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"Jöijenek, érezzék iól magukat!"
Egl beszéIgetés Tóth "Laca" Lászlópal és MiIe *Fofo'Joszffil

Equus Napok Április 3-10
Napirend

ZooDIÁK
Egy zoologus klub közgyülése

SportRovat
Egyetemi összefoglaló

"Négy ember kellhozzá, meg egy kis sör..."
Egy interjú Bulyáki Lászlóoal, csocsós

Szállás
A kiVETítés kollégiumi melléklete
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Lángoló Szerelem és más mesék
Ettöl még egl ló is röhög

Kötelespéldányok
Egl kaland egl főszerkesztő életében

korbonctani versike
Mese egl kedaes kicsi barikárol

KószóNJür Pnop. Dn. Vönós l(Ánoty, Dn. Sznray
FnnnNc, az Axnrómw És SzövBrraNI TaNszÉr, a
DÉxÁNI Hlvattt, a KolrÉcluM, A KötwyrÁn, a
Nonuarív KurarÁsI BzorrsÁc, R Snm.unI,vEls

Eoyprrm MBoIrus c. LApJA, És e TeNuLtrlÁrn OszrÁry
öNzBrrsN sncírsÉcÉr!



"Melyiket tanulták?... A szelíd kis az arcukon annak

,t kutya táplálékszükséglete tág
C/L határok között változik kora, élet-
tani, fizikai igénybevétele, stb. szerint
(növendék-idős, lakásban tartott-
munkakutya, vemhes, szoptató). Az
aktuális igényeknek megfelelő meny-
iségú, minőségű, összetételű táplálék
biztosítása nem egyszeríi. IJgyanaz a

táplalék egy gyors növekedésű fiatal
kutyának nem elég, mig a kevésbé
ígénybevett állatnak sok, így elhizáshoz
vezethet. A statisztikák azt mutatják,
hogy a kutyák kb. 40 %-a elhízott, mely
számos komoly egészségügyi problémát
okoz, végső soron az állat életét rövidíti
meg.

Az elhizás a szükségleten felül bevitt
energia okozta állapot. Ennek diag-
rloszíizálása, mértékének megállapítása
nem egyszeríien azí jelenti, hogy egy
kutyát kövérnek nevezünk vagy sem. Az
elhízás mértékének, típusának, kiváltó
okainak megállapítása, valamint kezelés
módjának meghaíározása állatorvosi
feladat. A kövér kutya mindennapi
táplálékának lecsökkentése fogyókúra
céliából, állatorvosi kontro11 nélkül
veszélye§, a kutya egészségét kockáztat-
ja.

lt fajtára, nemre, korra iellemző ideáIis
testsúlyt kismértékben meghaladót túl-
súlynak, a több, mint 15 %-al meghal-
adó állapotot elhízásnak nevezzük. Az
elhízás elbírálása nem egyszerűen a test-
tömeg lemérést jelenti, emellett szük-
séges a kondíció becslés pontozásos
elbírálása a pontos diagnózis megál-
Iapításához, az alábbi 5 kategória
alap|án:

l. kóros elbfuás: bordák nem láthatók,
nem tapinthatók; nagy mennyiségú zsír-
réteg a törzs alakját megváItoztatia; a

has és mellkas alsó vonala egybefüggő, a

has alsó vonala nem felhúzott; a has
bőre alatt negy menyiségű |e\őgó zsir-
réteg; a mellkas bőre alatt vastag zsír-
réteg tapíntható.

se? Dr, Gerics Balázs

2. mérsékelt elhizás (úlsúly): bordák
nem láthatók, de tapinthatók; a mellkas
és a has elkülönül, a has vonala
kismértékben felhúzott; a has és mell-
kas zsírréteggel van fedve.

3. optimális kondíció: bordák nem
láthatók, de könnyen tapinthatók; a

mellkas és a has elkülönül, a has vonala
felhúzott; a bőr alatt vékony zsirréteg
tapintható.

4. sovány: bordák láthatók;a has felhú-
zoíí; a bőr alatt vékony zsírréteg tapín-
tható.

5. kóros lesoványodás: bordák,
csigolyanyúlványok, külső csípőszög|et,
ülőgumó iól látható; a bőr alatti zsír-
réteg teljes hiánya; általános gyengeség.

Az elhizásra hajlamosít a kor, a nem
(szukák), az ivartalanítás, a fajta
(1abrador, terrier, spániel, tacskó, basset,
beagle), az éIetmód (lakásban tartott) és

a gazda rossz szokásai (jutalomfalatok,
emberi táplálékok: csokoládé etetése).

Az elhízás diagnosztizálása fontos,
hiszen a háttérben a tíIzot,t" energiabevi-
tel okozta elhizás (egyszerű )

elsődleges,) mellett, különböző
betegségek következtében kialakuló
(következményes, másodlagos) elhízás
is lehet, mely esetben a túlsúly valamely
más betegség egyik figyelmeztető tünete
lehet. Ebben az esetben az alapbetegség
kezelése az e|ső feladat, s ezt követheti a

diéta, a helyes fogyókúra.
Az elhizás kialakulhat a zsírsejtek
számának megszaporodása miatt
(hyperplasia) vagy a meglévő zsírsejtek
zsírtartalmának megnövekedése miatt
(hypertrophia).

A hyperplasiás elhízás fiatal korban
alakul ki, amikor a növekedés során a

túletetés eredményeképpen megnövek-
szik a zsírsejtek száma, s ezek zsírtartal-
ma okozza az elhizást. A későbbiekben a

diéta során a zsírsejtek száma nem
csökken , tehát az elhizásnak ez a fai.,á-

ja sokkal nehezzebben kezelhető. Ezért
nagyon fontos a növekedés során a

mérsékelt energiabevitel, hz elhizás
másik típusa a fogyókúrára |obban
reagáI, ebben az esetben a zsírsejtek
zsiríartalmának csökkentése a cél, ez
pedig könnyebben megvalósítható.
Az elhizás diagnosztizálásánáI meg kell
állapítani:
- az e|hizás mértékét, típusát
(elsődleges, másodlagos, más betegség a
háttérben),
- a tápláIékának típusát, mennyiségét,
összetételét, energiatartalmát és egyéb
kiegészitő táplálékok etetését,
- a környezetben lévő emberek
viselkedését, (családtagok, szomszédok
túletetik),
- az á|lat napi mozgásának mennyiségét,
(lakásban tartott, sokat, keveset
mozog),
- az ideális testsúly elérésének várható
idejét,
- a bélsár mennyiségét, minőségét,
- régebbi betegségeket, mútéteket (ivar-
talanítás).
Abban az esetben, ha a vizsgálatok
elsődleges elhízást állapítanak meg,
(nincs a háttérben más betegség) akkor
meg kell határozni a fogyókúrát.
Másodlagos elhízás esetén az a|ap-
betegéset kell elöszőr kezelni.
A fogyókúra nem egyszerűen a napi
adag csökkentését ielenti!l
A fogyókúra magában foglal|a a

l . tul a i dono s táj ékoztatását

2. az éintett emberek viselkedésének
megváltoztatását

3. napi mozgást

4. az elhfuát okozó táplálék megváltoz-
tatását, foryókúrás diéta etetését

S.rendszeres állatorvosi felügyelet, vizs-
gálatot.

Foly tat ás aprilisb an...
Dr. Berkényi Thmás

IAMS dllatoruos
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"Jöijenek, étezzék jól magukat!"

Az Equus Klub: Már majdnem mindenhi
elment eglre oagy kettőre. },{em egyszerű
egl ilyen teaénykedés. De mily munka pan

befehteme a heti Equus buliba? Laca és

Fofo vdlaszol.

-Mióta létezik az Equus Klub?

-Maga a klub ló. 30 éve jött létre. Az
l970-es évek hallgatói alakították ki
szenespincébő1: kihordták a szenet,
smirglizték a falakat...Birodalmukban
igen aktív hallgatói élet volt: irodalmi
estek, csocsozások, bulik. Akkoriban
egész nap nyitva volt a klub. Egy idős
bácsi vigyázott a rendre és tisztaságra.
Sok tanárunk töltötte ott szabadidejét,
még az elóadások rovására is.
Mondhatni nem sok minden történhet
itt, amit ezek a falak nem láttak még!
Főleg az állatorvos hallgatók
képességeit ismerve. Később ez
megszúnt, majdZséék, és Jetiék 6-7 éve
újra kinyitották a klubot. Utána Kiss
LászIő kollégiumigazgaíó úr Halas
Máté és Ambrus Gábor közbenjárásával
vett zenei felszerelést, ami a HÖK felu-
gyelete alá került. Mi onnan kapjuk meg
használaíra, mint a bali szewezői, így a
felelősség is a miénk, a javíttatás, a
különböző technikai jellegű problémák
orvoslása a mi feladatunk. Egyébként
most a vizsgaidőszakban lett felújíttatva
az egész.

-Egy Equus Klub csütörtök előtt hány
nappal kezdődik el?

-Számunkra az egylk klub a másikig
tart: plakáttervezés, engedélyeztetések,
a felszerelés ellenórzése és javíttatása,
takarítás, tönkrement berendezések
javítása. Csütörtökön 7-8 körül
megyünk le a klubba, elrendezzük a

bútorokat, ösizerakjuk a zenecuccot,
megbeszél|ük az esti munka felosztását.
Tíz &a körül jön a DJ, segítünk neki
összerakni a felszerelését, behordani a

lemezeit, és akkor kezdünk. Este
valamelyikünk ál1 a bejáratnál és a kinti
kapunál, a harmadik pedig besegít,
ahová kell és lent figyeli az
eseményeket, Reggel pedig körbe kell
járni a parkot, hogy ne maradjanak ott
üres üvegek stb.

Egy beszélgetés Lacával és Fofoval

-Nem néryen kezdtétek?

-Valóban négyen adtuk be a
p_áIyáza.,unkat, amelyet a Hallgatói
Onkormányzat írt ki a klub
üzemeltetésére. Rajtunk kívül még két
csapat pályázott. A mi csapatunkhoz
tartozott még Hudák Viki is, de ő
időközben kiszállt, így maradtunk hár-
man: Mile József Attila, Szabó Lajos és

Tóth László Zoltán.

-Mit vállaltatok a pályázatotokban, és
ebből mit sikerült már megvalósítani?

