az egyik gyerekgyógyászat gyakorlat után, meglátott
két tizenéves fruskát: Kislányok!

Menjetek

haza!

Holnap

történelemből

dolgozatot írtok!

Sanyi a Blues Café-ban kb. 1 óra ott tartózkodás után: Na, most

már

körülnézek! - s azzal felvette a szemüvegét. Majd kb. fél óra múlva levette:
Ennyi elég is volt belőletek!

Dórikától valaki megkérdezte, hogy ki a népegtan gyakvezetőnk. íme a válasz:
Férfi, nagy szemüvege van, és pislog! (Dr. Papp András)

Dórika és Kriszta infectológia előadáson a pasikról beszélgetnek:
Kriszta: Hát, nekem megfordult a fejemben, hogy mással is...
Dórika: Igen??? Nekem is, végül is...
Hédi elképedve: Miért? Kipróbáltátok már együtt???

Szülészeti Klinika előtt:
Dórika: Nézd már! Milyen kövér az a macska!
Nándi: Ja! Sokplacentát

eszik!

Sanyi rendkívüli kiejtéséről tett tanúbizonyságot a nyelvvizsgája után egy
héttel: Az indiaiaknál a vedzsitáble mit jelent?

A Terry Black és az örökbefogadásról:
Nándi: Képzeld már el, hogy milyen lelki világa lesz annak a gyereknek!

Megy

az oviba, és majd megkérdezik tőle: „Apukád szakállas?" - Mondja a gyerek,
hogy: „ Nem! Ma borotválkozott!"

- „Ja! Akkor anyukádat

láttam!"

Szabi kezébe vette Nándi fényképezőgépét: Ellőhetem? Már csak egy kép van
rajta!
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Nándi: Mit bánom én! Süsd el az ágyra!

Szabi nyújtózkodás közben véletlen megütötte Krisztát:
Szabi: Jaj! Bocs, hogy itt lenyomom a fejed!
Kriszta: Nem baj, már megszoktam!
Szabi az egyik gyakorlat előtt Dórikához fordul: Dórika, Te tudsz is angolul,
vagy csak úgy, mint Tomi?

Urológia gyakorlat előtt, a szorgalmi időszak 10. hetén:
Szabi Tominak: Jössz uróra?
Tomi: Aha! Már ideje!
Szabi: Te még nem is ismered a gyakvezetöt, mi?
Tomi: Nem! Akkor már ne is menjek?

Kriszta kifakad szokása szerint: Most úgy rágnék valami jinit!

Az egyik reggeli gyakorlat előtt:
Eni: Mi baj, Dórika? Úgy el vagy szontyolodva!
Dórika: A reggeli bambulásomat végzem! Ne zavarjatok!

Kriszta meséli az egyik ügyeletét: Tudjátok, milyenek a cigányasszonyok,

nem?

Ez is csak kiabált, hogy „jaj, meghalok! jaj, meghalok!", aztán csak meghalt!

Urológia gyakorlat előtt Nándi elővesz egy kis zacskót. Benne egy dörzspapír
meg valami fekete por. Mutatja Dórikának:
Dórika: Ez mi Nándi? Puskapor?
Nándi: Nem! Szagold meg!
Dórika: Na jó! De mi ez?
Nándi: A basaliomád!
Dórika: ???
Nándi: Azbeszt!
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Dórika: Ne már! Szemét!
Nándi: Ja! A mesothelioma meg már alakul!

Az egyik gyakorlat után arról beszélgetünk, hogy mindjárt itt a vizsgaidőszak,
és mennyire nincs kedvünk tanulni.
Kriszta: Igen! Én is otthon ki szoktam állnia az ablakba, és...
Szabi: Kipisilsz?

Gyerek gyakszi után a csoport egy része ment a Béke Tanszékre enni valamit:
Dórika: Aliz! Te nem jössz? Gyere!
Aliz: Nem!
Nándi: Miért? Naaa! Gyere!
Aliz: Mert anyósom főz!
Nándi: Hát akkor épp azért gyere!

Tomi rálépett Dórika lábára:
Dórika: Na! Megéred az esküvőmet!
Tomi: Jaj, de jó, hosszú életem lesz!

Dórika Aliznak: Aliz! Valami műanyag ragadt a válladra!
Aliz: Az a szilikonpántja a melltartómnak!

Az Újklinika felé a magasban húzódó csövek hangos pattogásáról:
Sanyi: Milyen szar lehet ez az állandó pattogás a betegeknek!
Hédi: Hát, a fül-orr-gégén
Nándi: Ja! Onnan tudják,

nem olyan rossz az!
hogy

gyógyul a beteg, hogy megkérdezi, mi ez a zaj?

Kata: Egyébként mik ezek a csövek?
Dórika: Ebben transzportálják
Tudod! Lineáris

a betegeket az egyik klinikáról

a

másikra!

gyorsítóval!

Nándi: Igen! És akkor pattog, amikor elakad a beteg! Elég sűrűn
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A Holt-Tisza-parton töltött csoport weekendezés során:
Kriszta monokinizik a stégen. A Family Frost-os kocsi megszólal, Kriszta
felugrik, és siet, hogy vegyen fagyit.
Szabi: Ez már nekem is sok! Két csöccsel kimegy jégkrémet

vásárolni!

Nándi: Miért? Hánnyal menjen?
Csoportkirándulás a Holt-Tisza-parton

A stégen: Kata, Eni, Farki, Szabi, Dórika, Aliz, Kriszta

Antidepresszáns terápia a természet lágy ölén
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A jéghideg meggylevesre várva: Hédi, Dórika, Farki, Szabi, Kata, Eni, Aliz,
Kriszta

Szabi három nővel, de csak két gumival!
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mást is kívánhattunk volna déli 42 °C-ban Enikőtől?
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Deák Gábor

Futó László

Godó György

Kolozsi Anita

Korsós Anita

Lakatos Piroska

Mázor Melinda

Tóth Mónika

Varga Renáta

Molnár Zita

3.
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A1 Kassem Jarwan

Bukovszky Eszter
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Kócsák Elvira

Lenti Laura

Sárga Szabolcs

1
Matkó Mónika

Nagy Beáta

Rajtik Róbert

Szabó Renáta

Szalkanovics
Bernadett

Závorszki Károly
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Fábián Nagy
Szabolcs

Jakab Gabriella

Kiriesi Ágnes

Mihály Péter

Sütő Csilla

Szabó Dóra

Szabolcs
Annamária

Urbán László

5.

\

Viczián Klára
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Vége (finish):
1. Fábián Nagy Szabolcs
2. Jakab Gabriella
3. Kiricsi Ágnes
4. Mihály Péter
5. Sütő Csilla
6. Szabó Dóra
7. Szabolcs Annamária
8. Urbán László
9. Viczián Klára

Chadaide Számi
2. Fábián Nagy Szabolcs
3. Horváth Orsolya
4. Jakab Gabriella
5. Kiricsi Ágnes
6. Magdics Marietta
7. Mihály Péter
8. Szabó Dóra
9. Szabolcs Annamária
10. Szebeni Attila
11. Tönkő Róbert
12. Urbán László
13. Viczián Klára
1.

II. évben jöttek:
1. Kun Ágnes
2. Czang Dóra
3. Sütő Csilla

Jellemzés:
1. Fábián Nagy Szabolcs:
Elsőben Arénának hívtuk márkahűsége miatt. Haját Szabi így
jellemezte egyszer: „Az a rohadt testosteron kibaszta a hajam!"
Az egyetlen mellesleg a fiúk közül, aki vőlegényként (később
férjként) fejezi be az egyetemet.

