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"Ha én mondom hét órán dt, mint a felhúzott oeréb, akkor maguk próbáljanah figtelni! 
* - Prof. Péter
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f gen, ismét megmutattuk a aildgnak, hogl a
''- mag)ar allatoyzsostan-hallgatók a leglob-
bak. Ug,lanis az lams Europe Co. által ren-
dezett Best of Class in lrIutriton elneaezésű
Dersenyt Újfent ma,gyar hallgató nyerte meg:
Tóth Balázs (nem a tavalyi... ;-).

Az alsóbb éaesek kedaéért pár szóban össze-

foglalom, hogl mi is ez:

Ir{os, a Best oJ/Class in l,{utrition DeTseny a
takarmdnyozdstant hallgató diákoknak szól,
célja, hogl a világ minden részéről összegűjtse
a kutya és macska takarmdnyozds területén
le ginkább o tthono s an mo z gó dllat ons o s - tanon-
cokat. Az egletemenbelül a takarmdnyozóstan
szigorlaton, a tdrsdllat dietetika fakultdción és

a humdn tapldlkozás eg)es kérdései című
fakult áción nyúj to tt t elj e sítm ény alapj án kerül
ki a "maElar bajnok". Ezt köaetően a r:ildg
legiobbjait az lams Eukanuba meghír:ja egjl
kellemes aórosba -idén Madrid volt ez...- és itt
mérkőznek meg a r:ilóg legiobb "Best of Class"-
ai. A több mint 20 induló kazal ebben az éaben
Tóth Balázs bizonyult a legjobbnak. Es még
aalami: az elismerő cím mellett aégleg elny-
ertük a adndorserleget, amire tudtommal még
nem oolt példa.

Balázsnak gratuldlunk és reméljük, hogy
jöaőre is magtar glőzelmet könyrselhetünk el.
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Itthon egy ösztöndíias
interjú Dr. Horváth Tamással

-{.i "aktató" érkexett ra A*atúlxis,i, És szakterületemmel
( (L"Srnuuoni Tanszé-&ra! ilr- Hnruh,th kapcsolatos, Tehát az

Tamfis, yala-egetemi állatarucs, ösxxind,ij- agyi működések,
ja§ k*rült !ruxa Maglararsxágra tarl,rtuni, és elsősorban a hipotha-

leam régan leü§t a szerhgsaíö§égggt pá§ §xóra. lamus reprodukciót,
illetve az energiaház-

-Hol végezte egyetemi tanulmányait, és tartást befolyásoló
mikor került ki Amerikába? hatásával kapcsolatos

dolgokat fogom

-l990-ben fejeztem be gyakorlati tanul- oktatni a hallgatók-
mányimat az Álluto.uos-t.rdományi nak, és a PhD hall-

Egyetemen, és ekkor kerültem ki Haiós gatóknak.

professzor úr révén a Yale Egyetem
§zülészeti kliniká|ára, mint anatómus -Ez hosszír távú terv,

doktorandusz. hz államvizsgáimat vary csak a pályázat

itthon tettem le, 1992-ben. erejéig szeretne
itthon tevékenykedni? mechanizmusokat fedeztünk fel. Másik,

-Mivel foglalkozik a yale-n? szintén kedvező fogadtatásra talált
-Ez hosszú távú terv lenne, mind _az kutatási terülelünk eg!, a parkinson kór

_Elsősorban kutatói tevékenységet oktatásbeli tevékenységem, mind pedig seithalálhoz ,rrrtő- mitochondriális
végzek, de oktatóit is. Az elsőéves az itteni hallgatók megismertetése,a foíyamatának íiszíázása, mely úi gyó_

oriostan_hallgatók második yale_n folyó kutatásokkal. Az ösztöndíj gysrerek fejlesztésére ad lehetőséget.

szemeszteréb en az agyi kapcsolatokat csak egy évre szól, és így garanciát csak

oktatjuk. Az orvosi képzés Amerikában ennyi időre tudunk vállalni ez.érí, de _Mit üzen a hallgatóknak?
elíér az itthonitól. Ott az egyetem nem mindenképpen szeretnénk ezt a kapcso_

hatéves, hanem a "college" után egy négy latot tovább vinni, Azon hallgatóknak, és kutatóknak, akik
éves iskola, ahol az anatómiát és a neu- __ most kezdik kutatói tevékenységüket
robiológiát az e|ső évben hallgatiák a _Hallo_ttuk Sótonyi professzor. (rrtól, saját tapasztalatomból azt tudom java_

diákok. hogy Önnek nagyon magas yz.impact- soi.ri, hogy az egyik legfontosabb mér_
faktora. Pontosan mennyi, mit jelent ez, földköve annak, hogy az ember sikeres

_ön elnyerte a Szent_Györgyi Albert és hol jelentek meg közleményei? kutatóvá váljék u), hogy a kutatás
ösztöndíiat. Mi alapián ítélik oda ezt? megkezdésekor, és végzésekor egy rend-

-Abban a rendszerben, ahol én dolgozok, kíviil nyitott szellemű, naiv hozzáállás_
_Az ösztöndij létezéséről sótonyi pro_ az impact_faktorok abszolút értéke sal fogianak a témájukhoz. Ne kezel_

fesszor úrtól értesültem, akivel már sokkal kevésbé lénYeges, mint a ienek minden leírt adatot tényként, min-
régóta együtt dolgozom. A lényege, hogy munkám összessége, Enől fussetlenüI áent kérdője|ezzenek meg, és ha úgy
ttitrota<in hivatásszerúen dolgozó az én kuíatási terÜletemben elért er.ed. gondoliák, hogy egy ötletiik nem illik
kutatók Magyarországon végezhetnek ményeket könnyebben lehet publikálni úele éppen az ad,oíí elméleti meg_

oktató és kutatómunkát, amit e4 az olyan magas impact_faktoros újságok_ fontolásúa, ettől függetlenül (amenny_

oktatásügyi Minisztérium által létreho_ ban, mint a Nature, science, Neuron, és iben még a témában nem voltak kísér_

zott ösztöndíj támogat. I(ét éve adtunk azon vezeíő szaklapokban, a,mik a letek), 7égezzék el a kísérleteiketl
be egy páIyázatot, melynek keretében tudományterületünkön jelentősek _ azaz sokkai hatJkonyabb ugyanis, ha valaki a

főké;i kutatói, és némi oktatói az Endocrinology, Journal .of kísérlet után dónti el, hogy a feltevése

tevékenységet folytatok itt az á|latot- Neuroscience, Journal of C.omparative működőkepes_e vagy sem, mint pedig az

vosin. Az ösztöndíj elbírálásakor a fő Neurology. Egyébként az impact_fak_ elején ,,meifilozofálni", hogy miért nem

szempontok a kutatói munka minősége, torom körülbelül 400, lenne helyes az adott feltevés.

és a i<utató Magyarország iránti érdek_ Kutatásaim tegutóbbi megfigyelései

lődése voltak. rendkívül jó visszhangot váltottak a _Gratulálunk az ösztöndíihoz, és további
nemzetköZi sajtóban, Ezrészben annak ió munkát kívánunk!

-Mit fog itt oktatni? köszönhető, hogy a táplálékfelvétel idegi
befolyásolásával foglalkozik, melynek Hedberg Márk

_Azokban a diszciplínákban fogok során mai fejlett országok gazdaságát

oktatói tevékenységeívégezni,amiazén érintő, elhízással kapcsolatos alapvető



"Van szulfonamid, bár nem szulfonamid, mint a

Kedves leendő kollégám, szerinted
mikor vehető el egy állat élete? Az
1998. évi XXVIII. törvény az állatok
védelméről és kíméletéről igy határoz:
"ll. § Az állat életét elfogadható ok
vagy körülmény nélkül kioltani nem
szabad. Elfogadható oknak,
körülménynek minősül különösen az
élelmezési cél, a prém termelése, az
állományszabályozás, a gyógyíthatat-
lan betegség, sérülés, a fertőzésveszély,
a kártevők irtása, a másként el nem
hárítható támadás megakadályozása, a
tudományos kutatás."

Vagyis megfogalmazza, amikor biz-
tosan megteheted, de határozatlan is
egyúttal, merí aZ itt felsoroltakon
kívül, ettől eltérő esetben is elvileg
megengedi. Aligha vitatható, hogy a
társadalom tagjai közül az állatorvosok
a leginkább felkészúltek annak
megítélésére, hogy az állraí életének
fonalát indokolt-e elszakítani.
Csakhogy nem csak egészségügyi
szempontok léteznek, hanem pl.: anya-
gi, családi és egyéb nehézségek, ame-
lyek gyakran, ha nem éppen általában
erősen befolyásolják a döntéshozót.
Azt sem nehéz elismerni, hogy az
egészségügyi szempontok azonosítása,
az elv áItozások métékének megítélése,
várható alakulásának megiövendölése
korántsem objektív, az ebbő| levont
következtés így aligha leheí az.