-Tervezett céljaink a klub kihasznáIásá-
nak javítása (fakultációk, rendezvények,
íeaház, zoológus klub stb.), technikai
rekonctrukciók (festés,,mosdófelújítás,
légkondicionálás,), a berendezés korsz-
erűsítése, hallgatói munkalehetőségek
(büfé, takarítás), külföldi hall-
gatóinkkal való kapcsolataink
fejlesztése. Továbbá a biztonságos
szórakozás körülményeinek
megteremtéSe (üveges sör helyett dobo-
zos; diplomatikus, szakképzett bizton-
sági emberek). Ezekből már jő néhányat
sikerült megvalósítanunk. Idén nyáron,
ha sikerü1 megfelelő anyagi forrást
előteremtenúnk, akkor szeretnénk telje-
sen felújítani és átalakítani a mosdókat,
hiszen íragikus állapotban vannak.
Dékán Ur már áldását adta a munkála-
tokhoz. Már csak pénz kell és lelkes
önkéntesek, akikkel lehet vakolni,
csempézni stb.

-A belépőkből befolyt pénzzel mi lesz?

-Van egy állandó alapunk, ami a min-
dennapi problémák orvoslására kel,
mint például a felszerelés iavítása, bér-
lése, takarító szerek,eszközök pótlása, az
emberek fizetése (DJ, takarító,
ruhatáros, kidobók). A DJ-nk profi:
Szamák Gábor, aki az Old man's pubban
játszik. Előző nyáron kicseréltük a 30
éves bútorzat nagy részét, januárban
pedig falat vertünk, vakoltunk, festet-
tünk, lambériát javítottunk. A távolabbi
terv a köyetkező nyárra, amií már az
imént említettem a VC helyrehozaíala.
Ebben az ügyben megpróbálunk külön-
böző alapítványhoz pályázni (az

Equusvet-alapítvány már be van
jegyente a bíróságon, amely alapító oki-
ratában benne van a klubfelújítás is),
valamint az Tflusági Minisztérium egyes
páIyázatait és a különböző nagykövet-
ségeket célozzllk meg (az ídejáró külföl-
di diákok nagykövetségeihez, az ittlétük
megkönnyítését célző rendezvények
támogatása címen).

-Equus alatt ti is bulizto\ vagy az első a
munka?

-Keííő az egyben, Persze, mi is bulizunk,
de közben szemmel tartjuk az
eseményeket. Az esti munkabeosztás-
nak megfelelően háromból ketten a

munkára koncentrálnak, míg a har-
madiknak kicsit szabadabb az estéje.
TtrlaidonképperL ez az egész számunkra
nem munka, hanem szórakozás, hiszen
azért do|gozunk, mert a magunkénak
érezzika klubot, szeretünk ott lenni. Es
szeretnénk, ha évek múltán a gyer-
mekeink is itt bulizhatnának, hiszen ez
hozzá íaríozik a kampuszunkhoz, az
egyetemi éveinkhez. Ísy lesz még
szorosabb a kötelék az egyetem és hall-
gaíóia, állatorvosa között. Úgy gondo-
lom a szülők is nyugodtabbak, ha gyer-
mekük nem csatangol a budapesti
utcákon, hanem az egyeteme területén
tud kikapcsolódni.

-Üzentek valamit a hallgatóknak?

-Csak annyit, hogy gyertek, érezzétek
jól magatokat, érezzéíek magatokénak a
klubbot és ne felejtsétek el, hogy az
egyetem után csak a meló vár és ha itt
nem éli ki magát az ember utána már
nem is tudja. Ismerkedjetek, hisz a klub
feladata hogy a diákok közti kapcsolat-
teremtést megkönnyítse, legyen az
külföldi vagy magyar hallgató! Ennél
jobb lehetőség nincs. Beszélgessetek és

nyissatok!

Hedberg Márk
Mórkus Bálint
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SZEKRENYEK KIADOK!
A HALLGATÓI ÖxronmÁxyzar KEzELEsBnBx mvő MINTEGy 300

SZEKRENY KERESI GAZOÁlÁr

A BERLns mBxETE: JELENTI<EZEL AZ N BpÜrpr 3. EMELETÉN.
REGISzrnÁrÁs,BEFIzErps (tooo FTIF,ELE\). AzuTÁN KApSz EGy xBvnB

szótó LEpECSBrBrr MATRICÁI a LEF,oGLArr szBrnBNyRE.

UTÁNA mÁn CSAK EGy LAKAToT KELL nÁrBxxt Bs zuraKARITANI.

A SzEKRBxysEnrBsnől gBEnKEzETT összBc Az EQUuSvET
HALLGATóI arepnvÁxy s zÁmrÁJÁne rBnür.

A HALLceróI öxrorunÁxyzar

IJ.I: JoGTALAN FELHASzxÁt Ór LAKATAIT I-BvÁGJUK pnrBrpIr
ELKOBOZZ|JK.:)



óllatorcos kétszer szoktalátni: először és utoljdra" - dr. Jahab László

Az alapítők (Dr. Süth Miklos és Sipos Kata) közhasznű alapíwányt hoztak létre olyan szándékkal,hogy az
egyetemi évek alatt az áIlatowostan-hallgatők számára szewezett hallgatói rendezvények színvonalas
lebonyolításához, valamint a hallgatói kulturális élet múködéséhez szükséges anyagl háttér biztosíwa
legyen, másrészt az arra rászorulő vagy érdemes hallgatókat támogassák.
Működési engedélyét, közhasznú minősítését megkapta és a bankszámlaszárnája nyitott így bármely ter-
mészetes és jogi személyek adományait köszönettel fogadja,

Az Alapitó Okiratban megfogalrnazott célok:
A Szent IsWán Egyetem Ál"to*os-tudományi Kar és annak mindenkori jogutódja Hallgatói Önko-

rrnányzatának Szervező Bizottsága által koordinált hallgatói rendezvények, mint pl. gőlyatábor, Szakmai
Információs Nap és Állásborze, gőlyabál, equus napok, valamint egyéb alkalmi kulturális és szakmai ren-
dezvények támogatása.
- Az Ál.to*o.-tudományi Kar hallgatóinak külíöldi tanulmányűtjalhoz támogatások odaítélése és
adományozása,
- A kiVETítés című hallgatói lap szerkesztőinek és munkatársainak, valamint a nyomdai és egyéb
elő á||ítási kolts é gek támo gatása.

- Az állatorvostan-hallgatók Butykos Néptáncegyüttesének tárnogatása, ezenbelül is elsősorban a kel-
lékek megvásárlásához és ruhavarratásh.oz, valamit fellépósekhez és utazásokhoz nyújtott támogatás.
- Az egyetemi klubhelyiség fejlesztésének és karbantartásának támogatása.
- Az ÁSE h"llg"tói sportéletének támogatása, különösen a nevezési dijak kifizetése p1.: Szawasűzők,
Rókaúzők, MATT támogatása.
- A hallgatók tankönyvtámogatása különösen a különböző szakirodalmak beszerzésében.

Az a|apíwánv kuratóriumának elnöke: Dr. Sótonvi Péter .)

Tbgiai: Dr. Sótonyi Péter, Dr.Szita Géza, Deli Levente, Bányai Margit, Papdi Iswánné, Czinder Csaba,
Lábos Viktor, Nemes Gábor, Pazár Péter, Sipos Katalin, TőthLász|ő Zo|tán,'ül'atzek Iswán.

Az alapíw ánv el é rhetősései:
Postacím: 1078 Budapest, István w 2.

e-mailcím: equusvet@freemail.hu
Szátnlaszám: OTP í17 07 024-20437 925
külfoldről érkező utalások esetén a következő adatokat kell feltüntetni:
SY/IFT KÓD : oTPVHUHB
Bankszáml aszám: OTP 1 17 07 024-20437 925
Bankszámla neve: EQUUSVET HALLGATÓI rurr.ÉS SZOC.AL.

Az alapíwány nyitott, bármely belfoldi és külfloldi természetes és jogi személy szárnára. Amennyiben
egyetért a célokkal és csatlakoznikjván, kérjük az a|ábbi bankszámlára utalja adományait melyet köszönet-
tel fogadunk. Kérjük, hogy a közlemény rovatba egy nevet és telefonszámot tüntessen fel, hogy felvehessük
Önökkel a kapcsolatot ,hogy az adőigazoláshoz szükséges adatokat be tudjuk kérni, illewe hogy
megkérhessük jóváhagyásukat az évvégt beszámolóval egyidőben leközlendő adakozók névsorában va|ő
szerepeltetésükhöz.
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Gsütöntök
l9:00-2l:OO Activity
22lOO Equus Klub

Péntek
*lntennational Day*
l l:O0 Felvonulás
l4lOO Ebéd
l5:O0 Bos Maion VáIasztás
l 8:oo Tanszékí bemutatkoző müsonok
2l:O0 Outlier.s
23:0O Züle És Nándi (Kollégium)

Szombat
l0:00 Filmvetítés
l 3:00- | 9:OO Gsoesó-, Dants-l
Szkanden Bajnokság
2O:00 Paródia (Mishow)
22lOO DJ Gergö

Vasánnap
Píhenésl takanítás, spontrfílmvetítés
l l:00 Foci bajnokság

Hétfö
l8:O0-22:00 Ping Pong Venseny
l7:00 Tanán-Diák Foei
2OzO0-24:00 Filmvetítés

Kedd
l 7:00 Tanán-Diák Kosánlabda
19:00 §zinház
2l:00 Táncház

Szenda
l8:00 Tanán-Diák Röplabda meces
20:00 Puding
> Dn süth Miklós
>Szabána László
> Dn Vajdovich Péten
müsonve zetőz Szelényi Zoltán

Gsütöntök
2O:00 Vízilabda meces
22lOO Equus KIub

Információ: Olaszy Kriszti án 06/20 372 6646, Pintér Lilla 06/30 353 4478,
Utő Dániel06/30 972 258I

Tuí Ko[í %óÁ- 7l*r-,*
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rrjvid lesz. Ennyir,lel tooóbb tartom az órtit.'' Prof,, Dr. Vörös Kriroly