2. Jakab

Gabriella:
Mórról

érkezett

kedves

csoporttársunk,

aki

felfokozott

beszédtempója miatt kiemelkedő figyelmet érdemel. Sokszor nem
voltunk biztosak benne, hogy magyarul beszél hozzánk.
A csoport legolvasottabb tagja, ezt biztosan állíthatjuk. Eredetiben
olvasta a Faustot, a mandulamütétére a Karamazov testvéreket vitte
magával a klinikára, és szabadidejében a Bűn és
társaságában feledtette bánatát és az aznapi stresszt.
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Hat évet bírt ki Margit nénivel 3nr-en albérletben, akinél egy éjjel
(teljesen

józanon)

sikerült

lefejelni

a

csapóajtót.

Orrának

összevarrása után fél évig kicsi Tysonnak becéztük.
3. Kiricsi Ágnes:
Az egyik szegedi csoporttag, aki még kissé molettebb formája
idején, az egyik csoportbulin megrepesztette Pedró asztalát táncolás
közben. Ezen trauma hatására lefogyott 20 kg-ot.
Anatómia szigorlaton Mihály prof. Urat megnevette, miután sikerült
Circus Willisit mondani circulus helyett. Ez az esemény J. Gabira
olyan hatással volt, hogy azóta is koncentrálnia kell, nehogy circust
mondjon O is.
Szülészet gyakorlaton „kedvenc" gyakorlatvezetőnk, Bozóki doktor
magabiztosan állítva Ágira mutatott, mondván, ő felismeri arcról,
bőrről azt, aki dohányzik. Hát nem jött be. Pedró barátunkra nem
figyelt

fel,

aki

nappalijának

szekrényét

megtöltötte

üres

cigarettadobozokkal.
Kórélettan gyakorlatvezetőnkkel, Pataki Imrével is szoros barátság
fűződött, miután annak arra a kérdésére, hogy hogyan nevezik az
olyan típusú embert, mint ő (okos), Ági azt válaszolta, hogy gírnyó,
utalva Imre sportosnak nem mondható alkatára.
Fül-orr-gége gyakorlat állandó vizsgálati alanya volt. VI. évre
élettársi kapcsolatba lépett kedvesével, akit első évben ismert meg.

4. Mihály Péter (Pedró):
Pedró

kezdetben

az

örökös

buliszervező

és

házigazda

volt

csoportbuli szempontjából. Sok bólé, Sangria, sör... fogyott el,
ahogy ezt a kép is mutatja.
Legjobb cserkészfogása, mellyel a lányokat próbálta felcsábítani
lakására: „Lányok, ma este kínait főzök, feljöttök?"
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Az egészséges életmód lassan, de biztosan belopta magát Pedró
életébe.

Telerakta

a

nappali

szekrényét

a

megüresedett

cigarettadobozokkal, majd a szekrény megtelte után abbahagyta a
dohányzást.
Egyetlen fiú a csoportból, aki nemcsak ünnepekkor viselt inget,
hanem előszeretettel járt órákra is abban, példát mutatva a csoport
többi fiútagjának.
Feleletei vizsgákon élmény volt, amint szakállát pödörgetve, bölcs
ember hatását keltve beszélt arról a tételről, amit elfelejtett
megtanulni. Sokszor bevált.
Dórával szomszédok lettek, és ez szoros barátságot eredményezett
kettejük közt.

5. Sütő Csilla:
Benedek Prof. Úrnak hálásak vagyunk (Csilla kevésbé), hogy egy
ilyen normális, bulizós, közvetlen, barátságos embert

delegált

csoportunkba. A kezdeti nehézségek után gyorsan beolvadt a
csoportba, és oszlopos taggá vált. Ha buliról volt szó mindig
számítani lehetett rá.
Egyébként

nem

egy

kapkodós,

izgulós

ember.

Minden

reggel/délután/este beszárította a haját, ami kezdetben azt a látszatot
keltette bennünk, hogy minden nap fodrászhoz jár. Ezt aztán hamar
megszoktuk, kivéve ha siettünk és rá kellett várni.
V. évben elhagyta a Jancsó koleszt, ami addig az otthona volt, és
Ágihoz költözött albérletbe.
A

VI.

második

felét,

hűtlen

módon,

Göttingenben

töltötte.

Nyelvismeretének fejlesztésén kívül hasznos volt ez az utazás, mert
ha hazajött vizsgázni, ellátott minket egy időre finom csokoládéval.
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6. Szabó Dóra:
Milyen volt szőkesége elsőben, nem tudom már?
Csoportunk legsoványabb és legszőkébb tagja. Vizsgaidőszakban
mindig fogyott, és gyakorlatokon is fel kellett mosni néha a
hypoglycaemia (vagy másnaposság?) miatt.
Bulizni Dóri is szeretett. A Jancsó koleszt erősítette O is, míg ki nem
költözött lakásába, „Brooklyn-ba", ahogy Ők nevezték Pedróval.

7. Szabolcs

Annamária:

Lelkes

és

kissé

hyperaktív

csoporttársunk

Budapestről

jött.

Csoportvezetőnk volt 6 éven át, és sokat járt ügyes-bajos dolgaink
után.
Első évtől kezdve a SZOTE röplabdacsapatának lelkes tagja.
Gyakorlatok során az állandó „önkéntes" szerepében tündöklött. Egy
idő után már nem tudott ebből a szerepből szabadulni.
A csoport egyik legtudományosabb egyénisége, és egyben a
patkányok réme, akiknek az I.Bel-en III. év óta van félnivalójuk.
Anna legjellemzőbb tulajdonsága, hogy utálja a semmittevést, mely
nemcsak a tanulás, tudomány, hanem a sport terén is jellemző.
Mindig Ő ráncigálta a csoport lánytagjait aerobicra.
Vizsgaidőszakban délelőtt levizsgázott, evett, majd leült tanulni a
következő vizsgára. Ezt a hat év alatt nem tudtuk utánacsinálni.
Bulikban is lehetett számítani rá a táncparketten, az utolsók közt
lehetett elráncigálni.

8. Urbán László:
Csendes, diszkrét csoporttársunk, aki ritkán szólt, nyomott „T"
betűvel, de akkor célba talált.
Pedróval és Szabival alkottak triót.

49

É

SZTE ÁOK Évkönyv 1997-2003

Elhúzódó bulik után az l-es villamos sínéi mentén mindig hazatalált.
Az utolsó két év sürü bulijai, szerenád stb. során minimum 3 mobilt
vesztett el. A szerenádon az egyetlen ember volt, aki leesett a
lovaskocsiról, ugyan nem teljesen józan állapotban.

9. Viczián Klára:
Békéscsabai csoporttársunk, aki sokakkal ellentétben lazán fogta fel
az egyetemet.

Sosem izgult vizsgáktól, és képes volt egész

fejezeteket kihagyni tanulás során, Fortunára bízva magát, aki
kegyes volt hozzá.
Főbérlők gyöngye, több évfolyamtársunk is átmeneti menedéket
talált

nála.

BTK-sok

iránti

szimpátiája

felülmúlta

az

évfolyamátlagot, állandó JATE KLUB FAN volt.

Sztorik:

Sebészet

szigorlat:

Dr. Lázár György Adjunktus Úr kérdezi B.L.-t:
Dr. Lázár György: „Miket vizsgálunk a vérgázelemzés során, mik a legfontosabb
vérgázértékek?"
B.L.: „A Na és a K."
Dr. Lázár György: „Milyen értékeke a legfontosabbak, amelyek megemelkednek
veseelégtelenség során? Mi mutatja?"
B.L.: „Húgysav."
(Természetesen jelest kapott)

Urológia előadás:
Pajor László Professzor Úr bejön az első urológia előadást tartani, és kedvesen így
szól:
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„Atya Úristen! Ennyi nő! Mi lesz velünk? Maguk fognak minket gyógyítani? Most
döntsék még el, hogy kurvák lesznek vagy orvosok?"
No comment!