A betegellátásí végző állatorvosok
munkáját a jog ma magánállatorvosi
tevékenységnek nevezi, függetlenül
attól, magánvállalkozó vagy alkalma-
zotti munkaviszonyú az 1llető kolléga
(1). A tOrvény, mint legmagasabb szin-
tű iogszabály, ugye, azt jelenti, hogy
minden, az ország területén lévő
személyre kötelező érvényű. A szolgál-
tatásként betegellátó (vizsgáló, kezelő,
stb.) állatorvosnak kamarai tagnak kell
lennie (2), akinek ezáltal a Magyar
Allatorvosi Kamarával kapcsolatosan
is vannak kötelezettségei, be kell tartsa
annak szabályzataií (3,4,5).
kedvtelésből tartott állat életét tehát
jogszerűen csak olyan állatorvos jogo-

Semién Gabor

Te elaltatn ád?

sult elvenni, csak olyan kerülhet egyál-
talán ebbe a nehéz helyzetbe, akire
vonatkozik a kamarai irányelvek meg-
tartási kötelezettsége is. Ha tehát az
állatok euthanasiájára és exterminatio-
jára kidolgozunk egy szakmai irányel-
vet, akkor a jövőben az állatorvosoknak
azt minden esetben be kell tartaniuk.
Tüdjuk, hogy ennél sokkal nagyobb
iogsértéseket is rendre elkövetnek a
társadalom egyes tagjai, és nem csak a
fegyveres rablás, de az adócsalás és a
közlekedési szabályok megszegése is
törvénysértésnek minősül.

Mire való hát egy ilyen irányelg ha
még a törvénysértések egy része is
szinte általános jelenség? Segítségül!
Ma az állatorvosnak legalábbis
kételkedve kell állnia a beteg sorsának
elbírálásakor, hiszen, ha kérdőre von-
nák (vagy majd esetleg később fogiák),
gyakran igencsak elbizonytalanítható
lenne, vajon tényleg megalapozott dön-
tést hozott-e. Tanulmányaid alapián,
vizsgáid íapaszíalaíából már tudod,
hogy a "megalapozott" nem azí ielenti,
hogy "talán"r"azíhtszem", stb.. A této-
va fejvakarás helyettesítésére van neki
- és egyszer ma|d Neked is - szüksége
egy útmutatóra, hogy tudja, az adott
nehéz he|yzetben helyesen jár-e el, mi
a teendő|e.

Tehát még egyszer: Te milyen esetben,
milyen feltételekkel tartod helyesnek,
ha egy állatorvos egy állat életét
szándékosan kioltja? A Magyar Álla-
torvosi Kamara kíváncsi a véleménye-
dre, kérlek, írásban juttasd elhozzánk,
az Egyetem H épületének 3. emeletén
az irodánkban beadhatod, de ha úgy
jobb postán is küldheted: lrÁOK tozs
Bp., István u. 2.

Budapest, 2003. szeptember 5.

üdvozlettel:
Dr. Lorászkó Gábor

Magy ar Áilatorvosi Kamara
Allatvédelmi Bizottság elnöke

(1) 1995. évi XCIV törvény 3.§ "(2) E
törvény alkalmazásában magán-állatorvosi
tevékenységnek minósül az áIlattartó, tllrető-
leg más személy megrendelésére végzett a)
állatv izsgáIat és kezelés;
b) az állatbetegségek megelózésére, gyó-
gyitásáta szolgáIó intézkedések megtétele; c)
az áIIat tartásával, gyógyításával és az egyéb
állatorvosi tevékenységgel összefüggő szak-
tanácsadás; d) az állatnak védó- és egyéb
oltások beadása; e) az áIIatból vér-, tej- vagy
más minták vétele; f) az elhullott állat vizs-
gálata; g) az állat gyógykezelésére szolgáló
szerek rendelése; h) a vágóhídon kívüli, nem
közfogyasztási célú vágásoknál a vágóállat
és a hús vizsgálaía, ezzel összefüggésben
állatorvosi szakvélemény adása."

(2) 28.§ "(1) Magán-állatorvosi
tevékenységet az az áIlaíorvos végezheti, aki
a) tagja a kamarának, valamint b) ren-
delkezik a magán-állatorvosi tevékenység
gyakorlására jogosító igazolvánnyal ( ..) (5)
Magán-állatorvosi tevékenységet jogi szemé-
ly, jogi személyiség nélküli gazdasági tát-
saság vagy más szervezet csak akkor foly-
tathat, ha e tevékenységben olyan állator-
vost foglalkoztat, aki az (1) bekezdés szerin-
ti feltételeknek megfelel. "

(3) 2l,§ "(3) A tag kötelezettsége, hogy
(...) b) megtartsa a kamara alapszabáIyában
és más szabáIyzataíban foglaltakat; c)
magán-állatorvosi tevékenysége során a sza-
kmai irányelveknek, valamint az állatorvos-
etikai szabá|yzatban foglaltaknak
megfelelóen |árjon e1."

(4) 22.§ (l) E törvény alkalmazásában
a szakmai irányelvek, valamint az áIlator
vos-etikai szabályok vétkes megszegése
etikai vétségnek minősül.

(5) 32.§ (1) A magán-állatorvos köte-
les (...) "c) maradéktalanul megtartani az
állategészségúgyről, valamint az állatorvosi
tevékenységrő1 szóló jogszabályokban, szak-
mai irányelvekben, valamint az állatorvos-
etikai szabályzatban foglalt ren-
delkezéseket, illetőleg azoknak az állattanó
részéről történő megsértése esetén tájékoz-
tatní az intézkedésre jogosultat; d) magán-
állatorvosi tevékenysége során munkáiát a
hivatás szabályainak és a tudomány min-
denkori eredményeinek hasznosításávaI, az
állatorvos-etikai szabályoknak megfelelően,
lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint és
sa j át felelősségére ellátni"
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Qevezető

-Hol töltötted a gyerekkorodat, honnan
jöttél ide?

-Miskolcról jöttem, és ott is jártam

középiskolába a Fráter György
Gimnáziumba, nyolcosztályos gimnáz-

iumba.

-Miért választottad az állatorvosi
pályát?

-Nyolcadikos lehettem, amikor nyáron

elmentem egy hétre a Miskolci
Állatkórházb a széínézni, hogy eszik-e

vagy isszák ezí a szakmát, és onnantól

fogva elkezdtem bejárni. Nagyon jóba

lettem az oííani orvosokkal, és immár
hetedik éve rendszeresen bejárok, Igy

hát egészen biztos voltam benne, hogy

ezt akarom csinálni, így nem is volt
kérdéses, hogy ide fogok felvételizni,

-Miért csaptál fel ezután itt rrÖr-
ösnek?

-Sípos Kata rángatott bele ebbe az

egész dologba, először mint szenátusi

íag, azíán innen egyenes Út vezetett

oda, hogy kitalálta, legyek az utódla,
ezí a Hallgatói Választmány is

megszayazí4 és ennek a bizalomnak a

révén látom el most a posztomat.

-Milyen terveid vannak, mint HÖK
elnök?

-Föleg a hallgatók, és a Hallgatói
Önkormány zaí kőzöííi kommuniká-
ción szeretnék fejleszteni, másrészről a

HÖK szerke zeíéí szer eírrém megrefor-

mál,ii, demokratizálni, és a feladatokat
jobban felosztani konkrét feladatkörök

szerint, de ez még csak egy terv,

-Szerinted a SZINA mennyire lehet

előnyére a hallgatónak?

-A SZINÁ hatalmas előny lehetne a

hallgatónak, de az a baj, hogy ezeí| a

karon ennek nincs hagyománya, és így

a hallgatók nem érzik át ennek a jelen-

tőségét, és a cégek sem látják még

ennek a lehetőségeit. A műszaki
karokon ennek már nagy hagyományai
vannak, és ott a diákok sokat profitál-
nak belóle. Ennek itt is meg lenne a

lehetősége, noha a szakma telítettebb,
kevesebb az áIláshe|y, de nagyon sok

lehetőség van, ahol állatorvosi
diplomával el lehet helyezkedni, Az,

hogy valaki nem rendelői munkát
végez, vagy nem nagyállattal
foglalkozik, az rrem jelenti egybő| azt

is, hogy adminisztratív, irodai
tevékenységet kell folytatnia, vagy el

kell adnia magáí, mint gyógyszerigy-
nök. Rengeteg más területe van ennek

a hivatásnak. A hallgatók egyrészt

megismerhetik ezeket a lehetőségeket,

másrészről a cégek fel tudnák mérni,

hogy az esetleges jövőbeli munkavál-
1alóinak milyen az esetleges felkészült-

sége, hozzáállása. Lehetőség lenne

TDK-dolgozatok, szakdolgozatok,
PhD munkák közös megirására, a

cégek finanszírozásával - volt erre már

nem egy példa - és én szeretném ha a

külföldi hallgatók is tudnának ebből

hasznot huzni, hiszen a nagy cégek

nem magyar cégek, hanem multik, és

ezeknek a külföldi hallgatók hazáiában

is vannak kirendeltségeik, ha nem épp

a központjuk van ott. A cégektől így is

sok pozitív visszajelzést kaptunk, hogy

sok külföldi érdeklődött. szeretném

azí,hogy minél több első-, másod-, har-

madéves hallgató tájékozódjon a cégek

arculatáról, hogy milyen lehetőségeket

kínálnak, hogy negyed-, vagy

ötödévben konkrét állásajánlatok létre-
jöhessenek, ahogy erre már volt is

példa, de szeretném ha még több

lenne. Megteszünk mindent annak
érdekében, hogy a rendezvény színvon-

ala emelkedjen, és hogy a hallgatók

minél iobban járjanak.