Zoolőgus klub, ZOO-DIÁK közgyűlés
(március 3-án este 7-kor a

J gen olvasd végig, ha már ide vetődött a pillantásod,
OÁ 2ftft6l is ha nem zoológus hallgató vagyl Megköszönöm
minden-kinek a figyelmét. Mi is tulajdonkép pen ez a ZOO-
DIAK? Egy egyesület, hivatalosabban társadalmi szervezet.
Evekkel ezelőtt azért alakult, hogy legyen valami hivatalos
kerete annak, hogy a zoológus hallgatók céljaikat meg
tudják valósítani. Igen ám, de egy egyesületnek van alapsz--
abálya, az alapszabályban pedig pontokba szedve a célok, és
a céljaink nemcsak kizáróIag zoológus célok! Hanem olyan
célok, melyeket minden természetet, élőlényeket kedvelő,
másokat tanítani vágyó ember magáénak mondhat.
Összességében ki j elenthótő, hogy oly an o:zegyesüIet, amely-
ben nemcsak a zoológus-, de az állatorvostan-hallgatók isl
megtalálhatiák az őket érdeklő témákat. Es van még két
fontos dolog: az egyik, hogy az egyesületnek sokkal több
pályázati lehetősége, illetve nyerési esélye van, mint egy
magánszemélynek. Ezérí, ha valakinek vannak ötletei
kutatással, terepgyekorlatokkal, nyári gyakorlatokkal,
külföldi kiutazásokkal kapcsolatban, azoknak ez egy kiválá
lehetőség az önmegvalósításra.
A másik fontos dolog, hogy az egyesület eddigi egyik
leginkább működő programja a Zoológus Ktub volt. Bs ez se
azérí"zoolőgus", mert mi az állatrovosokat ''látni se bírjuk'',
hanem azért,merí így lett elnevezve, utalva ezzel arra,hogy
kik a szervezői.IJgyanakkor egy-egy ilyen klub alkalmáű
többnyire olyan előadók jönnek el, akik nemzeti parkokban,
állatkertekben, kutatóintézetekben dolgozó biolÓgusok, ter-
mészetvédelmi őrök, állatorvosok vagy éppen minisztériumi
dolgozók. Nem hiszem, hogy nekünk, hallgatóknak legalább
havonta egyszeí ne lenne l óránk, amikor meghallgatunk
olyan embereket, akik a szakmájukban elismertek, akik
tudnak érdekesen előadni (ellentétben néhány

oktatónkkal). Remélem még többségben vannak azok, akik
úgy gondolják, hogy nem akarnak ''csőlátásban'' szenvedni,
és kivácsiak, mi is az a "sejtautomata'', ''zoopedagógia'', mi
az az "élőhelyrekonstrukció'', vagy épp ''milyen embertelen
körülmények között mennek át Magyarországon a ló tran-
zitszállitmányok"? Az előadások általában diavetítéssel van-
nak egybekötve, sőt gyakran ez a lényegűk. Biztos sokan
szeretnénk elutazni távoli tá|akra, egzotikus helyekre. Az
eddigi meghívottak több mint fele gyönyörű szép diákat
vetített és nem csak madarakról, bogarakról, növényekről
esett szó, hanem emberekről, kultúrákról és érdekes úti
élményekről is. Ráadásul a zoológus klubok egvik nasv
előnye, hogy helyben vannak (egyeiem, Equus).E-s mindfr,
mindenkit szeretettel, sőt teával is várunkl Van viszont eg}
kis bibi: lehet, hogy megszűnünk?l Ha nem iritttlt< et
legalább néhányan a március 3-iközgyűIésre, akkor ki veszi
át a vezetést tőlünk, végzettektől? Remélem, mire ez a cikk
megjelenik, már ujra egy lelkes kis csapat áll a Zoo-diák
egyesület élén és plakátok hirdetik a legközelebbi Zoológus
klub témáját, időpontját...

Vozár Ágnes

A március 3-i Zoo-Diák közgyűlés ha kis érdeklődés mellett
is, de meg lett tartva. Elfogadtuk a régi vezeíők lemondását,
és megválasztottuk az új elnököt, Sudár Zsuzsannáí.
Reméljük, hogy a későbbiekben többen fognak majd érdek-
lődni az egyesület, illetőleg a klub iránt. Az első Zoo Klub
előreláthatólag március l8-án lesz megrendezve, ahol is a
közelJ<eleti madárvonulásról, -figyelésről lesz szó, lesz tea,
lesz zsíros kenyér, szóval gyertek el, és nem fogtok csalódni!
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sPoBíBevNí
MATE közgyűlés: ismét MATT?

A MATE (Magyar Agrárfesőoktatási Természetjárók
Egyesülete) február 22-én közgyűlést szervezett, amelynek
legfontosabb napirendi pontja a következő MATT
szervezési kérdései voltak.
Egy kis emlékeztető: A Magyar Agrárfelsőoktatási Túlétő
Tűra, azaz MATT 1998 óta évente 2 alkalommal megren-
dezésre kerülő túraverseny. A versenyen 4 fős csapatok
indulhatnak és miközben egy teljes napon át bolyonganak
az erdőben, a szetvezők ióvoltából különböző feladatokkal is
megbirkózhatnak,A MATE 2 éwel ezelőtt alakult, azon
okból, hogy a verseny első szewezői úgy érezték, a MATT
jövőjét hosszú távra biztosítani kell. Sajnos a kezdeti
lelkesedés elakadt, a "hogyan kötözködiünk az éppen
aktuális verseny szewezőive1?]' szintjén. Viszont a múlt
nyáron sikerült egy erdélyi körutat szerveznie az egyesület-
nek.
Az idei tavaszi MATT:ra pedig egy alapítványtól 300 ezer
forintnyi tá mogatá st kapott a MATE. Ez biztatő an hangzi\<,

hiszen éveken áí csak a

versenyzők nevezési diiából
fedezték a szervezés költségeit. A
Jubileumi X. MATT:ról néhány
dolog már sejthető. Először is
nem lesz túl szokványos, na-
gyobb hangsúlyt kap a játék, a
csapatszellem és remélhetőleg a
tájékozodás is.
Időpontja: 2003. április 25.-27.
Ha már kipihentétek a vizs-
gaidőszakot és túl vagytok az
első néhány bulin, akkor ideje
elutazni a Mátrába is túrázni! És
egy lelkesítő hír: ha most-immár 3. alkalommal-, állatorvo-
sis csapat hozza e7 a MATT vándorkupát, akkor miénk
marad ÖrÖkrel 

Vozár Ágnes

Az illető szarvast Bonifácnak hívják, és immáron 13-ik alka-
lommal Ő a kabalaállata a Szarvasűzőknevű országos ren-
dezvénynek. Evről évre a veszprémiek érik utol, tehát aki
nyerni akar,
Szupermara

Gyertek képzeletbeli szaryas után futni!

an a nevezesl a Bécs-Budapest

eltölteni a sport, a
buli és a llem szellemé n még esetleg
új barátokat a azo y más tájáról, az
meghozzánk*! rbe, ott egy kis esti
szabadprogram után a tornacsarnokban tömegszál-
Iunk(hálózsák, poli ), reggel felkelünk, harci

llítódunk a váltásidíszbe öltözünk,
pontjainkra(minden , Majd a szakasz lefutása

ménykedni, a négyes már
tovább Miskolcra, ahol

után (4 usque 12
tavaly le lett fogl
szurkolás a befutó pélyes eredményhirdető-
ünnepély, és buli ni. Ha szerencsénk van, a
szervezők el tudják hogy legyen helyben egy

Részletek később. Ebből már kitalálhattad, hogy a ver§eny
időpontja április 12. Az anyagiak miatt ne aggódjatok, a
nevezésidíjat,ésvárhatóanutólagosanazútiköltségetisa
Testnevelési Tanszék fedezi, amit ezúton szeretnént .,ii.i,"íuil"J';J,:á.':;..1"1",;Táru:.T§.f#.ffi1

megköszönni. Jelentkezni lehet a két csapatkapitánynál,
mielőbb
Márkus Bálint IY évf.:70/3184209
szalonn afa gyi @ freem ai1, h u
Fekete Lászlő IY évf .:20 / 52l 5896

Bálint



Szolgálja.
Szakosztályai: kosárlabda,

röplabda,
teremfoci,
női torna,
testépítéS,
tollaslabda,
karate.

Magyar Agrárfelsőoktatási Túlélő Túra, Gyomaendrőd,
2002. okt.25-27.

8 csapat vett részt a karunkról, és ismét sikerült
elhozni a vándorkup áí a 70 csapattal induló
versenyről. AzI., 13., l4., 17.,21.,46.,50. és 56.
helyeken v égezíek csapataink.

Kajak:
2002. júl. ZágrábiJunior Európa Bajnokság, K-4 1000m

Börcsök Balázs,3. hely
2002. szept. 20-22. Egyetemisták és Főiskolások

Világbajnoksága, K-4 l000m
Börcsök Balázs,3. hely

Csocsó:
2002. febr.8. I Országos Snake-shot Mentes Napok:

Bulyáki László - Tábi Norbert
9, helyezett

2002. febr.9. I Országos Snake- és Pin-shot Mentes Napok:
Bulyáki Lász|ó - Tábi Norbert
4, helyezett

2002. febr.9. Budapest Bajnokság B-liga IX. forduló:
Bulyáki Lászlő - Tábi Norbert
2. helyezett

2002/ 2003 -s tanév tavaszi program j ai:
Kari bajnokságok:

Vegyes kosárlabda, Kertészeti Kar, 2003. márc. 17.
Vegyes röplabda, AOTK 2003. ápr. 2.
Teremfoci, Gödöllő, 2003. ápr.30.

universitas I(osárlabda
Nők: minden hétfőn itt az egyetemen.
Férfiak: csütörtökönként változó helyszínnel.

Evfolyamok közötti teremfoci:
Márciusban indul.

Szarvasűzők: 2003, ápr. l1-13. Eger-Miskolc
MATT 2003. máj.2-4. Gyöngyös

Az eredményekről és a versenyekről bővebb információt a
Testnevelési Tanszék és a kollégium hirdetőtábláin kaphat-
tok. Aki úgy gondolja, hogy kiÁaradt valami a felsorolás-
ból, feltétlenül értesítsen (phauberg@univet.hu)!

Hauberger Péter

Ez úton is szeretnénk megköszönni a következő diákok
önzetlen segítségét:
2002/ 2003 -s íanév őszj eredményei:

Hegedűs Péter - női, férfi kosárlabdacsapa-
tok vezetője,

Olaszy Krisztián - röplabdacs apaí yezeíője,
Szabó Sándor - karate működtetése,

Márkus Bálint, Fekete László - Róka-, és Szarvasúzők

, csapatainak megszervezése,
Vozár Agnes - MATT csapatainak meg-

szervezése.

Karok közötti teremfoci, Gödöllő:
A hat kar közil az 5. helyet értük el.