Élettan demó:
Szabó Dóri válaszolt a feltett kérdésre, amire nem tudta igazán a helyes választ.
Horváth Gyöngyi kérdezi: „Honnan vetted ezt?"
Szabó Dóri: „Nem tudom, most ez jutott az eszembe!"

Pathológia

előadás:

Tudvalevő volt, hogy a tanteremben a légkondi azóta kattogott, amióta beszerelték.
Számi

egy átalvatlan

éjszaka után bejött előadásra, és fél óra

elteltével

felháborodottan így szólt hangosan: „Akárki is csinálja ezt a kattogást, azonnal
hagyja abba!"

Népegészségtan

előadás:

Dr. Nagymajtényi László Professzor Úr nagy lendülettel beszélt az ivóvízről.
Lelkesen magyarázta: „Baranyában fejenként napi 5 liter zacskós tejet osztottak!"
Mindenki nevetett, de ő nem értette. Mondtuk, hogy zacskós tejet mondott víz
helyett. Nevetett és azt mondta, nehogy bekerüljön az évkönyvbe! (Késő!)
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Első évfolyamkirándulás: úton Pécs felé, még józanon

III. év Belgyógyászat gyakorlat. Ritka pillanat, együtt a csoport!
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Gyalogtúra után, vízhólyagokkal teli lábakkal
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A
Haga Ágnes

Karcsú Noémi

Kerekes Lajos

Kozma-Bognár
Tamás

Laczó Ibolya

Nagy Katalin

Nagy László

Orosz Péter
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Akik kezdték:

Akik eltávoztak...:

Bayer Lívia
Bertalan Sándor
Gyalai Mónika
Fischer Tünde
Haga Ágnes
Karcsú Noémi
Kovács Attila
Kovács László
Laczó Ibolya
Nagy Katalin
Orosz Péter
Szekeres Norbert
Terney Daniella

Bayer Lívia
Gyalai Mónika
Kovács Anita
Fodor Anikó
Szabó Mónika Éva
Fischer Tünde
Terney Daniella
Szekeres Norbert
Bertalan Sándor
Kovács László

Az ejtőernyősök...:

Akik végeztek:

Patay Gábor
Fodor Anikó
Kerekes Lajos
Szabó Mónika Éva

Haga Ágnes
Karcsú Noémi
Kerekes Lajos
Kozma Bognár Tamás
Laczó Ibolya
Nagy Katalin
Nagy László
Orosz Péter

STATUS

Haga Ágnes: A csoport öreganyja, korához képest fiatalos lendülettel oldotta meg
a csoport fénymásolásait.

Karcsú Noémi: Ex-csoportvezetőnk, aki lemondása után kivirult. Ha így folytatja,
talán Saci nyomdokaiba léphet.

Kerekes Lajos: „Szerény, halk szavú, visszahúzódó." Ejtőernyős landolását
követően azonnal magához ragadta a vezérbika szerepét, majd kisvártatva a
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csoportvezetést is. Soha ki nem apadó mentős történeteivel vidám hangulatot és
némi megosztottságot teremtett a csoportban.

Kozma Bognár Tamás: Szépreményű vőlegényként érkezett a csoportba. Gyorsan
aklimatizálódott, bár megviselte a hegyi levegő hiánya.

Laczó Ibolya: Az otthon védő burkából kikerülve sikeresen bontogatta szárnyait,
mindannyiunk féltő gondoskodásától övezve.

Nagy Katalin: Katánk a csoport buliknak helyet adó lak háziasszonya, aki
nemcsak vendégszeretetével, hanem gasztronómiai tudományával is elkápráztatott
valamennyiünket.

Nagy

László: Hajdú-Bihar megye egyeteméről tette át székhelyét

szerény

csoportunkba - de nem miattunk - elsősorban cardialis okok miatt. Kifejezett
vonzalom munkálkodott benne egy jogász hallgató lány iránt.

Orosz Péter: Az egyetemi tanulmányok szempontjából régi motorosnak számít.
Korábban már megjárta a hadak útját, de végső csatát itt fogja megvívni. Némi
albérleti magány után a Jancsó Kollégium zajos életét választotta.

KÓRLEFOLYÁS

I.

Gyönge kezdés után erős visszaesés volt tapasztalható.

Mindenki

idegrendszerét próbára tette a „SZPAT" teszt a'la Prof. Liposits.
Hasonlóképp gondoskodott lelki nyugalmunkról a biológiai tanszék
professzora, Mr. Dzsoni Fri is.

II.

Az első akadályok sikeres vétele után az élettan tanszék cincálta amúgy
sem nyugodt lelkivilágunkat.
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A tudomány iránti éhségünket néhány béka feje bánta. DG.: Exitus
letalis, decapitatio.
Első szárnypróbálgatásunk eredménye néhány cubitalis véna rupturája,
következményes haematomával, a'la Ibi.

III.

Ejtőernyősök hada ugrott csoportunkba, be is betonozták magukat,
melynek hatására a közhangulat kissé megváltozott.
Manuális készségünket fejlesztgettük mikrobiológia gyakorlaton. Nem
mindenkinek sikerült 100%-osan, néhány bacitenyészet még ma sem
heverte ki a szélesztés megpróbáltatásait, sőt talán sosem fogja.
A vizsgák stresszét oldotta a felelet gyanánt elhangzott egy-két eredeti
diagnózis felállítása, sőt néhány merőben új módszer alkalmazása és
bemutatása is.
Részletezve: harmadikban belgyógyászat propedeutika vizsga:
Z.K. (4.) Az első betegén egyesre vizsgázott, némi könyörgés után a
vizsgáztató újabb pácienst vezettet elé.
Feladat: Vizsgálja meg a beteg hasát!
Z.K.: Megkérte a beteget, hogy forduljon el az ágyban jobbra...majd
balra... A beteg hasát eközben árgus szemekkel figyelte, (bemérte, mint
a vízmértéket), majd diadalmasan közölte a diagnózist: A betegnek
ascitese van!
Vizsgáztató: Ezt miből állapította meg?
Z.K.: Abból hogy a folyadék sol állapotból átalakult gél állapotba.
Vizsgáztató: Na, én is mindjárt átalakulok sóiból gélbe...

IV.

A csoport szekere lassan zötykölődött tovább, Tamás kék Trabantja
formájában, mely

egyik

szülészet

gyakorlat

után

a

sárga

pók

martalékává vált. Tudniillik tilosban parkolásért szállították el. A
konyhapénz 7.000 Ft-ja bánta, mellyel orvosolták a helyzetet.
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Az egyetem rendszeresen gondoskodott a kirándultatásunkról, azonban
Miklós mögött biztonságban érezhettük magunkat Deszk és Szeged
viszonylatában.

V.

Az utolsó év, amit az „iskolapadban" töltöttünk el, bőven szolgált
élménnyel.
A fiil-orr-gége gyakorlatokon különböző lyukak vizsgálata nagy élmény
volt. A „betegkímélő" technikák begyakorlására nehezen akadt alany.
Viszont néhányunknak a homloktükör kifejezetten jól állt.

1
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Laciból a homloktükör viselése pedofil medikus ábrázatát csalta elő.

mm

A klinikai tárgyak gyakorlatának látogatása fakultatív üzemmódban

zajlott.