-Milyen hobbikat íízöl?

-Az első a zel:rq orgonán játszom nyolc

éve, és a második kerületi Zeneiskola

orgona tanszakán vagyok Baróti István

orgonaszakos hallgató j a.

-Mit üzensz a hallgatóknak?

-Nem hiszem, hogy túl nagy üzen-

nivalóm lenne. Tálán csak annyit, hogy

legyenek aktívabbak!

Hedberg Mdrk



egy nag), szerencsétlen óllat, amit

Gólya-gólya-gilice, mit ő| vétes a lábad?

777 izony, szombaton itt állt a bál, volt
'l) itt tánc - kinel< ha|nalhasadtáig,
kinek patarepedésig... Mert ugye az
alkalomhoz a legszebb cipő illett, ami-
lyenről még álmodni sem mert
gyerekkorunk cinegemadara!
Anyukám előrelátóan figyelmeztetett,
vigyek valami kényelmeset is, éjfélre
úgyse számít, miben leszek, addigra
mindenki iszik majd annyit.:) A
mesésen áívatázso7í, díszes termekben
koktél- és salátabár, büfé és kávézővárt
minket, hogy kárpótoljon minden
hiúságunkból fakadó kényelmetlen-
ségért.
Kezdésnek keringtünk gólyamódra, de
nem a levegőben, hanem nyitótáncot, s
az elismerő "Hogy volt! Hogy volt'' -
kiáltásokat megelőzendő, megmutat-
tuk még egyszel, hogy is volt:).
Cserébe egy kis előadást láthattunk a
íelsőbbévesektől. Nem tudom, volt-e
címe, de kb. a "Szükségem van a teste-
dre avagy Minden kutya a Mennybe
megy" témakört merítette ki.
Mindenki nevében mondhatom,
igazán jó1 szórakoztunk) s akinek
eddig szemernyi kételye is lett volna,
az is meggyőződölt: jól választott, itt a
helye. Ezek után hiába minden gólyaa-
vatás, eszünk ágában sincs költöző-
madárrá válni, úgy 5 évre szívesen
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befészkel|ük magunkat ide, KaPtunk felütötte a fejét egy-két róka is. Nem ceiből... Nagyon élveztem uirro.rt ubort, hogy utolérjük a túlbuzgókat, volt hát igazi toilás-bál, bár néhány néptánc bemutatót, igazán beleadnakakik már tiz óra körül gólyas zetű,en fél híres ejszai<ai bagoly elszenderült tánc- mindent a srácok. Lendületük a közön-lábon álltak, igaz, hol egYiken - hol partnerre várva. F'iúk, vegyétek ezt ségeit is magával ragadta - akadt, akimásikon, azon is csak azért, hogy hasra 6át.un kritikának, hiszen jő zenében velük ropta a parkett széIén.
ne essenek, ha már ilYen széPen kicsíP- nem volt hiány, aPartyCsókák nawsz- Ahogy ecy jó mesében, itt is akadtték magukat", Mert voltak itt álom- erű hangulatoibiztosíiott, és állítólag 3 (bál)király és (bál)k irálynő, tündériszép ruhák, bennük álmos, szép diszkót is jól adták a tornateremben. tombolamanók, de minek is rés-lánYok, s akiket hidegen hagYtak az En oda csak egy röpke tánc erejéig zleíezzem tovább; aki ott volt, tudja,egyre bátrabban mosolygó, szé)esszá.jú ugrottam be, úgy gondoltam, ezt a miről van szó, aki meg otthon maradt abékakirályok, Mások, ha már egész ,t]lurt lesz alkalmam pótolni csütörtök gólyafészkében, jövőre talán annak isdélután tollászkodtak, igYekeztek esténként az Equus lilubban. Ha már lekerül a tojáshéj a fenekéről :). S mikamatoztatni nászruhájuk pompáját a itt tartunk, bevallom, hogy jólesett lehetne a végső konzekvencia?dürrögő fajdkakasok előtt, Mert nem volna a lelkemnek, ha néhány percnyi Remélem, hogy többször nem leszekcsak a gólyák bálja volt ez, akadt itt klasszikus bál is fű,szerezi az esíéí, gólyalll :)
madár bőven: lúdtalpas bájgúnárok, amire máshol nem nyílik lehetőség:
koktéloktól szédült tyúkok, fogly.ul egy kis keringő az orok eleganciájával Menyhért zsuzsaejtett fogolykakas, szóval mindenféle és romantik ájával, csak hogy picit
baromfi. Ha előbb nem is, a kacsatánc kizökkentsen a fennhangon hirdetettvégére a természet rendje szerint fiatalságunk .gy.. *oj.rnebb per_
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Idén október 17-én két újabb szoborral
gazdagodott szoborparkunk: a Kórbonctani és

Ígurrigugyi Állatorvostani Thnszékkel szemben

S?tvi Óyula professzor szobrát, a Gyógyszertani

és Toxikológiai Tanszékkel szemben pedig

Kovács Jenő professzot szobrát avatták fel,
NG

szoboravatás

tz iítuJc
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"Sezloflurannal nem mehetünh 3 tf/o ald, mert ahhor a hutya felül, és belenéz a hastiba " - Dr. Dunai Miklós pál

időt igénybe. Ezek főleg állóképesség-
javító foglalkozások. Hétközben pedig
a rúdugró edzések, futóedzések,
szökdelőedzések vannak. Ez el van
osztva a héten, ritkán fordul elő, hogy
egymás után két nap csak rudat
ugrunk, hanem egy nap ugrás, másnap
futás, vagy szökdelés, a következő nap
megint ugrás.

Időben mennyit yesz ez igénybe?

Kb. 2 és fél, 3 órát, mert du. 4-re
megyek és fél 7, 7-ig biztos, hogy ott
vagyok. Valamikor kicsit korábban,
valamikor kicsit később jövök el, de
átlagban a 3 őra naponta meg szokott
1enni.

Melyik egyesületnél vagy?

Budapesti Honvéd.

Az egyetemmel, gyakorlatokkal
hogyan lehet összeegyeztetni a
rúdugrást?

A gyakorlatokat igyekszem átrakni,
hogy ne délután legyenek, egyébként
meg nem ütik egymásí az edzések és az
előadások.

A környezeted, család, barátok hogyan
fogadiák ezt?

A családban nem ismeretlen ez, mert
anyukám szertornázott, apukám kajak-
kenuzott, edző isvo7í, az ikertestvérem
vívott, a nővérem a kakukktojás a
családban, mert ő nem nagyon sportolt
semmit versenyszerűen. Örülnek neki,
hogy csinálom, bár anyukám szokta

5-6 edzés van egy héten. Ez azt jelenti, mondani, hogy ''Nem vagy itthon
hogy hétköznap minden nap, és a soha!", meg ''Nem vagy-e nagyon
hétvégén egy, ami áItalában egy hegyi íáradt, hogy egyetem, aztán meg
futás szokott lenni, az nem vesz annyi edzések?", de amúgy teljesen pozitivan

1o lőször vívott, aztán öttusázott,
O majd maradt a vívásnál és a futás-
nál, a vívást abbahagyta, december óta
pedig rudat ugrik. Ő Szentpáli-
Gavallér Katalin III. éves állatorvostan
hallgató.

Hogyan is zajlott eddig a te sport
pályafutásod?

l l éves koromban kezdtem el vívni. Ez
úgy indult, hogy van egy fiú
ikertestvérem, aki vívni járt, én pedig
az anyukámmal rendszeresen érte
mentem. Ekkor nagyon megtetszett és
én is elkezdtem.Ezí a sportot kb. nyolc
évig űztem, és az utolsó években már
hívtak edzők, hogy menjek öttusázni.
Igy a gimnázium harmadik, negyedik
évében öttusáztam, de amikor felvettek
ide az egyetemre, akkor már a napi 3-4
edzés kicsit soknak túnt. Ekkor dön-
tenem kellett, hogy melyik a
fontosabb. Abbahagytam az öttusát, de
a vívást, valamint a futást is folytattam
tovább, merí az nagyon megtetszett,
tehát ennél a kettőnél megmaradtam
kb. egy évig. Amikor az egyetemen
elsős voltam, akkor vívásból a
Főiskolások és Egyetemisták Országos
Bajnokságán a 2. lettem, valamint az
OSC felnőtt csapatával országos
bajnokságon a 4. lettünk. De a
következő évben már az edzőm elment,
a dolgok kicsit rosszabbra fordultak,

SPOBÍBOVAÍ
Egy rúdugró lány az ewetemrőt...

nem tetszett annyira a kÖrnyezet, és
akkor a futásra átpártoltam.

Hogy kezdted el a rúdugrást?

tvaly december körül az egyik
edzőtársam ment át rudat ugrani. Már
korábban iS tetszett, és gondoltam,
milyen jó lehet ezt csinálni. Elkísértem
és beszéltem az edzővel, aki mondta,
hogy nyugodtan jöhetek. Ísy
elkezdtem a rúdugrást, amit most
csinálok, és nagyon szeretem. A vívás
az nagyon sokat adott, a mozgásko-
ordinációban segített, így most 3,20-at
ugrok. Télre az a célom, hogy ez 3,50
Iegyen.

Voltál-e már versenyeken?