Karok közötti vegyes röplabda, ÁOrr szervezéssel:
Ot kar nevezett, ebből a 3. helyen végeztünk.

Universitas Kosárlabda, nők, B csoport:
az ÁSB Neurotics .r.putunk az l. helyen végzett.

Universitas Kosárlabda, férfiak, B csoport:

, Csapatunk a 3. helyen végzett.
Evfolyamok közötti teremfoci:

Első helyen a Durbincs Sógor nevű csapat végzett.
Rókaűzők, Kaposvár-Pé cs, 2002. szept. 27 -2g .

A 29 csapatból az egyik csapatunk 13., a másik
csapatunk l8. helyezett lett.

azzal hozza a tlgugtalan, a Nem o, hanem a kutyája." Dr. Farkas Róbert

Focibajnokság indul újra!!!

Minden régi és Új csaPat ielentkezését várjuk. Jelentkezés csapatnévsorral,fantázianéwel és egy telefonszámmal nálam(koli 302, szoba), VagY a Tesi Tanszéken. Időpontok még nerrrteljesen tiszták, valószínűleg szerdán 8-tól lg-ig lesz egyidőpont, illetve szerdán és csÜtÖrtÖkÖn lesz még két déluiáni időpont (mikor?), Szabályok a régiek, a meccsek időtartama
viszont 2x15 percre rövidül közkívánatra.

Lózi

Egyetemi Sportélet
Az Egyetemi Sportélet összeállításában segítségemre volt
Ránky Mátyásné, a Testnevelési Thnszék vezeíője, Tőte
tudtam meg, hogy mit takar az ÁSE kifejezés, és hogy
milyen eredmények voltak az őszi félévben, valamint
milyen programok várják tavasszal a sport iránt érdek-
lődőket.
Rz ÁSn (Állatorvosi Sportegyesü let) azegyetemi hallgatók,
dolgozók és állatorvosok szabadidősportjainak biztosíiását



ruVETírÉs - 2003. FaauÁn-MÁnctus

Biztos láttátok
már a koliban
Bulyáki
Lászlő,
ötödéves hall-
gaíŐí, amint
egyedül áll a

csocsóasztal
mellett, és
nagy odafi-
gyelésse1 edz.
jár rendszere-

tettem fel neki

"Négy ember kell hozzá, meg egy kis sör..."

Nem hiába. Versenyekre
sen. Ezzel kapcsolatban
néhány kérdést:

Milyen versenyen voltál legutóbb, és ott
milyen eredményt értél el?

Rendszeresen indulok a Budapest
Bajnokságon. Ezen említésre méltó ered-
ményt február 9-én a IX. fordulón a B-
ligában értünk el Tábi Norberttel, aki a
csatárom. Itt második helyezettek let-
tünk. Két csatárral játszom mostanában.
Az egyik itt a BJigában még csak most
fog kialakulni, Tábi Norberttel pedig
országos és egyéb versenyeken indulok.
A B-ligás csatáromnál az ő csapaíát
igyekszem erősíteni, mivel a kapusa most
elutazott külföldre, így őt helyettesítem.

Milyen verseny ez
Bajnokság?

a Budapest

Ez egy Budapesten zajló ba|nokság-
sorozat, ami l5 fordulóból áll. Most volt
a X. forduló. Csapatok szerint indulnak
az emberek. Az a fe|tétel, hogy egy csap-
atban egy ember mindig állandó legyen.
Tehát lehet a csapattársakat cserélgetni,
de egy embernek az eredeti csapatból ott
kell lenni. Először dr. Körösi Dénessel
indultam Jeti (dr. Dobő Zoltán) biz-
tatására.
A fordulókon helyezések szerint pon-
tokat kapnak a csapatok, amit a 15. for-
duló után összegeznek, és így alakul ki a
végeredmény. Nem kötelező minden for-
dulón reszt venni. A fordulók egyébként
kéthetente vannak. 1000,- Ft/csapat a

nevezési dii.Pénzt itt nem nagyon lehet
nyerni, viszont a nevezési diiat garantált,
hogy lejátszod, hiszen 50,- Ft egy menet.
Kb. 30 csapat szokott nevezni egy for-
dulóra, akik 5-6 fős csoportokban cso-
portmérkőzéseket játszanak. Itt minden-
ki játszik mindenkivel. Az első kettő,

három csapat továbbjut, ma|d ezek is
csoportmérkőzést játszanak, majd
egyenes kieséssel döntik eI a végered-
ményt.
A Bajnokságon indul A-liga és BJiga. A
B-ligában az amaíőíők játszanak, ide
bárki jöhet. Hz A-ligában vannak a
profik. Meg van szabva, hogy a B-ligában
hány pontot kell elérni ahhoz, hogy
feljuthass az l'-ligába, a profik közé. Ha
elérted a pontot, automatikusan felkerül-
sz.

A Budapest Bainokságon kívül milyen
más versenyeken vettél már részt?

Február 8-9-én volt azI. Országos Snake-
és Pin-shot Mentes Napok. A snake- és
pin-shot a legerősebb lövéseket jelentik.
Akik ezt a technikát tudják, azok tulaj-
donképpen két lövéssel is pontot
szerezhetnek anélkül, hogy bármi mást
tudnának a csocsóról. Nagyon erős és
hihetetlenül gyors lövések, amik sok
esetben megölik a játékot. Ezétí rel-
deztek egy ilyen versenyt. 8-án volt a

snake-shot mentes nap, ott kilencedikek
lettünk, másnap a snake- és pin-shot
mentes napon a 4. helyezést értük el
országos szinten.

Hogyan kezdted el a csocsózást?

Elsősként a koliban kezdtem el. Az akko-
ri negyed-, ötödévesek hívtak golyófogó-
nak, ha nem volt ember. Később az
évfolyamtársakkal j átszottunk.

Hogyan készülsz a versenyekre?

A koliban szoktam edzeni. Sajnos csak
egy régi versenyasztal van, ami külön-
bözik az ú|abb versenyasztaloktól, mivel
ma már a játékosok lövófelülete V alakú,
itt pedig kocka. Ebből adódóan más egy
lövés. A labdakezeléseket azonban lehet
gyakorolni itt is.
Készülni viszont a B-ligás versenyeken is
Ieheí, az ugye ad egy kis rutint, másrészt
vannak csocsóklubbok, oda is el lehet
menni.
Le kell járni csocsózni, gyakorolni kell
sokat. Az edzés viszont edzés legyen, ne
az, hogy lemegyek játszani, hanem lem-
egyek a csatárral vagy egyedül, beállít-
gatom a bábukat, és begyakorolom a

lövéseket. Így lehet fejleszteni magad,

mert játék közben nem biztos, hogy kerül
hozzád annyit a golyó, hogy tudjál
gyakorolni.
Egyebkent érdemes a csocsóval
foglalkozni, mert ió sport. Kicsit több,
mint amire igy általában gondolnak az
emberek: hát ma jd odaállok,
ellövöldözgetek. E1 kell menni egy
versenyre, megnézni, hogy ott az igazi
nagyok mit múvelnek a labdával, és
akkor elgondolkozik az ember. Erdemes
foglalkozni vele, mert gyönyörú dolgok
vannak. Arról nem is beszélve, hogy van-
nak, akik csak a látványelemeket gyako-
rol|ák, ez is egy formája. Meg jó kikapc-
solódás. Négy ember kel|hozzá, meg egy
kis sör...
pénz az viszont nincs benne. A második
helyért mi is csokit kaptunk, meg érmet,
oklevelet, de kellemes kikapcsolódás.

A iövőben milyen versenyeken szeretnél
részt venni?

Ezt nehéz megmondani. Ha minden
igaz, jövőre végzek, nem tudom, hova
kerülök. A bajnokságot az idén végigc-
sináljuk azbizíos.
Március 8-án, Szegeden lesz egy 4 for-
dulós válogató mérkőzés elsó része. A
fordulókon pontoznak, és a végén az elérí
eredményeket összegzik, besorolnak, és
meghatározott számú iátékos kimehet a

VB-re. Tehát ez egy VB selejtező.
valamint tavasszal és ősszel lesz orszá-
gos, azokon szeretnék indulni.

Hauberger Péter
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tárat, és szöaet-
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D fuíft U otts tigun{a u tí{aszttís for ftj t* qa etes et 7, 5 mi[űós -
ra teroezte, így moníalnm se futt, nagy érotígás aoft szó-
munfua az 1 mi[[iós LA.fo8+ómogatás-mzgszűnése.
&íaúisuI az etőző Ditiftkottságtót is fuaese66 púut fop-
ant6mint anire szómítotttmí7lebnteg * 

"gyri[", 
*ry;Bi

í9u,irr"4a fu[ttrátis íi, *t! fltéaenfuní ur, íőt
9*, jefent egy fotftgista- sztímira. E n K_ raigi
Wrr!, í*"rr szó[aa i" ,@ L*t L* aott, tutyŰ(
kiy.etLeztűn a íf 1efr$tása qyre nagyo66 Lűíaás;Leű
óffította az aÍgwíÍu DE.-t. rzert atlgllsztttstót 6eaezejff1
a szá:tnűís 1efizetest; me[y reilatyei{1 szerint *rgoúriri

i7{e_nt erre a pro6[ettuira. Eze(az alryagi pro1temáí§etentos
@íatíso( ete áűítanaí1 min@t, it{eÚ; rafuruy*Őrruneft

PalruŰÍorrtisoftuttinntzztird6letert"Bkazonoagyud7
froq! * T.% cég fupaisetójérler,iVo {*qr4o taSyoa-
sofot es tiszttízzuL az esetfeges 

- 

féheérőefot,
nez et e [t éres e fut, i ffeta e p á Q tíz at o ( g e tenteg fuimun ű Q o -
ztttí) reun prűáűtnft wű anlq]i firráso(fraz jrÍ*i
??r*:!r tyanporxjaitaatosítjuígmrg, ame-
t!eL@e66aíaryniforűtássat*megoűűatőft gn7oto(az
aeroíb-eízuefte, a ftltószo1óra, a ftróníuűísofta, a CD-tár
fetr efroz tis tír a, f i űnft fubr a.