Például

Peti

a

vizsgán

találkozott

először

urológia

gyakorlatvezetőnkkel, aki udvariasan bemutatkozott neki, és üdvözölte,
hogy végre megismerhette a csoport nyolcadik tagját is.
Igazságügyi orvostan gyakorlatokon igen sok izgalmas téma merült fel.
Éppen a vízihullák és alkatrészeik témakörében süllyedtünk el, mikor is
az előadó egy rejtélyt ismertetett: A Tiszából kifogott egy horgász egy
kezet. Kérdés: Mi volt rajta a különleges? A tömegből elhangzott
válaszok: Fogta a személyi igazolványát!/ A bankkártyáját szorongatta!
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A rendőrorvos brutális fotókat adott körbe. Ági elszörnyülködve nézett
egy képet, sürü sopánkodások közepette. A képsorozat további tagjai
éppen Petinél voltak, aki előző napi mámorából még nem száradt fel
teljesen. Hallva a szörnyülködést, rákontrázott: Ági felé fordulva
közölte: Az semmi, ezt nézd meg, baszd meg!
A korábbi halk zsongás és az előadó mondókája éppen akkor ért
véget...

Csoportunk harmadik évtől mindenféle kellékek és kiegészítők hatására egyre
doktorosabbá vált.
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De sajnos mindig eljön a másnap, igaz, aki legény éjszaka, legyen legény nappal is!

Nem kerülhettük el sorsunkat, minden erőfeszítésünk ellenére eljutottunk a
ballagásig.
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DECURSUS M O R B I
A hatéves szakkör befejezése, reméljük mindenkinek egy időben sikerül!
Az eltelt időszak biztosan nem fog nyomtalanul elmúlni bennünk. Sok szép
emléket őrzünk!
Találkozunk az avatáson!
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Füstös László

Hegyi György

Hernádi Krisztina

Horváth Zoltán

Körmöndi Sándor

Proszenyák Diána

Szabó Mariann

Szerémi Judit

Szkopincev
Dmitri

Takács Mária

Tóth Hanna

Vígh Péter

Zsákai Zsolt
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g
Bencsik Péter

Németh István

Csernai Adám

£
Gál Péter

Pazdernyik
Szilárd

Szilágyi István

n
Zámolyi Szilvia

Varga E. Andrea
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Nagy Gábor

Szilágyi Mónika
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer tizenegy, a világra ártatlanul tekintő ember
- a csoport tagjai, a „kezdő tizenegy":
Bencsik Péter

„Zebra"

Csernai Ádám

,Sumák"

Gál Péter

.Csirke"

becserélve (1/2)

f

Koltai Éva

idegenbe igazolt
(IL-tól)
be- (1/2), majd

Molnár Katalin

lecserélve (III/1)
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Nagy Gábor

Németh István
... öööööööö...
Pazdernyik Szilárd

„Tepszi'

„Agresszív

lecserélve (III/2)

Somogyi Délia

Kismalac"

Sultan Gaith

„Szulti"

be-, majd lecserélve

Szilágyi I. Móni

„Mó"

mm
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Szilágyi II. István

„Sziszó"

Tari Dániel

.Fakutya'

1997-2003

lecserélve (II1/2)

Varga E.

idegenből igazolt

(Skobrák) Andi

(IV/1)

Zámolyi Szilvi

Első év, biológia gyakorlat, Pónyiné vezetésével élénkül a tudományos élet, amikor
berobbant a köztudatba az üveggyapotos centrifugatőgy.
Anatómia, spot-teszt előtt Hrabovszky eligazítást tartott a csoportnak: „A lehető
legpontosabb leírásokat kérjük, az nem elég, ha azt írják, hogy emberdarab." Ezek
után a demonstráción a tetem hátát szemlélve többen sikeresen azonosították a
mellizmokat

és

egyéb

ventrális

oldalon

föllelhető

képleteket

-

milyen

fejetlenséghez vezet, ha fejetlen a tetem!
Dóm tér, reggel 08.05. Két ember tart a „Nagyoki" felé kémia előadásra. Bőti
Zsuzsa és Tepszi, tanár és diák. Szilárd tiszteletteljesen köszön, mire Bőti Zsuzsa:
„Még nem késő visszafordulni!"
Kémia gyakorlaton Szabó Zoli habzó szájjal magyarázta a kémiai folyamatokat,
senki nem értett semmit, mire Koltai Éva megkérdezte, „Kérsz csokit?" Szabó
megdöbbent, majd elröhögte magát, „Kösz, nem."
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Délia esete a latin tanárnővel. A latin tanárnőre - Villányiné - várnak a diákok
szeminárium előtt. Délia már a lógáson töri a fejét, kilép az ajtón, majd hátraszól.
„Nem jött a tanár. Elmentem haza." A következő pillanatban meglátja a tőle egy
méterre ülő Villányinét. Belefagytak a szavak, aztán

föltalálja

magát, „De

aranyosan tetszik itt ülni!"
Élettan előadáson Jancsó prof behatóan, teljes átéléssel ecseteli a

Viagra

bevételekor tapasztalható élményeket: lilás-kékes köd a szem előtt, stb. Nagy
röhögés az előadóban, erre Jancsó: „Én is úgy hallottam!"
(Csirke: „Asszem ezen az előadáson sem voltam benn!")
Élettan gyakorlaton Pisti nagy „élvezettel" fejezte le a békát, mely hirtelen kiugrott
a kezéből immár fej nélkül. A gyakorlat enyhén kaotikussá vált, a lányok
visítoztak, a fiúk kergették a decapitált állatot.
Az epidermális növekedési faktor. Paprika Dóra: „Mire hat az epidermális
növekedési faktor?" Szilvi: „Mire-mire? Hát az embrió növeszti a hámát!"
Kórélettan gyakorlaton előkerült egy sztori egy fiatal srácról, aki balesetben egyik
napról a másikra elvesztette a heréit. A srác kiborult, azt mondta, hogy inkább
lenne hülye, csak lehetne gyereke. Gyakorlatvezetőnk Miklós erre megfeszítette
kigyúrt (pumpált) mellizmait és közölte, inkább heréljék ki, mint hogy 5 pontot
veszítsen az IQ-jából.
Daninak harmadévben (első próbálkozásra), pathológia gyakorlaton egyetlen ott
hallott dolog ragadt csak meg spontán módon a memóriájában: postmortem
autolysis. Ez viszont nagyon, majd egy hónapig ismételgette.
Mikrobi gyakorlataink nagy részben a Dóm téren játszó óvodások fejlődésének
hosszú

távú

utánkövetésében

merültek

ki,

kivéve,

ha

gyakorlatvezetőnk

élményszámba-menő kacagása visszazökkentett minket a gyakorlat keretei közé.
Mikrobiológia pót-pót demón Délia Zebrához: Mondj egy mycobacteriumot!
Válasz: M. scrophulaceum. Erre Délia: Valami rövidebbet!
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Csanády prof. első kardi előadáson megjelenik vérző pacával a fején, és magyaráz
lelkesen: Bú-tu-tup...Bú-tu-tup...
Tényi Mária professzor asszony (nagydarab mama) belgyógyászat előadáson a
teljes zavarban levő férfibeteggel letolatta a gatyáját, majd a beteg teljes
megrökönyödésére bemutatta a jelenlevőknek a cremaster reflexet.
Letoha

Annamária

és Szepes Attila beszélgetnek.