Már rögtön beledobtak a nyári
versenyszezonba, végül is minden
versenyen) amin lehetett elindultam.
Kisebb versenyeken nincsen szint,
bárki elindulhat. Ezeken kezdtem
beleszokni, hogy milyen is egy
rúdugróverseny. Sikerült megugrani az
egyik versenyen a 3,10-es szintet, ami a
felnőtt OB-nak a kvalifikáló szintje,
így oda is kijutottam.
Indultam a Főiskolások és
Egyetemisták Országos Bajnokságán,
itt 5., a felnőtt országos bajnokságon 8.,
az utánpóílás országos bainokságon
szintén az 5. lettem, valamint legutóbb
az Országos Ügyességi Csapat-
bainokságon a, Honvéd A csapattal az
1.lettünk.

Mennyit foglalkozol vele hétköz-
naponként?
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barátnőim szokták kérdezni, hogy
milyen. Azt szokták nagyon sokszor
kérdezni, hogy időben mennyit vesz el,

és hogy tudok-e mellette tanulni.
Végül is nem vesz el olyan sok időt,
mert ha nem sportolsz, akkor is haza-

mész, ebédelsz és biztos, hogy nem ülsz
le rögtön tanulni, hanem tévézel, olva-

sol, vagy akármi mással foglalkozol.
Nem megy el több idő, csak egy kicsit
máshogy van beosztva.

A vizsgaidőszakban mennyire befolyá-
solja a tanulásod?

Vizsgaidőszakban nincs meg a heti 5-6

edzés, kb. 3-4 van. Az a gond, hogy a

vl,zsgaidőszak az atlétikában
versenyidőszak, ez persze dupla fes-

zültséget jelent. Részben viszont jó,

mert a versenyidőszakban nem kell
annyit edzeni. De egyébként nagyon

Szeretem csinálni. Ha már három
napot otthon vagyok, és nem mozog-

tam valamit, nagyon érzem a hiányát.

Mennyire nóies sport, sok fizikai erő

kel|hozzá?

Elég sok fizikai erő kell hozzá, viszont
nagyon sok múlik a rúdon is. Az
embernek a saját súlyának megfelelőt
kell használnia, ezet belül is
ügyességének megfelelő rugal-
masságút. Minél erősebb egy rúd,
annál nagyobbat lehet vele ugrani,
annál magasabbra tud feldobni. Erős
rúddal viszont nehezebb ugrani, és

több ügyesség kell hozzá, Nagyon
összetett techniká|ú, mindenre kell
figyelni, hogy jó ugrás szülessen. Ha a

lábad nincs ió helyen, ha a bal kezed

nincsen eléggé kitartva, akkor már
sokkal nehezebb. Hosszúságban én

most 3,70-es rúddal ugrok. Az is
számií, hogy milyen magasan fogod, ez

pedig bátorság és jó technika kérdése.

E, p.rsr. minél magasabban fogod

annál iobb. En például már ott tartok,
hogy át tudom ugrani a fogásmagassá-
gom. Így ha l0 cm-rel magasabban

fogok, akkor azí a fogásmagasságot is

valószínűleg át tudom majd ugrani.
Csak ugye meg kell tanulni, hogy azí a
10 cm-rel magasabb fogást is rendesen

be tudjam áIlitani, fel tudjak vele
ugrani.

Milyen hangulatúak az edzések,
milyenek az edzőlrJ

Két edzőm van most jelenleg, az egyik
a futás részében segít, a másik a

rúdugró edzőm. A futóedzőm nagyon

ió lelkű, nem az a tipikus edzőtípus,
aki mindig ordít. Maximálisan

figyelembe veszi, hogy éppen milyen
állapotban vagyunk, hogy fáradt
vagyok, vagy csupán rossz kedvem van,

bármit meg lehet vele beszélni. A
rúdugró edző is ilyen típusú, de ő azért

tud egy picit keményebb lenni. Ha
például nem megy az edzés, és kezdek
elszomorodni, akkor egy kicsit ránk
szól, hogy jobban figyeljünk. De azérí
mind a kettő figyelembe veszi, hogy

suliba járunk, vannak ott is
kötelezettségek, és nemcsak az edzés

ua.r. Így ió a hangulat, szeretem a tár-

saságot is. Van olyan edzés, amit végi-
gröhögünk, és nem is tudunk rendesen

edzeni. Edzés után beszélgetünk, vic-
celődünk. Es sokszor a hétvégét, a
szabadidőnket is együtt töltiük.

A jövőképedbe hogyan illeszkedik be a

rúdugrás?

Igazábó| a jövőmet nem, mint rúdugró
képzelem el. A fő célom, hogy állator-
voslással foglalkozzak, nem konkrétan
sportoló szeretnék lenni, vagy esetleg

olimpiai bajnok - persze jó lenne - de

ahhoz sokkal elhivatottabbnak kéne

lennem. En úgy a magam szintjén
legyek jó, inkább azért csinálom, mert
nagyon szeretem. Persze letör, hogyha

egy versenyen rossz vagyok, és nagyon

boldog vagyok, ha jól sikerül, de a fő
dolog az egyetem. Amennyi kitelik
tőlem ilyen körülmények között, abból
minél többet szeretnék kihozni.

Hauberger Péter

2003. december 10_én, szerdán a gödöllői Egyetemi Tanácsülésen

torválasztás. 2004. január I_tő| Dr. Molnár József, a gödöllői

Társadalomtudományi Kar dékánja lesz a SzIE rektora.
NG

Iezajlott a rek-
Gazdaság- és



"Bocsánat! Visszateszem! Nem akarok itt

A baleseti iegyzőkönyv 3. rovatába
irott válaszommal ("A baleset oka:
átgondolatlan tervezés") kapcsolatos, a
részletek iránt érdeklődő levelére
válaszll, az a|ábbi -- remélem kielégítő
-- leírást á11 módomban közölni.

Kőművesként dolgozom. A baleset
napján egyedül dolgoztam egy
hatemeletes épület tetején. Amikor
munkámat befejeztem, láttam, hogy
valamennyi (utólag lemérve mintegy
110 kg-nyi) tégla megmaradt. Úgy dön-
töttem, hogy a téglákat nem fogom kis
részletekben kézben lehordani, hanem
a 6. emelet magasságában az epület
oldalára szerelt (teherszállításra szol-
galó) csigával eresztem le. A csiga
kötelet a földszinten kikötöttem, fel-
mentem a tetőre, a kötél végén levő
ládát oldalra híztam és megraktam
téglával. Ezután ismét lementem a
fóldszintre, eloldoztam a kötelet és
erősen szorítottam, hogy lassan le-
eresszem a l10 kg-nyi téglát.

A baleseti jegyzőkönyvből megál-
lapíthatta, hogy az én testsúlyom 84
kg. Meglepetésemben -- amelyet az

csinálni a fólidból! " - Dr. Albert Mihály

Tisztelt Uram!
okozott, hogy hirtelen elemelkedtem a
földről elveszitettem lélekjelen-
létemet és elmulasztottam elengedni a
kötelet. Így aztán, nem is kell mon-
danom, nagy sebességgel emelkedni
kezdtem az epület oldala mentén.

Körülbelül a 3. emelet magasságában
találkoztam a téglákkal megrakott
ládával, amely jelentős sebességgel tar-
tott lefelé. Ez a magyarázaía a kopony-
atörésnek, kisebb zuzódásoknak és a
törött kulccsontnak, amit a baleseti
iegyzőkönyvben már leírtam.

Alig lassulva folytattam
emelkedésemet, egészen addig, amig
jobbkezem ujjai két izület melységben
megakadtak a 2. bekezdésben említett
csigában. Szerencsére ekkorra már vis-
szanyertem lélekjelelétemet, és a
belémhasító fájdalmak ellenére erősen
tartottam a kötelet.

Körülbelül ezze| egyidőben a téglákkal
megrakott láda a földbe csapódott és az
utődés erejétől a láda alia kiszakadt,
Ekkor, megszabadulva a téglák
súlyától aláda már mindössze 23 kg-ot

nyomott.. Hagy emlékeztessem ismét
testsúlyomra (2. bekezdés).
Ahogy bizonyára elképzeli, gyorsan
zuhanni kezdtem az epület fala men-
tén. Korülbelül a 3. emelet maga-
sságában találkoztam a felfelé tartó
|ádával. Ennek számláiára írható a két
törött bokám és néhány fogam,
valamint a lábaim és altestem súlyos
hasított sérülései.

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy
a |ádával való találkozás annyit
fékezett zuhanásomon, hogy amikor
végül a téglahalomra estem, mindössze
három gerinccsigolyám roppant össze.
Azonban ahogy a téglahalom tetején,
iszonyú fájdalmak közepette,
mozgásképtelenül feküdtem és láttam
a felettem hat emelet magasságban
himbálódzó ládaroncsot, ismét
elveszítettem iózan iteloképességemet
és elengedtem a kötelet. Azok a falécek
és szálkák tehát, melyeket utólag a
tüdombol és a gyomromból operáltak
ki, tulajdonkeppen a rám zlhanő láda
maradványai voltak.

Tisztelettel: Malter Elemér, kőmúves
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tudnivalók az els ő évre,, tanári mesiegYzésekkel
alátámasznta

I.

1.Alegfontosabb:azanatómiairántlelkesednikell!
,,AZt ne mondják, hogy ez nem érdekesebb, mint hogy a nátrium_klorid mit csinál!"