- Mety e(a ttíoo faó 6i céfi aitofr

_'TaayszaIeűníítjfulfotó- es sffirt, az iászftfuíott ezen
ftrni[ iníxlt a focűQnofutíg, es a pirtgpong. Fontos a fon-
íiterem renűetétéft, remaryeiní1 Úirint szeptem"fueifuen

furü[ erre sor, ugyanis a íesneaefés tanszéfrőt futsztizezer

frint o fopaa&igaeu, i[erle az igazgató tlrédaótk{tá{
Kfutérétre[űjítjuft uóarlítenifogjtlí7gt@teszosftisofo st,
enne( érűfu1en mtír megfuzítüí1 az aíatgy.Ojiest.
'Tera7tn(e1y, az Equls-napodfru **it"B ŰÓ"a, t
arcufatűanttuísMme(lozsef l@tbgiwtin{apofot,mefyre
ősszef krükl sor. fe[ szeretnén{t!ítani a (orsztirleiani

s:o§
q)

cl)a,-
\=
No
§
§)+.t

lo

6i céfiairót es effupzeteseirőt 1eszéfuettem
Hlay aetőűtt fet 1eruneí az a gon^ío[at,Ditíftkottstíg részt rlqyétí

- Az efrtatározás éae(óta érteáűtt hemery mert űíttam,
frngy igazűót rum tű sodminíen törten(a ftjzösseg
é tet 

1 
ó en, p e íig a b fr zt as ég e ( aío tt aí1 temeneft szirett eít

aoűn a futrgir"" ft).össégi ébtét sira[m^as áítapotűót po-
zitía irány 6 a [enííteni.
- Mityen fefteteteftfut aettéte(át a relJi DE-IőI ezt a
rrut"Qltl
- Any ag i sz emp ont 6 ó [ gy afu r kti hg a rruűír ó t fu z ítiinfu to t-
g ozrti, zliszont erft) frsi érte bm"6 eru a fo tbg istáfom4ruítis an
tátnagattaílminfut, eűg csa{a fo.ttnóű, űj 1eszeíisére
gonínűum Lgazgató úr es Aűert goníno(úr is sofot
sl7ített, frogy 1etetarlultille1úe az uj xerepftjr1e. Sótonyi
es l(ótai taruir tlraftót uontttírat u metszetsort foptunft,

ez. Ítten a ileI!ékler Prímer íaGÍese



ttutszetsort, fieszerezni e1y uj mi{goszftlpot. SzlÍ@lai, es
egy é6 e b aű fuííug frío ás át is tera ezzi)ft
- Mit tartarui[ereínáryu íflxn(anaía
- CéWfroq! o fottegistáíGz egyetemi tanűttuínyo(met-
tett a fot{egiumóan minet székse66 ft2r6en @gcsoűűas-
sanÍ6 Termt*zetesen rtaía Íobg tenrc azt fupzeki, frogy
egyifu ,wprótattuisift afetteníij.tazittenié[et.Ezcsaíglrtfo r

[efuuéges, fra a foíibgisttí{is aígíaan ftjzrerúftjírrc(aferut
em[ített programofon aaű ruzrléteffef, es ötteteiílfut,
észreuéte [eií@t frozz áj árukfulrtrtaz, fragy a fo í{egiullt reBi
ítírneuéfrlz mé[tó ft)zössqi étet fotyjon itt.

frsruís Attib'rünns
fo{árfus Báűnt

Min"Íen, arrlit a Dts-rőf tu^dni szeretflé[, ű sofra flem mefteí megfuilurú

Az írás igaz tőrténet okpjá" (roiitt. Aftm tuíorn pontosaíl,
ínit kffene írnom, ínlrt a szerfusztői pt,raílís ígen rtirli"í es

tömór loft: 'júl!!
Most ta (s o ftlfu[turátis ía tog 6 ematattís a ftja etfuzne. D e nzm

íoa
e fuzűtd1l@zíetén aa[a egy forű6i DE. Ez iű6en afurra
tefratő, rniÍgr lPetnzfuízi Órs még fratQató ao[t. Qonű[om, őt
miníznft ismen, jó uiszorryítási akp. Igen jef[egzetes tagjai
oo[taftegy 6üfé, fo 6arótittirsasag, oW* wüttmarfrulís
trdefu sfortruiiátatí[asztottti{gDEtago(uottaí6lauott
rc @g nem a o [t s ernrni 6 a[rtí, az éu e(cs a{lrnűtaí6 nem
[e fut ett mzg ó űít ani a fut.
fut fur' fuireg eíte(, afur az uttínp ót űisró t oaű g on"dns fo úís
nerft U! mzrtt, rnint mostaruíían. Semmi"anuriílg:i je[[egű"
uó[aszttisi fro$árot uagy frarc a szaaazófurt. Egy igen agitis
ftifuyemag, nérl szeint'ía{G$ucreditu ríit taűí[ta Ku frog!
miQen oiűígmeguáItó bpu ferne, fra a Dn-titftlrrá ótueí-
tene. Mór cs&w kt igéruytuntes srtíc frilinyzott me[te

fontánefu
A[a,azofu uotalldgmi:Csíft §zaío[cs,Szaíó"ftócos"Stiníar,
Szaíó"fusco" Sríníor, tótfr"íoua" Csaűq Pó[íi'D' űo!"
Dénes u faragó 

ulancsiílg.' 
1ótns.

1lQm igazán kt{"tt megftjzűttíinílazért, fro1! minígt
mega á"hs sz aruft frn j ó t emű fo z efil, ?urft u o [t xaís ötd(nt es

jetentfuző.
A tegfantosa6í része agran^Íűzl$ ínuxlÍGnafu% ao[t, fi-ogy

fopuofatot űtuítsí)níla futI"Bi"*oezetese u a fuífttíg
fuzött. Ez egyfajta puffer-renísze1 atni igenfontos.
Eruu(ftjszónfutően rum uidqy 6 ő t az ig azg ató a űifunítr
fr arumxuirátuiígnmegf etetőcsitíttísan,szem[éfetigazításon.
A űádb jo66an rlégig tuíja oinni fu)rlete[eseit, fra ffu7tu-
{oíaEa, rtogy mityen stíűs1an érűrnu e[őa"íni"a magát.
Mi uan még ezendíuii[?
1vtirúníC eűnonírtatja nefud azt, ami éppen a szízlét nyortja
u nefu í ittifu nug fraítg ani. íe fuit bfr ztsz p tety fo fesz e fu S at
efiníítfratsz w-fut íats rozitía frírt is, csaílazért, frngy

fuízn*ó nrnnyi iű aktt ér fur6e a foksz1an.'I/agy az is

@ertűzt, fiogy iűuetmennyíre akí@{nrL,tt ezefuz fosza
frírefu !Űruizoffiauuinílegyfo oilinitareníszer1en,kga{mas
bnne.

foníezaenye(eseten6tírft zaílktfr at,fraaűfu ofu nerntigy
jönru(össze,rfroB!*e[gpzetteí;Mertíefriaata{osszemétg

aw.
AzegészneNacsimhorasszojaaféűaenílentipénz1efr$ttís.
Eteg fuffemet[eru, fra az arcoíaí u a penzszedást összdlgp-
uofiáílfiat{gatotársaű egy arnlyos fo gerirrcaebi ref[e4

fureten 6eűi[, lcrázza őfut a frűeg, frartugűítraílu rruír
aze[őtt rnente7 etozruL rnie[őtt mqszó kíuít 1g ery furem,
nekm is fáj a pburu{a kz6őt z,,ab fuúísa, fu a fu[turáIis
fiozzqáíu{ás, az fujtekző. Afur b, frarumntzeí a futt"7ir*
oiűóját, er7l ntlí7 fuptatoí. !{a nern fraszrui{oí a
ma s óg ep et, E4er? t ÍT oft aíl Int er a iau
Dr. eó[ScfuűefE4erpt from an Lnteraizu
Dr. eó[scfreűer a.@r b.
erűáIanfunefra érteferrltő[tocsogó abtdgt aírui apéru ruis,

f|iía{amnenturnóűzerre[oaűftnyeruére.Alftmaoftsemmi
íogo*tegyen[óre.Egyenfu e.t/arunnílazértifi út*úno(afu (
seftL az ötbtd@a(sem a íótorságnaftpintsenzftfiíján. fu{qí
afu megaaIósítjáfu ninín!4iuflLtitfu sátruít.t{ajrófutaraft
lv{ert efatt * @ti&.g. ereíetifeűíűkflótcsffit futloijtő
mnraít : folsco u l ancsifu. O, cs aílfumut- tinunat tuzrc(
nefra aakrnit a ftjz érűfu1en, ráaíásu[ qy ,l, ft frarnarosan

,tfrqyjoít* weteffL íerfutt eze(az őstenyeft

E n!i.t qfa66 ffeje ruir frogy toaű6űjuuí6
ttt fu t{erc e tfu ty ez fu ínie egy ö s sz efog taűísnaft Ami
méftófuppenzámtí ezt az irottuínyt. rgy rtű"o éhunyeru
azt sugűqa, frogy w ropfu iűzet oa{o ile.
rg! Lfus"i{cu osmagy ar moníás kja"tk"zét . p.maáir
torfujíó[
" éru azt monűm, fuz$iiíler a 6ulit!'
Ez tefret rummegfe[e[ő iűzet tö66 szem?ont6ó[is, ű nagyorl
szereteííL

rQ sz ór! uíla tür e [trut, ft)* i;rj íjíla sz eret et, k) sz fragy itt
aagytoft
I(ösz frogy itt tefuttiinÍ6

A tefuszöna ű rcaéíen ezt aftirruíaértyt összefrnzta:

1arcsifu;

l{a oakmi frozzáfazrio abj a 7) afl az e[fralgzottaftaz, afur
fopcso[atfia [epfut aefem a csecssor@fteernai[fra e-maib.í-
men,

ez, itten a ilelléklet seGunder f aGíese



B űíértKí ő t

A &nai éttermet ruír 6ematatt"t_*ftrt, reméfiú{1 sofon

fuíaet fo.ptau(frozzó a?lruítis inftíb, miae[azótamég egy

nyítt egy saroftfo.t oű66. Essen most szó w meg @zete6ói
" ojjeftwnró[", afoffegiurni6üíerőt Eiztos, frogy nfotoftfo.t
megtörtértt truir, frogy on7 o r{otíféflyig sem ao[t fuírle
ftnuiszrui ( trópwi esőft" összefitggő jégpórya aígt tuísna-
possa!, 6omúariaű, st6.) , 8 aí@r ébtnentő oo[t a fötí-
szinteru e[érfrető zsemtu, fuír, magyoró uagy forraft 6or. A
Zwo| ,íiiníéjénet , ,lerfióczft ,íünűnit érűftfríteru,
mityen is bfret a putt rtuísiíloű{aűin fermL

- Mrfu, krüttétűe?
- íaaaty ápriűs aégn. Mtír az ekő fienyotruisaim is nagyon

fu ttemes e (a o [t a{la fu ty r ő [ cs aűííins Ég kjrt t ap aszt űt am,

az itteniz(fuzoet ferxu(u b efu aúi fusze@(íizonyuItaí6
A futi űQozóitót is miníeru segí*éget megfoptam.
- Mit árű a 6űíé, es miful- regfutenű66 termefufr
- Lefret fopni éítsséget, ilíítőt, friss péftirut, tejterméfufut
u fetuőgotta{gt, ezen{íaii[ 6oro@ót, söröft!őt es egyé6 ter-

ttlékruőrisaanaá{asztéfu n{6A[egtepszerűíternufu (az
iűny szeirlt aáftoznaígmíg oizsgaiűszo,@* o fuk es a
cigmettafogy, aűig a szorgafrni iűszaftaru értekmszerűert

a sör u aforrűt 6or afaaorit.
- Me@ra egy áttagos nap forgatrna?
- Ezt nagy on nefuíz megmoníani, mert j e [erut os fo hm6 s ég e (
aantaíle te(intet1en is. Szorgattni iűszaftaru óthgosart
ötrletun aásárokaft aasórnap ertru[ softfo.[ fuaese66ert.