Letoha, „Ezek a hülye

beteghordók! Malvinnak hívják a beteget, erre idehoznak egy nőt!" Mire Szepes,
„De bunkó vagy bazmeg!"
Bel gyakorlaton Szepes Attila: „Nem azt kell kérdezni a betegtől:

Van-e

flatulencia?; hanem: „Aztán fingik-e bátyám?"
Deszk - pulmonológia gyakorlat, az évfolyam eminense, Németh I. beteget vizsgál.
A beteg mereven figyel. Németh I. blikk-diagnózisa: „Tüdő tu. agymetával!"
Később kiderült, hogy a beteg enyhe dementia mellett krónikus bronchitisben
szenvedett.
Mó Mezőtúron

átutazóban

ingerenciát érzett arra, hogy megossza

érzéseit

valakivel, így megírta sms-ben Pistinek, hogy milyen csúnya emberek laknak ott.
Pistinek, aki mezőtúri.
A demo hematológia és kardiológia témakörben, tesztírásformájában valósult meg
a II. Bel tantermében több csoport együttes szereplésével. Maurer főorvos asszony
és Bencsik Gábor doktor cirkált a teremben fölügyelve a rendet. Mi persze mind
megijedve, puskázni alig-alig mertünk. „Maurer mama" megáll a hátsó sor háta
mögött, feszült csend, írni sem merünk (puskázás nélkül nem is nagyon van mit),
majd Maurer halkan megszólal, „Ne azt írjad, nem jó! Na figyelj, majd mondom,
mit írjál!"
Szabó Endre, radi gyak. Végigszagoltatta a kezét mindannyiunkkal és csodálatos
karbonsavak keverékéből álló illatkompozícióval örvendeztette meg olfactorius
végkészülékeinket, majd fölfedte a szag forrását: egy páciens axilláris árkából
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származó apokrin mirigyek terméke, mely még mindig érződött, bár szegény Endre
már lOx megmosta azóta a kezét.
Ortopédia gyakorlaton Kellerman Péter gyakvezünk oktat, tárgy a csípőprotézis
behelyezése: „Buzira benyomjuk és akkor tutti!"
Urológia gyakorlaton (a büfében) gyakvezünk kávéjába majd belefulladva a
nevetéstől ecseteli a csoportnak, hogy hogyan szabadították meg X.Y.-t a
férfiasságától. Az osztályon a nővérek jótékonyan nyitva felejtették a kórterem
ajtaját, és a 8-as csoport „véletlenül" pont bepillantott. Következő gyakorlaton
extra információk az esethez: a műtét után két nappal a betegnek lerohadt a fél
„klitije".
Szerenádot tartottunk Pintér Olivérnek (urológia gyakvez), a Süsüből énekelünk a
lépcsőházban, mire Pintér Olivér, „Inkább gyertek be!". Szilárd az ajtóban: „Várj
meg lepke, várj meg!"
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A negyedik stádium

Az ötödik stádium
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A hatodik stádium
Életünk fontos része a sport

Vízen
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Eszkimópuszi

Jeti a hóban
77

A

SZTE ÁOK Évkóni/v

. í

1997-2003

•

5ZTE ÁOK Évkönyv

1997-2003

Élvezet?
Beteg vagy orvos?

79

SZTE ÁOK Évkönyv 1997-2003

Eletünk fontos része a társas érintkezés
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Szerelem
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Bajcsi Dóra

Barcsik Tibor

Baumann Marcell

Farkas Attila

Fricska Nagy
Adrienn

Fújsz Eszter

Hajdú Kristóf

Tóth Róbert

Udvari-Nagy
Szilveszter
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A kezdőcsapat

Baj esi Dóra
Barcsik Tibor
Baumann Marcell
Döme
Éva
Farkas Attila
Fricska Nagy Adrienn
Fújsz Eszter
Hajdú Kristóf
Kormányos Zsófia
Ladányi Katalin
Lipták Péter
Lust Zsófia

1997-2003

Leszerződtetett
idegenlégiósok az előző
évfolyamból

És akik szintidőn belül
beértek

Tóth Róbert
Udvari Nagy Szilveszter

Bajcsi Dóra
Barcsik Tibor
Baumann Marcell
Farkas Attila
Fricska Nagy Adrienn
Fújsz Eszter
Hajdú Kristóf
Lipták Péter (ösztöndíjjal
Németországban
mostanság)
Tóth Róbert
Udvari Nagy Szilveszter

Szakfordítós csoportról lévén szó, először is angol nyelv szeretete, vagy későbbi
utálata, vagy szánt szándékú negligálása hozta össze a csoportot. Az rögtön látszott,
hogy nagyon vegyes csoportot sikerült összemixelni, mert szinte mindenki
máshonnan jött szerencsét próbálni Szegedre, és más egyéniséget is képvisel.
Rögtön az első évben eldőlt, hogy hányan gondolják komolyan a nagy
„meglepetéseket" tartogató szakfordító képzést. Egy páran azon is elgondolkodtak,
hogy vajon orvosok akarnak-e lenni Pónyiné rettegett, cseppet sem gyengéd, annál
inkább feszéjezett biológia gyakorlatain. Az első stressz ulcusok kialakulását
erőteljesen promótálták a SPOT-tesztek is, ahol páran egy életre megutálták a
gombostűket. Másod- és harmadév keménységével és vas szigorával igencsak
megtizedelte a csoportot, amit mi sem mutatott jobban annál, mint hogy alig páran
jártunk csak le a SZOTE Klubba. Egyszer, Sectio közben Tiszlavicz László docens
rámutatott egy elváltozásra és megkérdezte, hogy mit látunk. Először nagy csönd,
aztán mindenki elkezdett motyogni valamit: docens Úr egy nagy igazsággal vette
vissza a szót: „A gondolkodás obstipatióját általában a szavak diarrhoea-ja követi."
A negyed év már sokkal benignusabbnak bizonyult elődeinél mindenféle téren.
Pulmonóligai gyakorlaton Eszter már villogtatta tudását, és akkor eldöntötte, hogy
tüdőgyógyász lesz. A sebészeti szakmák nem voltak valami népszerűek a
csoportban, bár Kristóf saját bevallása szerint szeret meleg emberi testekben
nyúlkálni, így sebész lesz. O, Dóra és Adrienn is mentőtisztként dolgozgattak a
szigorló évben.
így telt el békességben, sokszor kellő mennyiségű izgalommal, és iszonyatos
gyorsasággal ez a hat év.
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Aladics Barbara

Mihályi Lilla

Papfalvi Erika

Patay Gábor

Temesvári Klára

Ugocsai Péter

P
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Vendrey Róbert
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Mohácsi Szilvia

Palotai Péter

Valentényi Éva

Vass Gábor
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Aladics Barbara, alias Bari, aki nem a csoport fekete báránya
Mihályi Lilla, a 100 $-os mosoly tulajdonosa
Mohácsi Szilvi, a csoport szociális munkása
Palotai Péter, a titokzatos szőke herceg
Patay Gábor, akinek csak a hobbija az egyetem
Papfalvi Erika, a csoport ügyintézője
Ragó Péter, ál-évfolyamfelelős
Szatmári Akos, repülőtiszt-alezredes
Temesvári Klári, az első asszony
Ugocsai Peti, a kutatójelölt
Vass Gábor, V.G., aki bármit megorganizál
Valentényi Evi angyalbőrbe bújtatott démon
Vendrey Róbert, aki "szőke, szemüveges és csak néz" (dr. Mezei
Zsófia fő-kórélettanászunk)

Próbálkoztunk a fül-orr-gégészettel. (Nem sok sikerrel, az
eszközhasználat csak illusztráció.)
Minket nem csak a véletlen, hanem a NYELV feltétlen szeretete hozott
össze. Jelen esetben az angol nyelv. Ugyanis mi lettünk az egyik
reményteljes szakfordító csoport. Volt, akinek a kedve már az első órán
elszállt, míg mások hónapokat, sőt éveket küzdöttek. Végül csak hatan
értek célba a tizenhárom indulóból. A nyelvi egység bomlása ellenére
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nem a széthúzás uralkodott el csoportunkon, éppen ellenkezőleg,
mindjárt három pár egymásra talált az első évben. Ezekből egy
kapcsolat lángol még. Az első év ezen kívül nem hagyott mély nyomott
emlékezetünkben, kivéve a hosszú biológia gyakorlatok = izgalmas
kártya partik, és a fiúk kezdődő csocsó-szenvedélye.
Másod évben új szereplővel, Barival gyarapodott a csoport. Kezdetben
csak a partvonalról szemlélt bennünket. Később bevallotta, hogy a
távolságtartás oka, a rólunk terjesztett pletykák voltak. (???) R. Peti
házibuliján kiderült, hogy minden igaz az utolsó szóig: szemérem nélkül
tártuk fel titkainkat, (volt szó méretekről, reggeli tevékenységről- úgy,
mint „sátorállítás", és fiziológiás jelenségként a női mellek
asszimetriájáról.). Ez az este is jelentős mértékben hozzájárult
anatómiai
szigorlatunk
sikerességéhez
akárcsak
szövettan
gyakorlatunk:
„Czigner Andrea: Mutassa meg mindenki a hámátmenetet az anusán!
Fiúk: I t t mindenki előtt vagy kettesben?
Komplex

élettani

ismereteket

azonban

nem

sikerült

kollektíve

magunkévá tenni, sajnálatunkra ketten távoztak (Andi és Barnabás).
Harmadév elejétől egy új színes egyéniség gazdagította kollektívánkat
Patay Gábor személyében.