Prof. Dr, Sótonyi Péter

2. Szokni keII az egyetemi órákat,

"Ha belegondolunk, ez viszonylag még logikus is,"

3. Az órákon aktivitást várnak el,
,,Egy kicsit mozgassátok meg a gyrusokat, de ne a bé1_, hanem

4. A színvonalról...
"hzérí a rendőr szintjén még nem vagyunk,"

Prof. Dr. Vetter János

az a1ygyílJsokat!"
Prof. Dr. Sótonyi Péter

Dr. ÓzsvártLászIő

Dr. Kótai István

Prof. Dr. Fodor László

Prof. Dr. Vetter János

Dr. Gerics Balázs

Dr. Kótai István

nyúitó dolog,"
Prof. Dr. Sótonyi Péter

derzi

5. Minden őrántisztáznlk azalapokat,

"van egy gyönyörú szép sejtünk egy üde, hamvas, kívánatos sejtmaggal,"

6. Azörökzöldtörvényszerűségekettartsuktiszteletben!
"A baktérium nem alakulhat át negatív sündisznóvá,"

7 . A sok újdonság magyarázatra szorul",

''Ez ití a képen ,r.. ui.ro. gő rajzfi|mfigura, hanem kovaalga,"

8. De a magyarázaí után minden érthető:

''A m. tensor fasciae antebrachii a harisnyacsiptető szerepét tölti be,"

9. Sokat segít, ha térben is elképzeljük a dolgokat,

"Az osteocytából felénk is jönnek nyúlványok, meg a kórbonctan felé is,"

10. Hzért a míivészi érzé|< is fontos,

"A bronchusfa véleményem szerint még esztétikailag is egy szép élményt

ruV]ETt írÉs - 2003. SzBprnuaBn,Dzczuaaa
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Beuezető
Sziasztofu.

rymé[em, aarmaílotyanofua@t régi kmerősftgrlt idaazaffiete(aSzáűis oű{nkin. Otyanrót meg íiztosm tuíok,a{&íuL

fogaIru{sircs ró[a, mi k ez a 6eto[íott mette@t a A[agytestaér (KjÜE'íítes) oŰ{nki fozött.
'a{ps, 

fle@g!fuíny szó magyarázatfuppen. l{Qíaruíían-íaruiűart fuít fut b[fus, terati rfuró Íiriofu (EÓtirut 8 jómagam),

ffietfrattírozt,4n"g! áűk*tene(az egyeíemitjság tapjairu egy, inílibb fottegisttí{gndszóű @Íoárut, mni az itt kfo(
goríoktoit, észreaitit"it, jó,ou! eppenrossz rlétemérryét ttírja az o[aasó(ete. n frangsúűj a"szerfuszteni" szórtrlart.
"uglaflis 

az ao[t az ereíetí efupZibs, frogy őzönfenifognaíúazzónfujl11ruítiohÚ írfu;9&,es rufonÍglzm [tsz nlás Ínbwdí

Őt ftaátasztmi a tegjofubfut, fomuit-aíni nlfu&. S ruír mzfret is a szerfusztőség1e a nqy mŰ" Mint utÓ66 ftízrÚ[t,

íöbtté66 naía goníoŰ{ rlo[t ez részijn"ftót A Száűis fut éau é[ete a[att minítjsszesen futtő (!) ÍrtÍs érfuzett frnzzórdLter-
'nu*zeteseru*Űíptta 

*"g k jetent. Mituoftmittenni, ruftűl-ttunful-**oíuLfuOefutminíertféte értehnes Íabggatftlar-

teni: 1emlftattuda (inaí aíur-rt (az innersót), a 6íifu, frírt aítffiLa fotÍlgium1an zajtó ueminyefuőt es murtfofuót

Minún sztimíanfeíltíaaftafigyeűrutekt, frat, fro7!* tefut eterni minfut, fra esetfeg rum kmertuíte(szemy'[Yesert. Abs,

senft sem jött e66en az ugyíeru.

Azttin tűaty szepteníeiőt űasztiígs (50%-os) bqítest futtett aégrefrajtarunÍla szerfusztőigáiltiÍan. ÜgYanis Eáűnt

ótuette n lc,lrríít* runftiktainatloroszűínr&zét, u így a Szóűís nzoefuetese róm fiaruft. Azóta k egyeŰf Írogato(!Íe,

ami ófratatknut szuíjefuíaaé teszi a megjebntefut, 6tír igyefuztem megőrizrui a tárglitagosstÍgot, naamlY a fomotyabí

téffian. í{a rQtmn nulűí;jtimiusig íertrlíflnraína{Ceze(az oű{ahft, ín frogy ttttína [esz-e uahÍli aÍ( torlŰíaiszi, azt még

ótífloííxi sem fturem. t)iszoit, fra aígúu ofyarl 6ótor oóffaífozó, aí( esetbg tat fanttizűt a Íobg6alt, fettétbnűt furesseíl

meg, fefiztőfeg mirct eb66! 
Attk

M ar e K_l ó z s eí I(0 t tég iumi l{op 0 C
0(tó6er 11o-12.

A szótfrs most főfunt egy téttui:uat fog fogtatfozrui, 6ar ez onnagűan megérne egy

tefes t!sá7ot. Mert otyan törtent a fottegium é[etéberu, ami eűig mzg sofra.

Megreníezare furijIte(az Ószi t@tbgúnrui A(gpoft" ami neaaűn(tisztefetére a

Mare(! ózsef 1@ tftgiumi lr(,or o Lrí*ut uise [te.

Még a tazlassza[, a Ditíftizottstig progrmnjűaru szerepe[t ez a ftiónypóttó r7_t-

íeza ury, az éa enfuruti E quls - nap o (a szi e tbrup ortj a{gtt, fteg eszítu efunt. Aftfo r
jó ptiran eíenezté(ezt, es csadfefute Laci DE-efrnfoní7nD rne7 a Düiftkottsag
b@ ííuffi@ónfrLfoszönfutő, frngy uégijt is megreníezesre krű. Mert még egy

i[yeru, oiszonyt"B furubb krtufu, csaűííi-
asaÍ6 eseminy is rerlgeteg rulrdliúa, gonÍ-
6a es még tö6b pérube furílt (errőtLad mlsé[futne a [egtö66et). De frngy megérte,

az nlm ktrrg*. Aft itt uo[t, miig em[egeti ezt a frltuégét, és az e[őtte ffia7esett,

nzaen futott órilisi szintbuűtgt. A Mmeftnapo( bgna5yszerű6

"frn2o*irrya" rlo[t, fragy erre az iűre még jo66an összefootirso[ta az egy emefetert

toíQket, aíQfuűig is jó oiszorry1art oo[ta{legyxuissaf.

A íisznoüuás Ű*urc szerint jó[ 8 finorra sifuit[t, aft(ettefun mahro(fötri

maraíaartyai1ót, azoL rcm uonjáL futsegíe a 1öttered naryszerű ftufid@ját.

ez ílten a melléklet Príner f aGúese



Szombat Űtutón az lgazgató úr ft)szontó-
|e uttín e BuEfos ftpttírrccsoport profuÍg
ciójtínad tapsofrtattun(, A szomhat esti
zenefo:ro( (a l{o66y Earuí es a
eartycsófot) farutasztifus frargufatot
oarázso[ta( a töú1nyire csertíes
nagyterem.6e, 6ár me7 futt frngyrui,

fiifutet[enzsúfot*tíg azért nem ahfultt ft.
A xuisnapi sportoerseíLyefue nqy uoft az
éilakljía, furríűszetesen Qra e6furü[t
(miní a fut nail sQát taűítrruínyunQ a
fo tkr-6att (íuco-fouiftan iitó( fosár-
híűt ű6áka& es fosaraílg.t szereznzfu
mi{g)z6en ilz-o{a tob7atjóílőfut, sQót es

az ettenfet to[ói is, 6őae6ben éileftbíj a
resztaeaőfunf). rzúton is gratuŰí[unÍ1 a

íztesefozfu
A futaége csúcsporutja terínészetesen az
emeb.tedaerserlle uo[t, órüísi, az uto[só

pittanatig ftékzett ftlzíebrumet,
fe tütrrútfratattan frangu[atta[,

híatoftfott, öt[etes megotílisoftfo:t A
naq! r)ersenlt uégűI is a ntgyeíi(eme[et
íLyerte meg, ű ez setrtmit sem oorr [e a
fraftniliLés a rruís o íi(éilenzű a [, nert

wlanry,! győzfrette(ao[na. A Mare(
nn?Ok_ méttó ztírásaígnt D] 

'{OOLIOmin{eruftt ftebgítő zettéjére frajnatig
ropfratttíÍla ttintot azofu aÍ((meg
tórtto[ni (éru rruir rumnngyoru :-) ).
I(öszönet fefute Laci DE-
eműerfetetti run@tinaft, a DE segít-
s ég énefu es p ersz e miníen"@ruQ afu 6 ármi-
[yen nóíon frazztitírutt afirtoz, fragy ez a

kt r"p ify en nagyort-nagy on-nagyszerűre
sifureűtt!
Most e[fuzűtné(fanyabgrti, fro1! fuaueru aottaft ftjkas mzg e[aétue, íe minz(

b tennim, friszeru aÍQ itt u1|, az jót erezte magát, a tö66i me7 nem szómít. t(iiton pifunterio, fro,! Ű *-rgy is fucsi fut_régiumfianmég csaűííiasaűí fonruííanzajbtt amófo.-L*u,fu, llo ííLeB afltm * ftcsi'tö[tift?es'Í.
ÍÓL ernyi törteítt oftó1er 11-12-ért. krtubm, fragy jrirlre ugyanitt, tlgyanityen jó MareftqapofunLöiiffintiifitc
rvt9st rruir heszéferc(fre[yettem a kp"&. taűín fetiűznz{uatarrurnyit altar |enűrutftntitkrl frangukt1ót,-amit Ml
7v{AEuNK\LqKszereztíin{!