'I/ksgaiűszaftlan sajrns naqyon fus forgabm aan.

- Es a foűóuű"Qótmi aoéteminyeí?
- Azo(egyszerűen szuperefr! Í{agyott szeretem őfut. A@r
aan é[et, zsln7 az egész au[a, és rengeteg kírru bmzrőssef
tafáffozom. t/ksgaiűszaftan miníen& í*ffi és fíraít,
ityefur jó űitni a neaető arcofo.t.

- ilégut, 6ár @csit sabbrcs a kilés, mit íkersz a fut-
bgistá{gnft
- Ebször is, fra 6órrcr"L6fumi igetrye 7)a7L, az je[ezze
flekm, es fra mego[írtató, artfor frazatoda 6ffie tuís tirut
is. Mósreszt jó tmruűist ruaárrk_miníenílirufu ű azért
szeroezzete(töfií 6uűt, és erezzéte(tegaűiíí o ty an j ó t ma-

flaíOtrgt itt, mi,Lt e,Ll 
Aftis

*pg§iötsil§g]r,§§st §.

. u§ }\smt{§ t $}§ilsm xz* q}
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& t§tn'il§t8§§Httnnst xz*q}
, gsmloila§§oN§B
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r@zűűtt *í, uy cift{ezefun az ofía[afon, frogy ' sofra nem űított tőmeg gyű[t össze. . .u, és a{Gí most is fuzűdrtztne
így. Csa{az at{lg.bm aá[tozott: ftast netn úi DE-t aó[asztottun{tr fimem frioatafosm is megnyitottuda party-i^ÍoszaÍl9t.

Ajó frangukt megakpozói DJ Zííe es D] Níníi, ezútoru k ft)szönet nefflafergetegesenjó zenefurtt Es termr-szetesen

örö(fuíta minítní(ruftraft 6á,rmiQenfortruiíatl segített aű6arl, froq! u afebjtfrltet[en este tetreiaiion, efsősor1arl DE
eűu;fonfuzfrrfefute tacinada szeraezesért, u az Eqtnls aezetóségénz(a tecfrniÍlg.i frtittérért. ügy tűnt, miníenftnagy-
on éfaezte a bu[it, btír tanerut egy s$ruiíatos bab-set k. Eaűizsnad(íoánmígnic(ő66ife(epij{tst, froqy n ft)uetfuzö-
reméfii)dfrasoruűan nagyszeri - összejöaete[eru mtír egyűtt ropfrassa aeűn{la tántot!

Attis

ez ítten e meIlék!et terGíer f aGúese



'A ló úg1l tud aludni, hogl alszik" - Prof. Dr. Péter

Lángoló szerelem
Amikor megismerkedtem ezzel a jóképű olasszal egy ruha-
üzletben, első látásra beleszerettem. Később aztán járkál-
tam benne le s föl, ahogy kell. A lágy szellőben együtt
lengedeztünk, sokszor simult ilyenkor a melleimhez. Néha
lecsúszott rólam, de ez nagyon ritkán fordult elő. Általában
raitam tartózkodott, mindig tiszta, kisimult és ió (ki)vágású
állapotban. Az ele|én albínó volt a drágám, de később meg-
gyógyult és kezdett besárgulni. Ez részben nekem köszön-
hető, és ezért büszke is vagyok magamra, ugyanis sokat
kényeztettem mindenféle édességgel. Szinte minden por-
cikájára folyattam valami finomat, amit úgy szívott magába
a teste, miní az anyaföld ahigtrágyát Persze a sok mosdatás

is segített. Csak később tudtam meg a nevét; Pólónak
hívták. Ezután egyre többet lógott a barátaival: Toppal és

Tiikóval. Ők .rugyon rossz hatással voltak rá: feslett életet
élt, teljesen lerongyolódott, elmosódott lett az arca és a
gyomra több helyen kilyukadt a fekélyeitől. Legnagyobb
sajnálatomra el kellett válnunk egymástól. Egy felnyitható
tetejű, zöld helyiségben mondtam meg neki, hogy vége a
kapcsolatunknak, és otthagytam. Tüdom, kegyetlen
megoldás, de titokban azért reménykedtem, hogy egy éppen
arra kotorászó valaki ma|d újra felcsípi és kisegíti mély
depressziójából

H.A.

XXI. századi erkölcs
Elt egyszer egy róka meg egy farkas, ha nem is együtt, de
egymás mellett. Jó szomszédok voltak, segítettek egymás-
nak, amiben kellett. Soha nem veszekedtek, egy hangos szó
nem csattant el közöttük. Teltek-múlíak az évek, mígnem
egyszer egy verőfényes napon - amikor az ég kellően tiszta
ahhoz, hogy egy titkot bevalliunk, a nap gyönyörűen
szikrázik bíztatásképpen, a fák zöldellnek, hogy reményt
keltsenek, és erőt sugározzanak - a róka érezíerhogy ez az a
nap, hiszen mikor felkelt, úgy csillogott a szeme, és éjszaka
nem folyt nyál a párnájára. Elindult hát a farkas háza felé,
Félénken bekopogott, miután belesett az ablakon, hogy
meggyőződjön, nem zavarja-e a farkast. Farkas éppen a mel-

lékhelyiségben tartózkodott. Ezt abból következtette ki a

róka, hogy pukkanásszerú hangok szűrődtek ki a házból,
Szóval bekopogott. A farkas egy picit megváratta, ami nem
csoda, hisz a tegnapi szegényes csipkebogyó vacsora igen-
csak megfeküdte a gyomrát.
- Gyere be, róka szomszéd. Mi járatban?
- Farkas, el kell mondanom valamit,
-Igyá| előbb egy kis borókapálinkát!
- Nem kérek, kösz. Farkas, én meleg vagyok.

H.A.
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Hogy mik azok a kötelespéldányok?
Bevallom ősziníén, hogy másfél éwel
ezelőtt azt se tudtam, eszik vagy isszák
őket. Ha egy ilyen kérdést intézett
volna hozzám valaki, minden bizony-
nyal vagy az ivásí választom, vagy
nagy, ártaíIan bociszemeket meresztve
sürgősen elterelem a témáí. De tavaly-
előtt októberben kaptam egy telefont
mindannyiunk kedvenc Thnulmányi
Osztályáról, miszerint fax érkezett a
kiVETítés szerkesztóségének. A
papírost elolvasva hamarosan beiga-
zolódott 1egrosszabb balsejtelmem,
megint dolgozni kellett. Pont akkor.
Pont ott. Pont Nekem.
Persze rögtön felhívtam a feladót, hogy
hátha mégsem. Az Országos Széchenyi
Könyvtár Kötelespéldány Szolgálatán
egy kedves hangú hölgy (a faxhoz
hasonlóan) mintegy l5 kiVETítés
szám elmaradt kötelespéldányainak
pótlását sürgette, miközben állandó
jelleggel egy sokéves kormányrendelet-
re hivatkozott. Mint kiderült, vala-
mennyi itthon megjelent sajtótermék-
ből a kiadó köteles a fent nevezett
hivatalnak 6-6 példányt eljuttatni.
Tekintve, hogy jelen esetben 1995-ben
kezdődtek a hiányosságok (csakúgy,
mint a lap), már láttam magam, amint
végigtelefonálok néhány száz, nemrég
végzett állatorvost, hogy ugyan keresse
már eIő és adja már nekem ezeket a

relikviákat, mert én olyan kedves és

szimpatikus vagyok.
Diszkrét nyavalygásomra a hölgy szíve
megesett rajtam, és (tekintve, hogy
diákújságról van szó) megelégedett 3-3

fénymásoIattal is. Ügyintézésem
sebességére jellemző, hogy ekkor már a

következő lapzártánáL tartottunk, majd
jött a Télapó, azíán vizsgaidőszak
(közepén elmaradhatatlan két hét
pihenővel), majd az ügy amolyan Pató
Pál úr módjára bekerült a meg nem
oldott ügyek mappájába.
Mígnem tavaly novemberben egy
újabb, az egy éwel korábbihoz hasonló
faxot kaptunk, vagyis nem volt mese, el
kellett varrni a szá|aí, mielőtt büntetés
lenne a dologbóI. A kari Könlvtárban
szerencsére megvoltak a hiányzó
példányok, a számozás gordiuszi
csomóját elvágva kiderült, hogy csak 4