Beható szemészeti vizsgálat. (Ók már régebb óta tanulmányozzák
egymást.)
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A negyed- illetve ötödév már stresszmentesebben zajlott hisz már csak
a DR utáni pontért ment a harc - kicsit fel lehetett engedni.
A hatodév volt az amikor már mindenki a saját útját kezdte járni.
Szétszóródtunk az országban... Kezdett olyan lenni, mintha nem is lett
volna az elmúlt öt év. Ilyen az élet mindenkinek a saját útját kell
taposni. A távolság azonban nem csökkentette az egymásért való
aggódást, ha kellett csörögtek a telefonok, koccantak a poharak, de
azért így a végén már minden más lett - felnőttünk egy kicsit a
feladatokhoz. Sok munka vár még ránk, talán nem is tudjuk mennyi és
ezt egyedül kell már felvállalni mindenkinek. Csüggedni azonban nem
szabad íme néhány szívderítő pillanat a közös nevetéseinkből:
Első anamnesisek:
Aladics Bari: Alkoholt tetszik-e fogyasztani?
Beteg: Minden reggel egy felest. Mér', maga nem?!
Gruber tanárnő és a pályaválasztás
Mohácsi

Szilvi: Nem leszek

kardiológus, mert nem hallom jól a

szívhangokat.
G.t.: Ugyan már, van olyan kolléga, aki 20 év múlva se hallja.

Robi körül a levegő láthatóan szikrázik
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Szentpáli adjunktus és a pályaválasztás
Legelső sebészet gyakorlaton: Ti mind orvosok akartok lenni?! Most
hagyjátok itt az egyetemet! Menjetek taxisofőrnek vagy vízvezetékszerelőnek, abban több a pénz!
Első urológia gyakorlaton:
Gyak.vezetőnk katéter felhelyezését magyarázza férfiakban.
- Szeretném illusztrálni a szituációt! (Mihályi Lillának) Te leszel a penis!
-Majd középső ujjára felvázolta az anatómiai jegyeket.
Anatómia szigorlaton:
A vizsgáztató a radiatio opticára igyekszik rákérdezni, már mindent
megpróbált, végül a falon lévő radiátorra mutogat:
- Mi lehet az akkor?
- Konvektor?

minket.)
Szakdolgozatról:
Nyuszika ül az erdő szélén a füzetébe temetkezve.
Arra megy a Róka.
-Mit csinálsz, Nyuszika?
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-írom szakdolgozatomat.
/

-Es miről írod?
-Arról, hogy a kisállatok hogyan tudják megvédeni magukat a nagy
vadakkal szemben.
-Na, gyere Nyuszika, menjünk be az erdőbe! Bebizonyítom, hogy
hülyeségről írsz.
Nyuszika és a Róka elvonulnak az erdőbe. Csitt-csatt, dirr-durr. A Róka
összeverve előmászik, mögötte a Nyuszika egy karcolás nélkül boldogan
ugrándozik.
Hasonlóképpen jár a Farkas is.
Arra jár a Medve is. Ő is be akarja bizonyítani a Nyuszikának, hogy a
kisállatok nem védhetik meg magukat a nagy vadakkal szemben.
Elvonulnak az erdőbe. Megint csitt-csatt, dirr-durr. A medve félholtra
verve kullog el a tett helyszínéről. Utána előkerül a Nyuszika is az erdő
mélyéről egy apró sérülés nélkül. Nyuszika után előlép az Oroszlán is és
így szól:
-Látod

Nyuszika,

nem az

számít,

hogy

milyen

témából

írod

a

szakdolgozatodat, hanem hogy ki a konzulensed!
Az

angolórákon (majdnem) mindig a jó

hangulat

uralkodott.

Az

uralkodott esetünkben megfelelő kifejezés, mivel bárki megerősítheti,
legfőképpen tanáraink, hogy a csoport jó hangulat iránti indíttatása
gyakran

fontosabb

volt

a

tanulásnál

is.

De

éppen

ezért

(és

természetesen fantasztikus tanáraink - egy-két kivétellel - és a
kiválóan összeállított tananyag miatt) emlékszünk majd vissza szívesen
/

rájuk. Es azokra is, amikor nem voltunk ott, mert máshol voltunk
helyette, kollektíven. Például, bocs Vanda, amikor fordítás helyett
csoportosan

moziba

mentünk

hivatalos

elfoglaltságra

hivatkozva.

Természetesen mindig a fiúk vezettek tévútra, ők voltak a káosz, a
lógás és persze a késés vezéregyéniségei. A késés terén meg kell
említenünk Ugocsai Péter csodálatos teljesítményét, aki összesítésben
abszolút győztese lett e nemes versenynek, bár a hozzánk ritkán
látogató Tari Dani egyórás késéseit senki nem múlta felül egyéniben. A
verseny abszolút vesztese egyik legkedvesebb tanárunk, Varga Vanda,
aki öt éven keresztül egyre kétségbeesetten vette tudomásul, hogy még
mindig nem tud hatásos ellenszert ez ellen. De azért ezúton is
köszönjük kitartását, reméljük nem volt annyira rémes minket tanítani,
mint amennyire mi úgy gondoltuk, hogy az volt.
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Akos és a csoportbulik: Ákos három nővel

W
^UQfrWrfJo.

kos egy rakás nővel
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Akos hangulata a tetőfokon
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A csoport jókedvéhez nemcsak a 10-es, hanem a 11-es csoport (Csifcsák
Gábor, Kovács Nándi, Gazdagh Gabi és Kardos Ancsa) és a hatodévesek
(Eiler Nóra, Kiss Evi és Fejes Imre) is hozzájárult.
/

Leánybúcsú: Első csoporttársunk, aki beadta a derekát, Temesvári Klári

Sima grillpartinak indult...

de Klári mást gondolt, bemutatta az égés fiziológiáját
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.majd elsősegélyben részesítette az áldozat (Börcsök Évi) haját.

Két pohár bor feledteti a megrázkódtatásokat.
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Csoportfényképezkedés: mindenki más irányba tekinget. (így kezdődik
a csoportszéthúzás.)
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik segítettek abban, hogy idáig
több-kevesebb lelki illetve testi sérüléssel eljutottunk.

KÖSZÖNJÜK!
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Bódi Nikoletta

Börcsök Éva

Czúth Orsolya

Csifcsák Gábor

Gazdagh
Gabriella

Kardos
Annamária

Kovács Nándor

Mitykó János

Sólyom Ildikó

Varga Katalin

tv\?
Papp Zsófia

11.
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A csoport korábbi tagjai:
Balló Flóra már SOTE-s, kislánya a patoszszigorlata után röviddel született meg.
Hortobágyi Szabolcs / Kacsa a jogi tanulmányokra cserélte fel a medicinát.
Réka, ma már büszke hastáncstúdió-tulajdonos egy évig velünk is járt.
Doki Zoli a pinyó+foci kedvelő két évig volt velünk.
Bambusz / Balázs lelkes csoportprogram

szervező, hatodévben

hagyott el

bennünket Ausztrália partjaiért.