Attis

ez ítten a lllel!éklet setunder faGíese



Kö z8I ,ú [é s

Iűn őssze[ is meg frtt taftüa a futkgilűíLi {őzgyúIes.
SQnns So[ti Lászb űfun ur u Semjén Qűor űftjn fu[yettes ttr
egyé6etf ogtatuágaifu niattnemtuítaÍgruztaeníLiagyű(eseru,ű
azért fefute Lászbtót, Kiss Ltisztó igazgató urtó[frsruís Attifa
műsoroezetéséaet by i, ndérűfus í^ofuot tuíűattwdlmeg,
Ezefut szeretnim írtast ftu7osztaíLi ae[eó ha esetftg rum uo[tá[ a
tnegjefent 47 fra{tgetó fuzt,

E[óször fefute Lad maníta e[ a oégrefr"$tott t* a ter-

aezett programofo.t, a fuj [tségaetest u a fo thgbtá{fefutősqeit:
A Düirtlizottsti7 űtn a fu[turátis íq6ót (1500 ft/íitíQfétéa), a

fotftgfulrutót es a testrcae[esi 'íanszéfuőt a Mareft;rtapo(
fehony[ítására fo:pott 50-50 %er Ft-6ó[ rla[arnint a gó[yatűor
mzgszeraezesé1ő[ maraít, fuza Eszter áítat fe@ónbtt 80 ezer

Ft-6ót Bazű{fuíott Az összegyujttitt pénzóőt a Diáftizottsti7
ml7szeraezte a szeptemíei góQaaoató buIit (40 ezer ft), a
íecemíeri mifutűis 6u[it (25 ezer ft), aa[amirtt fragy-

omtírtyteremtő szánűRte[ ekő k6eru a Mareftnapofo.t (420 ezer

Ft), trct! aaártruí[is na5yo6Ú si{grt frnzott. 70 ezer ft-ot fu)[töt-
ti"Ln{fu ruofyaesuszoín1érfetefu e,atísáro[tmíqling-potlg,iffetae
to[fas ütőfut, foci- u fosórkbűÍlgt. 40 ezer ft-tattámagatttígu
íjász(fuíot (íjaí6 nyítauszőkt es aesszőfogót aettűníQ, es a
nagyterembe a parfutta aéíefnire r|C-t atisárotatt[142 ezer Ft
értefl!en,

A taaaszi fu)zgyű{uerl ffia7szaalzott fejksztui ft)[tség
6őt feft!ításra furútte(a tanuŰ(es a naglterery rfle7történt a
raíűtor szetepe(csereje és etfuszij{t az uíoaron a gri[kütő,
aafamirut zajtid a foruűterem fetújíttísa is. A foníiterem
feűijíttisára a Diáftkot*tig 200 ezer Ft-ot fopott a íutneaefesi
íansz é fuő t, anű a I az ig azg at ó ttr űlót fraz atűíla fu níig ép e fut.
A foníiterem tj fetehsei íetepó Antsa (307. szo6a) es Szaíó
ferenc (Sziszi 306. szoba).

A Kűlbheaiséű1e ismít aisszaígril[t a íarts gép. í{a
rl isz ont bmét irtgy erl fraszru$ títo fu a{lfo r meg int e t fogj á{a inni.
A Kűlb tlígíítását a Db fizeti féféuerute 25 ezer Ft-ta{. A
fotósza{lfu)r szerűnfurtt múft) űfu so(édlfus etőaítissat, gy a{gr-

hti fogtafuzássa[ es fotóftráníuűismt, érdíklldni Liptoaszfty
Matyiruit tefret (31-5. szo6a). Az Íjásztllű a furai sötéteíás miatt
taaaszig fafu[tathl moínn, műíg)íiíí fra szeretne[ íjászfoírui,

furesí meg tsarta tűit, 'I/eres Sáníort (309. szo6a), aagy eapp
Enírét (306. szo6a). íooű6 fotytatttlíya ai"íeótár 6őoítesét,

fiűnuetítes fuííenfunt rlan. A ri@ub íflűfuíiséfr% rltisárotan{

w rrf' ami 40 ezer ft,ba furü[t.
Eeteftntest nyerfrettüt{la kfurtL*a éai progra:tn1a b:

A D6 a ft)aetfuző fét éaben fut 6űit fog szeru)ezni, oa{amint a

fo tteg iumi ó a[[a5 ást, tómog atj a az E quus -nap o fo.t, fej [eszt erui

fogja a fotósza{lfo'rt egy íiailetítő aásárűisól)a[, meg fog jetertrui a
I(pfeszos Wofos. A 3. es a 4. emzfeten a fon!fu mettetti fiety-

is ég e @ ő [ t tirs a fu a (teszrc (ftakí(ta a-

'l/égezetíi[ a Ditírtlkot*ág rcaé1en, mqfu)szörute a tómog*á-
sofo.t u a reníezaenye( szeraezeséóen rt*zt aeaő( önígntes

rutdlj,ját.

ez ítten a maltéklet terEíer f aGíese

Ezt fu)rletően az igazgató úr foryta meg a szót.
E [rtwníta uétembry ét a íitift U otu tig munftij áró t, mQ { fe ffiíata

fiqyeűrut egy fut íobgr* A{ircs negebgeíae afotyosűu{ifultáni
renííz[, azaz renűttercégget Megemfítette, fra7! taoa[y
tönfuetetté(a miÍgofril.[liííut sütőt, mert fémet tettdl6e{e. A
íifu (tanfueteszi{g nos óg ép efut, mert rum rl órj ádmeg, ínb az
iűzáras ajtó( @ngeííu( A mosás íjót sajnos nem tu$a
uő@ruterui, ríurt w mosógep M. 70 ezer ft, egy szerek: peíi7
1-0 ezer ft. |óttiIŰist a fottegitrni mosógépefue ftuB fleííL aíni{c
E,űnoruíta, frogy mi[yert, fejksztese( [eszned rlárfrató( a

fuzeföaő1ert: A 30 éau epíitet1eru fomoQaűí infrastnlfrurátis

fej ksztes e(nem a o ttaí6 Yo ty aíflatos an menru(szét, p t a futes c -

söae( (jeferufeg * r1yríCaenű7szoíűaru), őrege{ a oi[amas

aezeték| a nagytereműeít, a rossz szigeteks niatt feŰízidaz új

prktta, es megirtt puposoű&. ft szeretné cseré[teni a l,|C
tartá[yofolt, 6a?oQgt, szerené fejkszterui a ftttut. Az Internú
rcm fesz gyorsabí (ftgfefe66, mire az e[sőső(rlégeznzfl, ois-
zorlt tj gépe@t fogíaí(baüij{ni a gépterme(lrjoő téhe ft ksz
jarlítrla az aűkfu(szigetefése, ezze[is csö@ruifog afűtesíij. 5O

ű szőnyeget rltisároft a szo1áftq amikt igény szerint k frrttrK_

M*iforcnitőt, a& aűiíftis e[bru6en, úta$anrfte(ai Pstiral
íapaűafu(ttszru(a pá.Qán es jörlő taaasszaf fef fog uenni egy

furtészt is. fej[eszteni íosjo a taruuűfo;t: a 2. emefeti tanuŰ1a

íec. 20-ig S-10 ű feűjjított, éffó[ilíua[ eűított anubaszta[ fog
érfuzni. DiteríLíruit jetent ííuB száruíra, frrq! * ekő eme[etert, a
stúíű futyéru l{Otliroía fegyeru, aagy taruűszo1a.

feffiíata afiqye[rnet, frngy ízc. 27-en uótányirtfu ksz,
ezért regge[ 8-tó[ este 7-ig senft se taítOzfoEOíL a foűűan (mq

?ortás seín ksz), és * uyofot íuj,zztidet afakftó[ raft}idet az
éfe[rniszert, es rc maraíjoru semmi a föűűru. '/qij[ fefurte a
óűfuket, fragy ílc. 1-8-ig fizusé(be a fot[egiumi ííjaígt es

mutassáí(e a port(ín.