Kötelespéldányok
számrőI van sző. Ráadásul a

könyvtáros hölgyek (ezúton is ezer
hála és köszönet a segítségükért) a ren-
delkezésemre bocsátották a Könyvtár
fénymásoló
Voltatok már ott? A helység mintegy 5

szöt 2 méter, az ajtaia az egyik
rövidebb oldalán nyílik. Bítoruatát
néhány elnyűtt, a hetvenes évek
divatját idéző polc, egy hasonló
állapotban lévő aszíal, két szék és egy
mosdókagyló képezi az elmaradhatat-
lan szappannal. A polcok roskadásig
vannak terhelve különféle papírokkal,
az ,asztalon szabályos glédában
sorakoznak a gemkapcsok, kihúzótol-
lak, íűzőgépek és egyéb irodai
eszközök. A fényt néhány neoncső, egy
sötétpiros asztali lámpa és a parkra
néző ablakok biztosítják. Ez utóbbiak
alatt helyezkedik el egy sokfunkciós,
modern fénymásológép. Hang nemi-
gen hallatszik be ide, legfeljebb egy-
két hangosabb troli, meg amikor a

német hallgatók keresik az elcsavar-
gott véradó kutyákat. Hamarosan
egyedül maradtam a kis szobában,kéz
a kézben több mint l00 oldal
kiVETítésse1. Megva1lom őszintén,
szerettem volna miné1 hamarabb
letudni ezt a fénymásolós játékot, de
nem lehetett. Az első percelóen még az
kötötte le a figyelmemet, hogy a

papírokat a megfelelő helyre és a
megfelelően forgatva helyezzem be
abba a gonosz masinába, de ahogy ez
reflexé vált, úgy kalandozott el
figyelmem másfelé - történetesen a

papírokra
Egyre többször kaptam magam azon,
hogy perceken keresztül áll a kezem,
mert a Szemem nem engedi lapozni.
Megláttam az újságok tartalmát, és tet-
Szettek. Nagyon tetszettek. Erdekes
interjúk, cikkek, eseménybeszámolók,
poénok, versek, karikatúrák, viccek,
miegymás. Megannyi pillanatfelvétel a
Kar életéből. A szerzők Ielentős részét
ismertem - sokukat ismeritek Ti is. Ma
már végzett állatorvosok, sokan a

szerzőkközil azóta átkerültek a kated-
ra túlsó oldalára. Eszembe jutott, vajon
mit szólnának, ha meglátogatnám őket
légkondicionált rendelőjükben és

elmesélném, hogy olvastam ezt a ver-

szobálát. látogattam meg őket.
Amióta kiadványszerkesztéssel
foglalkozom (van annak már vagy
negyedik éve), nem tudtam még a
Nemzeti Sportot sem úgy a kezembe
venni, hogy a cikkek tartalmára kon-
centráltam volna. A betűméreteket
hasonlítgattam, sorközt, sortávot, kép-
keretet mértem, igyekeztem ellesni a

tördelőszerkesztő aprő trükkjeit, ami-
vel az esetleg értéktelen és unalmas
cikket is széppé, olvashatóvá, ízlésessé
varázsolta anélkül, hogy egy betűt is
módosított volna rajta. De ezek a

kiVETítések mások voltak. Kit
érdekelt, hogy egy fénykép esetleg el
van csúszva, netán aránytalanul nagy
vagy neadjisten nincs rajta keret?
Ismerős arcok köszöntek vissza róluk,
azóta hagyománnyá vált ren-
dezvényeket örökített meg a sok éve
végzeíí fotós. Örökérvényű
karikatúrák, amiken ta|án még tiz év

múlva is nevetnének a leendő hall-
gatók (gondold el most 8-9-10 évesek!

süket és nagyon tetszett? Emlékeznek-
e még azokra a sorokra, amiket
diákként egykoron papírra vetettek?
Sajnos aváIaszt nem tudom, mert nem

).
Az énhajómat most másfele sodorja az
élet szele, távol a kiVETítés vizeitől, de
mindig büszke leszek arra, hogy majd
két éven át dolgozhattam karunk eme
furcsa, néha kicsit íalán íorz, de min-
denképpen szeretetre méltó tükrén. Es
tudom, hogy néhány év múlva valaki
valamiért megint elő fogja keresni a

régi példányokat a Kari Könyvtár
(vagy az Orsz. Sz. Könyvtár)
archívumából, el fogja olvasni a

cikkeket, nevetni fog a karikatúrákon
és gondolkodni fog a novellákon. Es
látni fogja uwarlazt, amit én is láttam
január végén abban a poros kis
szobában a lemenő nap és a neonlámpa
fényénél, és gyönyörködni fog abban,
ami mindig volt, ami mindig lesz és

ami mindig más és mindig másképp
szép: a hallgatói életben.

Rn Laszló Zoltán
III. évf. áo. hallg.
kivETítés főszerkesztő
2001. szeptember - 2003. január
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Itt fekszik Marika,
A háromnapos barika.

Bármily szende, bármily kedves,
Láthatő, hogy nagyon senyves.

Szeme kissé beesett,
Mert tejet nem ehetett.
Végbélnyílása tátongó,

Hát nem éppen tök ió toklyó!

Nem találtunk ra|ta szarvat,
Es a vére nem is alvadt.
A fogai nagyon lazák,

Körülöttük ínygyulladás.

Az epéje nem ürül,
A hallgató nem örül.

Bendőjében nincsen tej,
Mert az anyja nem jó fej.

A tartalma zöldesbarna,
Benne volt egy kis szőrlabda.

Légcsövében fű és szalma,
Beeeszippantotta a balga.

Eszrevettem Edittel,
Véres lett az epithel.
Agyában a plexusa,

Ezért lett komplexusa.

A kis bari eléhezett,
Nem volt nagyon nehéz eset.

Inkább azért hullatok én könnyet,
HOGY ÍnJar MOST JEGYZŐKÖNWET?I!!

Hé Te! lIaa

A kiVETítés éppen Téged keres|
U9y hollottuk, hogy szeretsz és
tudsz rojzolní, írni, f ényképezni,
és mindezt természet"sen tőr-
sodolmi munkóbo! Mire vőrsz?
J elentkezz azonnal|

Attis

kivetites @ f reemoi l. hu
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nce again April has shown it's
face at the Veterinary University.

And once again it's time to celebrate
that glorious time of inebriation and
good fun, the Equus Days! Page Five
has the list for April 3-10.

TH. Hungarians are looking to
I break the ice between the two stu-

dent bodies - and in that spirit, they
are actively looking for foreign stu-
dent teams to take part in table soc-

cer, big field soccer, ping-pong, darts,
armwrestling, and of course the well-
known parties in the Equus Club and
the Dormitories!

T-]ridav the 4th is International
-F OuviThis is the day foreign stu-
dents strut their stuff for the world to
see. The ilam parade will proceed
from the Bronze Bull all the way to
the Jozsef Marek Dormitories. It's not
that far, and you can't get lost! Just
follow the Hungarians and the deco-
rated car. Police will be coming along
as an escort, but don't worry! §7e

won't be thrown into jail. At least I
hope not. I mean, you haven't done
anything, right?

It's the Equus Days Again!

A fter the parade and free lunch
f\(r.., there's a good reason to gol)

comes the Bos Maior selection! Bos
Major, for those of you who don't
know, is Latin for "Biggest Cow". The
way to win the Bos Major Crown (an

army helmet with four horns glued
on) is simple: Climb on stage and do
something crazy. The craziet the bet-
ter. Last year's winner perfomed a

parody of Anatomy Professor Dr.
Peter Sotonyi. The second place can-
didate (healryweight Robert
Branyinczky) wrestled a rubber
chicken - and lost.

r|-this year's Equus Days are graced
l with several student-teacher

matchesl Match times and places are

advertised in the Bufe, and everyone
is encouraged to come and cheer. This
is your big chance to see LIVE who's
better at §7ater Polo, Volleyball, or
Basketball! This time the students
face off against their teachers on a
playing field instead of an examina-
tion table! Come and cheer, and may
the best team win!

Exp,s,r VBr - 2003. Franu,qay-Mlncn
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T ast but not least. a note. Most of
Lthese activities are at the
Dormitory, But don't give it a miss
just because it's far or you don't know
how to get there. First, it isrit far.

Second, any Hungarian can tell you
how to get to their "Kollegium" or
"Koli". Five years' worth of
Hungarian students are waiting to
meet you, talk to you, drink with you,
and play with you, Give it a chance!

J)eople have complained in the past
l few years that the student bodies
have become isolated from one anoth-
er. Let's stop this trend, Thke a few
days off and play charades, soccer,

throw a few darts, or laugh at a Bos
Major candidate!

Bwus 
Days: Because They're Fun

ark Hedberg

t*
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Part One

7h. dog', nutritional requirements
vary within a wide range. It depends on
age, physiological needs and physical
condition. (i.e. how young or old a dog
is, how much exercise it gets, and
whether it is pregnant or lactating.)
Supplying the right amounts of prop-
erly balanced pet food is not easy. The
same dog food may provide insuffi-
cient calories and supplements for a
young, growing dog, while it oversup-
plies an older dog, leading to obesity.
Statistics show that approx.40% of all
dogs are overweight, which causes seri-
ous health problems, and ultimately
shorten the animal's lifespan.

Obesity is a condition caused by con-
suming more than the required
amount of energy for survival.
Diagnosing it and analyzing its severi-
ty isn't as simple as labeling a dog ''fat''
or "not", It is the veterinarian's iob to
determine the degree, type, causative
factors of and curative treatment for
the obesity. Simply cutting an over-
weight dog's daily caloric intake with-
out veterinary supervision is danger-
ous, and puts the animal's health at
risk.

An animal that exceeds its breed's
optimal weight by a small margin is
called overweight. A dog that is more
than 15% overweight is referred to as
obese. Dealing with obesity is not sim-
ply reducing weight to acceptable let-
ters. The first step involves placing the
animal's condition in one of five cate-
gories:

1. Severe Obesity
- Ribs not visible and not palpable
- Animal Fat significantly alters ani-
mal's appearance: distended abdomen,
indistinct border between abdomen
and chest, excessive subcutaneous fat

2. Minor Obesity (Overweight)
- Ribs not visible, but can be palpated
- Chest and abdomen distinct, stomach
is slightly pulled up
- Torso covered in fat layer

3. Optimal Condition
- Ribs not visible, but can be easily pal-
pated
- Chest and abdomen quite distinct,
stomach pulled up
- Thin subcutaneous fat layer

4. Underweight
- Ribs visible
- Stomach pulled up
- Very thin subcutaneous fat layer

5. Severely Undenveight
@manciation)
- Ribs, joints, bone edges very visible
- No subcutaneous fat layer
- General weakness

F..toru that promote obesity include
age (older animals require fewer calo-
ries), sex (females are more prone),
desexing, breed (Labrador, terrier,
spaniel, basset hound, and beagle),
lifestyle (activity level) and the owner's
bad habits (treats, feeding human food
like chocolate, etc.)

Diagnosing obesity is important,
since besides the overeating-induced
(primary) obesity, so-called secondary
obesity can result from assorted dis-
eases in which obesity is a symptom,
not a cause. In this case the prime con-
cern is to treat the underlying illness.
Later the animal can be placed on a
healthy, moderated diet.