Velünk történt...

Anatómia második bonctermi gyakorlata: a nyugodt hangulatot a rettegett anatómia
prof. Liposits Zsolt belépése szakítja meg. Dermedt csend. +-an a cipőjüket nézik,
5-en a radírjukat keresik, a többiek minden különösebb ok nélkül süllyednek a
boncasztal alá. Végül a prof. Orsira bök és mennydörgő hangon megszólal.:
- Kollegina! Mutasson meg egy thoracalis csigolyát!
Orsi remegő kézzel nyúl az asztal felé, a tálcán csak úgy zörögtek a csigolyák.
Majd

minden

mindegy

alapon

kiválasztott

egyet,

ami

történetesen

épp

thoracalisnak bizonyult.
Prof: - Látom, hogy készült, de a kollokviumhoz több kell!

A tüske
(Evkönyvíráskor Nándi a feltoluló emlékektől indulatosan fordul Mityihez:
- Azt kéne megfogalmazni, hogy elsőben Kata és Niki hogy baszták el az
elsősegély vizsgánkat!)
Farkas Laci: - A feladat az artériás nyomópontok felsorolása, elég lesz, ha 5-öt
leírtok gyerekek!
Kata és Niki ezt kicsit részletesebben fejti ki (pl. a. femoralis superfícialis), a
megszerezhető 5 pontból 10-et szereztek. A kedves gyakvez pedig ezek alapján
módosította a ponthatárokat, ezért a fiúk elbúcsúzhattak a jelesüktől.
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Nyerő Páros
Fizika gyakorlaton a feladat megkezdése előtt Kata már szétszedi a műszereket,
majd mindent összekutyul, és büszkén várja a gyakvez engedélyét a kísérletre.
Gyakvez.: - Benned egy fizikus veszett el, de az jó mélyen, azok szednek mindent
szét!
A kezdeti nehézségek ellenére Niki és Kata / mint rendesen / ötös gyakorlati jegyet
zsebelhettek be Lacitól. Ennek magyarázatát Niki adta meg: - Hiába, mosolyogni
tudni kell!

Romantika
Garaczi Edina gyakvez könyékig a cadaverben, egy hajtincse a szájába lóg. Nándi
-rajongója?- készségesen kisimítja az arcából.
Csifi:- Te, neked nem „olyan" a kesztyűd?
Nándi:- Ja, de! Bocs!

Bioszvizsgán a sejtmagi fehérjetranszportról van szó.
Szabad János: A világon csak egy olyan biológiaintézet van, mely ennek a
kutatásával foglalkozik. Mit gondol, melyik ez?
Kata: -Ez?
Sz.J. az asztalra csap: Ördöge van!

Orvosi Antropológián testképeket sorolunk fel: szemfenék, farpofa, seggfel...
Szabolcs: pizza-hát!

Dr. Szakács Réka szövettanon elemzi a szem anatómiáját, mikor a csarnokvízhez
ér:
- Humor aquvose. - M a j d mellesleg félvállról megjegyzi- Hát humorom az nincs.
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Pátosz - élmények:
Gyorsított szervdemó szerű boncoláson Nándi félbeszakítja a magyarázatot hogy
megmérje a májat. Dr. Kapin Mariann megtippeli a súlyát, persze Nándi fölélicitál.
M. -Fogadunk egy sörben?
Nándi fölényesen 400-500g többséggel nyer, ha lehetséges, akkor TUBORG-ot
kér. Következő szövettanon Bódi doktort a berobbanó M. szakítja félbe kezében
egy dobozos Tuborggal.
M.: - Elnézést, de Kovács Nándor a 1 l-es csoportból megszomjazott.
Mityi és Nándi a kismedencét boncolják. Mielőtt nekiesnének a gombossal a
hólyagnak, kezeikkel gondosan végigtapogatják a régió fő képleteit. Mikor egy
gömbölyded diónyi képletet találnak diadalmasan kiáltják: Ugye ez a prosztata?
Dr. Román Eszter rányom a szervre, a rectumból egy sötétzöld megkeményedett
fecolith bukkan elő: - A fenét! Ez kaka!

Csifi számára a lélekemelő másodév után a rémségek éve következett. Ez a
patológiában, a szervdemókon, és a boncolási gyakorlatokon teljesedett ki. Ezért
főleg a II. félévben Csifi kissé hanyagolta a Mars térnek ezen szegmentumát. Eljött
a szigorlat napja. A boncteremben I. Béla. Ennek ellenére Csifi sikerrel vette az
akadályt. Hogyan?
IB. - Nevezd meg a képletet!
Cs. - Trachea?
IB. - Nem.
Cs. - Oesophagus?
IB. - Nem. Aorta!

Az első

Pathoszdemón:

Orsi súgva: Mondj légyszi pár szót a diabetesről!
Gigi szintén súgva: Nem mondok semmit, mert figyelnek minket!
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Dr. Lencse Gerda a diabetológia titkaiba próbálja a csoportot bevezetni segítségül
hívva ehhez kockás papírra írt jegyzeteit:
- Hát akkor hogy termelődik az inzulin? A Langerhans-sejtekben termelődő inzulin
a duodenumba ürül a Wirsung-vezetéken, majd felszívódik a vérbe!!!!!

A fiúk az anamnesis felvételt gyakorolják, de mit sem sejtenek annak buktatóiról.
Már a vége felé járnak a kérdezésnek, a beteg készségesen válaszol:
- Gyógyszerérzékenysége van-e?
- Nincs.
- Családjában fordult-e elő hasonló betegség?
Amikor a fiúk kifogynak a kérdésekből, kínos csend keletkezik, amelyet a beteg
kérése old fel!
- Akkor fiúk most már ti is mondjatok magatokról valamit!

Mikrobi gyakvez: - Hogy hívják ezt a baktériumot?
Az éppen késéssel beeső: - Kardos Annamária!

Mikrobin táptalajra oltjuk a bacikat, a jegyzet útmutatása szerint 4 részre osztva azt.
Bambusz táptalaján ez áll:

Bőrgyógyon

lelkesen magyaráz Dr. Szolnoky Győző: A másodfokú vénás

elégtelenséget a beteg lábon barnás foltok jellemzik. Látjátok?
Beteg: - Igen, 79-ben leforráztam doktor úr!
Gy: - Ez most nem jött össze.
Később épp egy laphám carcinomát demonstrál egy nőbetegen. A beteg lábán 10
Ft-os nagyságú karfiolszerü exulcerációval tarkított növedék.
Győző: - Jól látható a tumor nem most keletkezett, az évek során „szép" nagyra
nőtt.
A beteg öntudatosan közbeszól. - Doktor úr! Nem hanyagoltam el, körömvágó
ollóval rendszeresen visszavágtam ám!...
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Mitvi kórélettandemó

után a Vízműben: - EZEK A DEMÓK OLYANOK, MINT

EGY SZÉKREKEDÉS UTÁNI NAGY SZARÁS!