A toaűíffian rlo[t ííuB q]y-fut fekzókűis, pt a

mos óg ep edfiaszfiákti ííj áró t, rl égűt p eóig egy é6 fuilts ftiány ű art

Attis 6 ezárta a gyűk-st.
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A történelem előtti időkben, akkor,
amikor még emlősök, madarak, hüllők
nem léteztek, a kétéltúek képviselték az
evolúció csúcsát, ők uralták a Földet.
Akárcsak ma az emberek, ők is beszólget-
tek és játszottak; terveik és vágyaik
voltak. De ahogy az évmilliók haladtak
előre, és ők egyre lejjebb csúsztak az
evolúciós ranglétrán, úgy felejtették el azt
a tudást, ami addig a legfelsőbb lénnyé
emelte őket.
Akkoriban a bolygón még nem volt össze-
figgő szárazföld, csak a mai, magasabb
hegyek felsőbb régiói képeztek kisebb
szigeteket az összefüggő ősóceánban. Az
egyik ilyen szigeten a békák és a
varangyok együttesen képviselték a legfe-
Ilettebb osztályt. Ekkortájt még nem volt
köztük lényeges különbség, szaporodni is
tudtak egymás közt, de ez ritkán történt
meg, mivel életmódjuk nagyon külön-
bözött egymásétól. A békák a ílszía vizíi,
mély, nagy tavakat kedvelték, melyek
hemzsegtek a haltól és a szúnyogtól. A
varangyok ellenben sekély, nádasokkal
szegéIyezeít mocsaras tavakban éltek,
algákkal, nádí ízeltlábúakkal táplálkoz-
tak.
Mindkét típusú tóból volt bőven a hegy
közepén lévő hatalmas fennsíkon. Ettől a
fennsíktól eltekintve azonban a hegy
csupa meredek volt, csupa szikla és sza-
kadék - mindmegannyi halálos csapda az
öklömnyi állatoknak. De hiába volt a
magaslati légkör, a hideg és járhatatlan
terep, a §ziget apró, nyálkásbőrű lakóinak
csak egy vágya volt: minél magasabbra
jutni a hegyenl Mivel az út veszélyes volt
és va|mi kevés reménnyel kecsegtetett,
előbb vagy utóbb egy Hang, a Természet
Hangja, annak is a legősibb parancsa: -"éli
túl és szaporodjl" - megállította és párk-
eresésre késztette a íelfelé törekvőket. Aki
magasabbra l'utott, nem csak erősebb párt
találhatott, hanem jobban bízhatott
abban is, hogy a milliónyi patak egyikébe
letett ikrái ahegy lábánál lévő Nagy Tóba
és nem pedig a rendszeresen kiszáradó,
eltünedező holtágak egyikébe jutnak.
A Nagy Tóban az ebihalakat már csak egy
cél fűtötte: fel|utni, bármi áron! Ehhez
azonban először el kellett érniük a
Fennsíkot, hogy az ott lévő tavakban
megerősódjenek, átalakuljanak és elin-
dulhassanak a felfelé vezető ösvényeken.
A tavak mindegyikéhez yezeíeít egy-egy
zúgó - sziklás, sebes folyású mind. Nagy

A Kétéltűek világa

akarat és jó kondíció kellett ahhoz, hogy
feljussanak rajta, mégis akadt, nem is egy,
aki nem pihent meg miután felért, nem
kezdetett el a mászásra készülni, hanem
visszatért a Nagy Tóba és úi zitgőt, úi
tavat kere§ett. Az ilyen merész egyedek
többségének nem tetszett a tÓ, ahová
kerültek, mások csak kíváncsiak voltak,
de akadt, akit az álmai hajtottak tovább.
Az egyik ilyen ebihal például mindenáron
a Csodák tvába szeretett volna feljutni.
Nem tudta miért pont oda, de vonzoíía az
a hely. Talán a neve fogta meg, talán vala-
mi egészen más, de biztos volt abban,
hogy ha sikerülne feljutnia oda, semmi
sem állíthatná meg abban, hogy valami
igazán nagyot alkosson. Még a főcsúcsra
is képesnek érezte magát, feltéve, hogy a
Csodák Távától indul. De az oda vezeíő
zígő az átlagosnál sokkal sziklásabb,
meredekebb volt, hiába próbálkozott
többször is, nem bírt vele. Végül felkín-
lódta magát a Sima Felszínű Tóhoz, mely
ugyan nem vonzotta, de legalább elérhető
volt. Még az oda vezeíő úton elhatározta,
hogy visszatér és újra megpróbálja elérni
a Csodák Thvát. Tudta, hogy ehhez a
lehető leg|obban meg kell őrizni ebihal
jellegzetességeit, nem szabad túl sok időt
töltenie a szfuazföldön, különben soha
nem tud felúszni a köves patakban.
A Hang barátságosan köszöntötte amint
beúszott a Sima Felszínú Tó öblébe,
MéIyvizű,, széles tóba jutott, kicsi, ezüstös
szín halak rebbentek szét amerre úszott, a
felszínen pedig kövér szúnyoglárvák
lebegtek tucatszám. Ó még nem tudhatta,
de a íő környékén békák éltek.
Hamarosan találkozott is egy nagyobb
csoporttal, akik rögtön körülvették, jó
tanácsokkal látták e]. Szinte kirángatták a
partra, megmutatták neki a közös
helyeket - a tavat tápláIó számtalan kis
patak torkolatáúI firdőző, szórakozó tár-
saságokat látott. Nemigen foglalkoztak a
hancúrozáson kívül mással, nem
érdekelte őket túlságosan a Hegy, és ha a
mászás szóba is került, általánosan az volt
a vélemény, hogy a Hang előbb vagy
utóbb úgyis felküldi őket, addig meg
inkább igyekeznek jóI érezní magukat.
Az újonnan jöttet hamarosan elnevezték
Vizes Békának, mivel eleinte az istennek
se akart kijönni a vízbő\. De nem bírta
sokáig, a társaság és a jó hangulat
hamarosan ]<icsalta a szárazföIdre és a kis
csapat elfogadott tagja lett. De amikor a

többiek könnyed, jókedvú beszélgetését
hallgatta a Hegyről elszorult a szive,
Ismét érezte magában a noszogató hang-
ot:

"Eridj innét" - mondta a Hang - "A látszat
csal, Te nem ide tartozol - innen nem sik-
erülhet a Csúcs!" Mint é|jeli lepkéket a
lámpa fénye úgy vonzotta az ismeretlen.
Nekiindult hát ismét. Nem búcsúzott el
senkitől, csak elindult, amikor így érezte
már elég erős és fitt. Könnyedén csurgott
le a Nagy Tóba, ma|d megkereste a
Csodák Thvának zígórát és nekivágott.
Szinte ugrált a köveken, táncolt a
folyóban. Gyorsan jutott el ahhoz a széles,
beláthatatlanul hosszú sziklafolyáshoz,
ameddig korábban is mindig elért, és ami
mögött a tavat sejtette. Tudía,hogy ez az
utolsó erőpróba. De hiába volt erősebb,
mint bármikor, a sodrás még erősebbnek
bizonyult, és hamarosan ismét a Nagy
Tóban találta magát Fáradtabban, elke-
seredettebben, elcsigázottabban mint bár-
mikor. Arra is alig maradt ereje, hogy vis-
szatér'en a Sima Felszínű Tóba. Barátai
már aggódva várták, megdorgálták egy
kicsit, de inkább örültek, hogy épkézláb
visszatért. A Vizes Béka boldog volt, hogy
ott lehet, a szive marasztalta is - de a
Hang minden eddiginél erősebben húzta
a Csodák Thva felé. Végül - természetesen
- a Hang győzött. Nekiindult hát'még
egyszer. Néhány barátia elkísérte amíg
lehetett, de hamarosan ismét egyedül
maradt, Ezuííal vígyázott. Óvatosan
takarékoskodott energiáival és csak las-
san haladt elóre. Úgy érezte a távolság
soha nem volt nagyobb, de rendületlenül
úszott a cél felé. A sziklafolyás már várta,
de ezúttal nem ijedt meg tőle. Sokkal
hosszabbnak bizonyult, mint gondolta, és
még a felénél se járt, amikor elöntötte a
győzelem érzése. Elfojtotta, nem hitte el,
hogy sikerülhet, amíg e] nem érte az utol-
só kanyart. Ekkor hirtelen kitágult a
látóköre és megszólalt a Hang: köszön-
tötte a Csodák Tavánál,
Eletében ilyen boldog még nem volt.
Kimászott a partra és gyönyörködni
kezdett új otthonában. Más volt, mint
amit várt, más, mint amihez szokva volt,
de azérI tetszett neki. Sekély vizú, kicsi tó
partián ült, melyet széles, sűrű, mocsaras
nádas vett körül. Csak a közepén volt egy
kis szabad víztükör, de azon se csillogott a

napfény - százéves tölgyíák hajoltak a tó
fölé, elál]va a Nap út|át, Az iszapos vízben
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alig volt hal vagy szúnyog, viszont
rengeteg alga és egyéb vízinövény termett
a nádasban.
A Csodák Thva körül varangyok éltek.
Ez utóbbi nem tűnt fel a Vizes Békának,
nem is tudott a két fajról, egyszerúen csak
éIvezte, hogy itt van. Az első, eufóriában
töltött hetek uíán azíán észre vett néhány
furcsaságot, és ezek csak eleinte nem
zavafíák. Idegesítette például az, hogy a

Hangról társai nem úgy beszéltek, mint
barátai a Sima Felszínú Tónál. Míg ott
tisztelettel és szeretette1 emlegették, mint
egy régi barátot, itt sokkal inkább egy
félelmetes istenként kezelték, amit a