Veight gain can occur due to the pro-
creation of adipose cells (hyperplasia)
or the accumulation of fat inside the
cells (hypertrophy). Hyperplasic obesi-
ty begins in youth, when overfeeding
during growth causes an overabun-
dance of adipose cells. Their fat con-
tent is what causes obesitv. The num-

ber of fat cells does not decrease in
later life, so treating this type of obesi-
ty is very difficult. This is why careful-
ly monitoring the diet during growth is
important. The other type of obesity
reacts better to diet, since reducing the
amount of fat is the goal, and that is
more easily realized.

'Wt it. diagnosing obesity the follow-
ing details must be determined:
- The degree ofobesity
- Type of obesity (primary secondary
presence or absence of underlying dis-
ease)
- Type, amount, composition, and ener-
gy content offeed
- Other complementing food (treats,
rewards)
- Human behavior (family members or
neighbors also giving food)
- The animal's daily exercise regimen
(lots or little physical exercise)
- Time to achieve the expected weight
- Amount and quality of feces
- Old illnesses andlor surgeries (desex-
ing)

Th. p.op.. diet for primary obesity
involves 5 parts:

1. Informing the owner about the diet's
details

2. Changing the behavior of the affect-
ed people

3. Daily exercise

4. Changing or eliminating the obesi-
ty-causing food for diet food

5. Periodic veterinary checkups/exam-
inations

Dr. Tamas Berkenyi
IAMS Vet

(Part 2 will continue in the April-May
Expat Vet)
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How did you arrive here as a chemist?

§7hen I graduated, I went 1o the
Research Institute of Experimental
Medicine, MTA. At the time it was one
of the most modern chemical research
facilities, where synthetic drug
research was going on. Results from
my 1967 thesis were published in the
Journal of Chemical Society in
England, When my boss at the MTA,
Dr. K. Nádor, received an invitation to
head the AOTE's Chemistry
Department, he insisted I go with him.
At the time the Department was
involved in analytical chemical
research, and was equipped for this
purpose. It was also fairly out of date.
We had to start many things almost
from scratch. §7e set up new research
standards. Since 1968 organic and
pharmacological chemistry have taken
root here and flourished as lines of
research. Today this Department is a

recognized national facility for organ-
ic chemistry research, and can com-
pete with chemistry departments from
other institutions.

§7hat kind of research is going on in
the Department?

\We are working on synthetic methods
of heterocyclic chemistry and along
with that are preparing new molecules
that may have valuable biological
activities. It's difficult to predict
immediately when a discovery will
commercially be useful. One can't
know whether or when a theoretical
discovery will translate to a valued
contribution to practical use. Right
now we're dealing with a tight dead-
line. We have to synthesize a very com-
plicated, specific Na-channel blocker
that is essential for pharmacological
experiments. These days I spend a lot

"This is an l_Inusual Situation"
from an Interview with Dr. Pál Scheiber

of time in the laboratory, because I
want this work to succeed.

'We've noticed that our University has
a very large foreign language instruc-
tion program.

This is an unusual situation, which is
not typical of the rest of Hungarian
higher education. The German pro-
gram that started in 1989 was a very
large undertaking and served as a sort
oí jumping-off point for our faculty. It
had enormous intellectual benefit.
Even the Hungarian instruction was
improved. In the foreign language
textbooks we recommended to the our
foreign students we found many really
good, brand new ideas or concepts.
These were naturally incorporated
into the Hungarian teaching as well.
Then three years later the English pro-
gram started up along similar lines. A
good language command became an
essential criterion for teaching work.
This improved the teachers' language
knowledge and - as a bonus - their con-
fidence at international conferences or
discussions. I think every university
here in Hungary wants to start this
kind of foreign language instruction.
Several colleges in surrounding coun-
tries offer similar English language
courses - such as in Kassa, or Poland,
or the Baltic countries. In other words
the competition is intense. Veterinary
universities generally work with high-
ly restricted numbers of students. If
there is no space for someone in
Germany or Norway, he or she will go
to another country's college to learn.
§7e have to do this job well to retain a
pool of applicants. Today we can
proudly say that we have a great many
foreign students.

'What's tie üfference (from a teacher's
point of view) berween foreign and
Hungarian students?

The Hungarian students are better
prepared at the outset than their
\Western counterparts. This isn't the
fault of the foreigners. It's a conse-
quence of the fact that high schools in
Hungary still demand a high level of
education, in some respects exceeding
that of German or scandinavian
schools. This also means that the
requirements for a Hungarian matric-
ulation are much larger. At the same
time, however, I feel that Hungarian
students have been taught to exhaus-
tion by their l8th year. Hungarian
schools demand a lot, and this drains
the spirit. This is where the foreign
students have the advantage. A foreign
student will have an easier time
absorbing the given knowledge,
because his memory isn't as laden as a
Hungarian's. So in the beginning they
can and do overcome their deficit. By
the end of the first year, they are very
close to the Hungarian students.
Maybe a little weaker, but no obvious
deficiencies. This is important,
because both sets of students must ful-
fill the same requirements. However,
there are some exceptions among our
foreign students, Some of them only
take a year or two of the sciences as
part of a more liberal education - there
aren't any regulations on what a high
school education should consist of.

During the summer of 2002 Prof. Dr.
pál scheiber was awarded the order of
the Hungarian Republic for his
achievements in the fields of science
and education.

Mark Hedberg

*
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never wasted when you're wasted all the time." catherine zandonella, writer"Time is

ursday
19:00-21:00 Charades
22;00 Equus Club!

riday *International Day*
11:00 Parade (to Dorm.)
14:00 Lunch
15:00 Bos Maior Selection
21:00 Outliers
23:00 Znle And Nándi
(Dormitory)

l0:00 Movie Time
13:00-19:00

arts, Armwrestling (Dormitory)
3:00 DJ Gergö

unday
Resting, cleaning, sports, movies
1 l :00 Football Championship

Monday
18:00-22:00 Table Soccer and Ping Pong Games
20:00-24:00 Movie Time
(Dormitory)

Tuesday
17:00 Basketball
l9:00 Hungarian Theatre
2l:00 Folk Dancing

W'ednesday
18:00 Volleyba1l
(Student/Teacher)
20:00 Puding (Hungarian)
>Dr. Miklós Süth
> László Szabára
>Dr. Péter Vajdovich
Thursday
20:00 \il/ater Volleyball (Student/Teacher)
22:00 Equus! (DJ Szamák)

Foreign Student Teams Needed and Demanded for ALL the listed sports!
Showcase your country on International Day! Tell us where you're from!

For info or to sign up for sports call: Mark Velsh 06/30 4I0 0769
For info or to sign up for International Day call Mark Hedbe rs 06/30 408 1695
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l. February 2t,2003 - and the Expat Vet's Editor in Chief
was on another mission. In search of good times and
great stories, this great adventurer made the ultimate
sacrifice - a day trip to the Venice Carnivall

Behind me ,0u can see a nice tall belltower and a big build-

ing, I haoe no idea what it is or what it\ for, besides confus-

ing lost and silly tourists like me...Venice has one of these tow-

ers on almost eueTy toweT.

2. The glorious Editor in Chief of course travels only in the

most luxurious style. To your left, resting at a pier, is the

Ikaros Palace, where the suites and staterooms are fit for
kings and princes, and attractive females cater to your
every desire.

Let's be honest here. I traaeled ]2 hours on 0 cramped, over-

crowded bus which was too cold downstairs and too hot

upstairs. We crossed Austria and ltaly, went ooer mountains

and under hitls. when we arriz;ed in wnice it was all we

could do to stand upright. But it did tuTn out to be a r:ery nice

boat picture, didn't it?

3. This is the Rialto Bridge. The oldest of the three bridges
to cross Venice's Grand Canal, it is 28 meters wide and

covered in shops and vendors. This is actually the "new"
Rialto Bridge, completed in 1591 according to Antonio
da Porte's design.

' The Rialto Bridge went through a few redesigns and rebuilds

oaer its history. First built of wood in the 5th centurr, it was

rebuilt in ]07 ] and ]440. Construction of the "modern" stone

Renaissance-style bridge began in 1 588.

4. Visible here from the Rialto Bridge is the Old and the

New of Venice - motorboat meets gondola. The motor-
boats' hurry and hustle starkly contrasts with the slow,

stately progress of the gondolas that carry tourists or
deliveries.

There seems to be quite a rivalry between the twl types of
sailors. Pilots of motorboats seemed t0 ta.ke eoery opportunity

to brush or rock the gondolas with their wakes. The gondoliers

didn't take this lying down, replying with bursts of Italian

which didn't sound too friendly.



"Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire." -William Butler yeats, poel

5. To your right are authentic Venezian souvenirs! Al1 at a
reasonable price, they are there for anyone who wants to
take a little bit of Italian culture home with him or her!

The Italians embraced the euro enthusiastically - they con-
r:erted the cuTTency and added 50o/o to all the prices. Their
ettitude to theft, though, was more philosophical: ''No Self
SerDice" signs adorned hundreds of unwatched stands like
this. If you wanted it, you came inside and asked. No word
on how ffictiae it was as an anti-theft measuTe.

6. One of the most interesting shops I saw was this candle-
carving shop. A man was dipping a mold into various
colors of hot wax. Then, while it was still warm, he cut,
shaped, and tied it into artistic bows, ribbons, and
points, all in eight different colors and dozens ofdiffer-
ent designS.

His partner wasn't thrilled about me taking pictures, though.
That\ him with his hand up in the air. So, true inaestigatiae
reporter that I am, I switched off the flash and took three or
four more pictures without him noticing, Expat Vet 1,
Vendor 0.

7. Here's a nice tall building in a really nice artsy style. A
monument to Venetian style and ingenuity...

All right, that's enough - I can't take any more tour guide
stuff. Venice of the Carnirlal had two sides. One, seen here,
was the buildings, m,use?,!ms, towers, and churches that dot-
ted the shyline here. They certainly made for good pictures.
All over the city, delighted (and slightly tipsy) tourists were
loading up cameTas with fllm and tape, shooting anything
that mooed (and a few things that didn't.)

8. The other side of Venice was the street artists. There were all
trades and all kinds, A guitar player was singing by a bridge,
while a man sprayed in gold impersonated a statue. Another
petformer was juggling flaming torches on a 2.5 meter uni-
cycle, But my faoorite was the street artist. For a few coins
he was chalking fi.gures lnto the sidewalh. When he was
done, he'd moue on to another spot. Pa§serby were crowding
around, to see a little bit of magic in a small corner of Venice.
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