Zsófi így jellemzi Évát és Bambuszt

versikéjében:

Egy ló vágtat a pusztán
Nyihog egyet kurtán
Egy ifjú hölgy ül a hátán
Farmakológia előadásra megy, az ám!
A nap végén felpattan a lóra
Az előadásait a csoporttársaknak odaadja
Majd Mihálytelken tér nyugovóra.
Tengeri, tavi halak reszkessetek,
Mert ez a fiú jön, s kifog benneteket.
Ellenfél kosarasok reszkessetek
Mert ez a fiú mindjárt hárompontost dob nektek.
Világranglista élteniszezői reszkessetek,
Mert ez a fiú mint a sicc legyőz benneteket.
Világ jó zenészei örüljetek,
Mert ez a fiú szeret benneteket.
Sörös palackok ne féljetek,
Mert úgy se marad bennetek
Semmi!

DokiZoli anagrammát írt Mityi nevére: KIS MOTYÓJÁN MÁKNYI TOJÁS

Bulikon történt
Gigi: Mi lennél, ha fa lennél?
Réka: Franciaágy!

A játék lényege, hogy ha a feltett kérdés A-K betűvel kezdődik a csoport igennel
válaszol, L betűtől kezdődően a válasz nem.
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Nándi: - Tárgy?
Csoport: - N e m
N: - Fogalom?
Csoport: - Igen
N: - Erotikus?
Csoport: - Igen
N: - Nő kell hozzá?
Csoport: Nem
N: - Férfi kell hozzá?
Csoport: - Igen
N: - Anális szex?
Csoport: - IGEN!

SZOTE KLUB:
Szabolcs: Igyunk már egyet, gyere meghívlak valamire!
Kata: Köszi szépen, de nem kérek semmit!
Szabolcs: Na gyere vendégem vagy egy Bailey's-re.
Kata: Köszi szépen, nem kérek.
Szabolcs: Ne sértsél már meg! Na egy Bailey's-t!
Kata: Köszi, de nem vagyok szomjas!
Azóta már Kata se csak akkor iszik, ha szomjas.

Főleg a csopbulikon a házilag készített Bailey's-nek volt nagy sikere. íme az
Orsitói és Ilditől származó recept:
2 tojássárgája, 2 dl konyak vagy rum, 3 dl tejszín, 2 csomag vaníliás cukor, 2
csomag csokis cappuchino, cukor, ízlés szerint. Főzni nem kell, csak egyszerűen
összekeverjük, esetleg shakerben összerázzuk.
A Rafaello-golyók készítését Nánditói lestük el (kb. 60-70 kis gombóc): 1,5 dl
vízben felolvasztunk 30 dkg kristálycukrot. Még melegen belekeverünk 25 dkg
zsíros tejport, 25 dkg kókuszreszeléket, 25 dkg feldarabolt margarint és 2 evőkanál
vaníliás cukrot. 1 napra hűtőbe vagy 1 órára fagyasztóba tesszük.
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Gombócformálás. A gombócba

tehetünk

1997-2003

diót, mogyorót,

finomabb), majd kókuszreszelékbe forgatjuk bele a gombócokat.

Balló Flóra kisbabájával (Johanna 5 napos)
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Quizkérdés: Mi Csifi vércsoportja?

Ketten egy mikroszkópnál!
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Tisza-parton

Tisza parton
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A múzeum lépcsőjén ülve (Bambusz és a Horgászmagazin)

Ballagás
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A szabadtéri főzésnek kedvenc helye volt a csoportnak a sárga. A fiuknál
igazán jó dolgunk volt: kaja, pia, szieszta, hastáncosnő!
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Majáliskor a menü Slambuc volt

DEMÓK után ZH-t tartunk! Zárt Helyi buli palacsintasütéssel, számítógépes
játékkal - Kifulladásig!

Amíg sül a palacsinta
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Degeszre tömött hassal

Vendégségben Nikinél.

Nándi Rafaellót készít, épp a mogyorót pirítja hozzá!
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Már megint csak eszünk-iszunk!
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Csoportkirándulás

Az

esztergomi

csoportkirándulás

Atyja

Bambusz

volt,

aki

a

szállásról

gondoskodott.
Az esztergomi bazilika megtekintése volt a kultúrprogram, amit a Dunán való
Sétahajókázás követett. A szálláshelyünkig kiadós gyalogtúrát kellett megtennünk,
lógó nyelvvel érkeztünk a menedékházhoz. A naplementét és a Duna-kanyar
csodás panorámáját már onnan csodáltuk meg. A napot forralt borral, és az
akkortájt divatba jött Activity-partival zártuk.
Másnap abszolút sportprogram várt ránk: A Rámszakadék „meghódításával" zárult
a hétvége.

Csoportkép a szökőkútnál
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Gyalogtúra

Sörözés a hegytetőn
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Bakó Linda

Bánfi Hilda

Csík Ida

Demeter Gábor

Feke Gyula

Gubicsák Anna

Kovács Anita

Serfőző Csilla
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Évfolyamunk

erős

katonaságunkkal-

végváraként

soha

nem

a

hat

hagytuk

év

alatt-

eltiporni

évenként

magunkat

meg-megújuló
Sajnos

annyira

megújult gárdánk a 6 év alatt, hogy most már csak egy-két ember tudná
megmondani hányan és kikkel együtt indultunk, de talán már ők sem, mert a
kavarodásban ők is elvesztek.

Csoportunk létszáma, összetétele a legnagyobb szezonális variabilitást mutatta.
Meditáció az elhullottakért.
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Avatási szertartás

A 12. csoport harmadévben aktuális tagjai.
A fotóról lemaradt: Ancsa, Hilda, Ida. Linda
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Végül is mégiscsak végeztünk az ötöd évi létszámmal...sajnos negyed év végén
sikerült két értékes jellemű szabadelvű csoporttársunktól megválni, nem is_szólva
arról, hogy már harmadév végén elvesztettük zászlós csoportvezetőnket, aki
tényleg önzetlenül szolgálta közös érdekünket és ezzel ki is érdemelte a Főnök szót
és elvesztésével olyan űrt hagyott maga után, amit utána sem sikerült senkivel
pótolni.
De azért összerázott bennünket ez a küzdelmes hat év, és még meg fogjuk látni
mennyire össze is fog hozni, ahogy az évek múlnak felettünk, és a világ kezd egyre
szűkülni körülöttünk. Vagy éppen tágulni? ... ki tudja ... Minden estre kívánunk
minden

egyes kedves volt és maradt csoporttársunknak

és

sorstársunknak

sikerekben gazdag, perekben szegény életutat, életpályát, és hogy mindannyiunk a
végén meg is legyen elégedve bejárt ösvénye, és vándora sorával.

A boldog gyermekévek!
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/Dr. Szepes Attila/

rJJ J

És itt a vége!
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Szerenád
Szalóki and Varga koprodukcióban sikerült megszervezni a szerenádot.
Kettő lovaskocsin kellett osztoznunk (ugyanis az előttünk diplomázó évfolyam
összetörte a fuvaros 3. kocsiját).
A Felső-Tiszaparton a Fókánál tartottuk a gyülekezőt, és ki megkezdte, ki pedig ott
folytatta a jó hangulat alapozását. Itt szeretném megköszönni a részvételt a
legbelevalóbb 5. csoportnak, akik hiánytalanul eljöttek (sportversenyen igazoltan
távollévő csopvezünk is lélekben velünk volt).
Köszönöm a kerékpáros és autós kísérőinknek is a részvételt.
Továbbá köszönet a gyertyákért is!
Hamarosan átkeltünk a Bertalan-hídon, és szerenádot adtunk Prof. Dr. Varró
Vincének, Prof. Dr. Szabó Jánosnak és Prof. Dr. Iványi Bélának.
Visszatérve Szegedre felkerestük Prof. Dr. Kolozsváry Lajos, Prof. Dr. Varga Tibor
és Prof. Dr. Dux László „ablakát" is.
Meleg, csillagfényes májusi este volt, a trauma-ügyeletes az Ujklinika volt, szóval
minden adott volt egy jó hangulatú görbe estéhez!
Rajtunk nem múlott!!!
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