Vizes Béka nemigen értett. Mint ahogy
azt sem, hogy társaival miért csak a

Hegyről tudott beszélgetni.
"Te merről kezdesz?" "Melyik oldalon
mászol?" "Szerinted meddig lehet feljut-
ni?" Es hasonlók. Semmi szótakozás,
semmi önfe|lesztés, semmi, aminek nem
volt köze a Hegyhez. Neki ez hiányzott,
vérbeli béka volt, és nem találta a helyét a
varangyok között. Talán ha nem kev-
eredik útja elején békák közé, soha nem
tűnik ki a varangyok közül se. De a Vizes
Béka ismerte már a tiszta viz szépségét, a
friss hal izét és szerette a napsütés
melengető érzését a hátán, Igy hát
egyedül érezíe magáí, idegennek ott, ahol
az otthonát tudta. Kereste a különbség
okát, és a vizet tette felelőssé mindenért.
Talán ha szebb, ha tisztább lenne, több
hallal, akkor kevesebb gondot jelentene a

táplálék, több idő maradna másra. De
miért nem íiszta a víz? kereste a tavat
tápláIő patakot, hátha az hoz piszkos
vizet.
Amint megtalálta, meglelte a baj forrását
is. Kristálytiszía vizeí hozott ugyan a

patak, de torkolatát sziklák, vízbe esett
fatörzsek zárták eI. Ugyanakkor örömmel
nyugíázía, hogy még sincs egyedül.
Mintegy féltucatnyi kétéltű dolgozott a

torkolat felszabadításán. Siettek, tudták,
hogy nincs sok ide|ük, mert a Hang bár-
mikor elszólíthatja őket a Hegy felé. A
töltésen dolgozók észrevették, felhívták
magukhoz, bemutatkoztak, majd lelkesen
megmutatták neki munkájuk gyümölcsét:
a torkolatnál egy alig néhány tenyérnyi
területen lisztát csillogott a víz, rendben
tartott környékén megszűnt a mocsár, és

néhány lárva is ringaíózott a felszínen.
A vizes Béka lelkesen esett neki a munká-
nak. Végre otthon érezte magát a tár-
saságban, bár nagyon zayattu hogy egy
hatalmas tó helyett csak néhány foltnyi
íiszía vízte terjed ki a birodalma. Az
pedig különösen zavarta, hogy a Tó
környékén élő többi társa rá se hederített

a munkájukra és szemmel láthatóan nem
értették, miért szenvednek ők annyit a

pataknál. A munkarend is szokatlan volt.
Ő azttaríoííavolna a legészszerúbbek, ha
csatárláncba állnak, itt azonban az volí a
rendszer, hogy mindenki egyedül vagy
legfeljebb két-három fős csoportokban
dolgozik. Kerestek egy-egy, gyengének
túnő pontot a gáton és megpróbálták
lebontani. Nemigen maradt ide|ük
segíteni egymásnak, igaz nem is engedték
volna, hogy más beleszóljol az ő sza-
kaszukkal kapcsolatos tennivalólóa. A
Vizes Béka hamarosan iiedten vette észre,
hogy ő is tigrisként védi a saját szakaszát
és még csak meg se próbálja segíteni a
többiek munkáját.
Es hiába próbálta bevonni a környéken
élő társait, többnyire a fülük botját se

ííozgaííák. Ha egyik-másik ideig-óráig
lelkesnek is túnt, hamarosan akkor is
faképnél hagyta. Néhány hónap múlva
már nemcsak egyedül, de lelkesedés
nélkül végezte a dolgát, a halvány remény
és a puszta kötelességtudaí á|íaI hajtva.
Néha úgy túnt, elértek valamit, mert a sok
eső felhígította a mocsarat, és ők lelkesen
konstatálták a sikert. De ha beköszöntött
az aszáIy, csöppnyire zsugorodott a íiszía
vízfelület és vele a remény is. A Vizes
Béka ilyenkor szótlanul és konokul dolgo-
zott tovább - nem gondolt se a Hegyre, se

másra, még a Sima Felszínú Tavat is
törölni igyekezett a gondolatai közül.
Akármilyen jóI érezte ott magát annak
idején, nem vágyott vissza oda, soha nem
érezíe az otthonának. De kíváncsi lett
volna, mi van a barátaival. Időnként még
eszébe |utott az ott töltött idő, és az ott
maradtak.
Egy alkalommal egyik legkedvesebb
barátiának arcát próbálta maga elé idézli.
Megpróbálta lelki szemeivel ú|ra látni a

bőrét, a szemét, a száiát, a foltjait.
"Eh, hát hova gondolok, neki nem is
voltak foltjai!" - mosolygott magában. -

"Dehogynem voltak" - javította ki saját
magát - "hiszen itt is van mindenkinek!
Biztos volt neki is, csak rég látta... Na jó,
azért mindenkinek itt sincs" - fíizte
tovább a gondolatot - "annak a nagydarab
srácnak, aki csak nemrég érkezett a tor-
lasz déli szakaszára, például nincs, Meg a

haveriának, a kis stöpszli hosszú karmú-
nak sincs. Es az a csinos leánybéka, aki
már olyan lelkesen és olyan régóta küzd
egy mozdíthatatlan, mázsányi szik-
latömbbel? Bizony neki sincs. Nade az a

vékony, magas srác, akivel a minap két
órát vitatkozott a tiszta víz előnyeinek
kérdéséről? Neki biztos van. Meg annak a

molett lánynak is, aki egész nap távcsővel

figyeli a Hegyet a mászásra készülve."
Villámcsapásként hasított belé egy gondo-
lat. Bár késő éjszaka volt, felugrott és

lerohant a íóhoz. A telihold fényénél
életében először vizsgáIta meg az atcát.
Nem volt rajta folt, Mintha reflektorok
gyúltak volna fel az éjszakában. Most már
mindent tudott. Felismerte a két fajt, a

békákat és a varangyokat, és tudta, hiába
küzdött annyi időn át. A "foltos békák"
ahogy ő nevezte őket, soha nem tudták
volna megszeretni a tiszta vizeí, a halakat
és a napfényt. Mint ahogy ő se tudott
volna soha hozzászoknt a mocsárhoz.
hzlap egész éj|el fent volt és gondolko-
Zott, de nem jutott sehova. Másnap a

szokásosnál sokkal később sétált csak le a
tóhoz, és nem esett neki rögtön a munká-
nak. Inkább felmászott egy kiugró szik-
lára, és nézte békatátsait. Sürögtek-forog-
tak, biztatták egymást, idónként megáll-
tak egy pillanatra, hogy pihenésképpen
vessenek egy pillantást a tiszta vízfelüle-
tre. A Vizes Béka aznap nem szállt be a

munkába, csak nézte őket, igyekezett
odaképzelni magát is. De nem ment.
Időnként noszogatta magát, hogy lemen-
jen, de nem tudta rávenni a lelkét a továb-
bi értelmetlen munkára. Inkább arrébb
sétált és ittléte óta először elkezdte ala-
posabban is tanulmányozni foltos társait.
Vidáman játszottak, bújócskáztak,
birkóztak a nádasban, sárral dobálóztak
és különböző versenyeket rencleztek a

mocsárban. lól szórakoztak, csakúgy,
mint barátai a Sima Felszínú Tóban. Jól,
csak máshogy.
A kötelességtudat másnap ismét leszólí-
totta a torkolathoz, Megpróbált dolgozni,
de nemigen sikerült. Arra gondolt, hogy
ha esetleg sikerül is lebontani a torkolatot
elzárő hordalékot, a feltisztuló víz
tönkreteheti foltos társai szőtakozásáí.
Hetekig őrlődött így. A tObbi béka nemi-
gen vett észre a váIíozásí, mivel a

munká ját változatlanul elvégezte és

továbbra sem szólt bele az ő dolgukba.
Aztán meghozta döntését. A Hang még
nem engedélyezíe a Hegy mászásának
megkezdését, de azt nem tilthatta meg,
hogy elhagyja a tavat. Egy este aztán
csendesen, észrevétlenül túnt el az erdő
súrújében. Nem tudta, hova megy és azt
se, visszatér-e egyáItalán. Szeretett volna,
mert a Hegyről sz6ló álmait nem adta fel,
de időre volt szüksége ahhoz, hogy meg-
tanuljon békaként boldogan élni a
varangyok között.

zsiráf



"Sok minden leolaasható erró'l az ábráról, csah kell hozzá. " - Dr. Hulkir Istzlón

Kedves Mindenki!
Tüdom, hogy sok a dolgod, tanulnod kell, edzésre
menni, csocsózni, futni, pasizni, csajozni, enni, moz-
izni, stb. De ezí olvasd el kérlek, és üres idódben (erre
nem adok tippeket), gondolkodj el kérlek a dolgon!
Adva van ez a kari újság. Ez a kiVETítés nevezetú,
amit néha kézhez kapsz. Szabályosan a kezedbe van
nyomva, tessék, szívesen adjuk, olvasd, gyakoroljon
Rád hatást, legyen véleményed, tetsszen) ne tetsszen)
vagy AKARIVII! Thlán észrevetted, hogy ez az űiság
rendszerint félévente kétszer jelenik meg, és most
ebben a félévben ezt az egyet kapta dkézhez,és ha eset-
leg vizsgaidőszak előtt nem sűrún jfuszbe előadásra,
akkor már csak a vizsgaidőszakban kapod meg.
Feltűnt? Es érdekel egyáltalán? Mert mi itt nehányan,

akik szöszölink ezze| az újsággal, nagyon úgy találjuk,
hogy nem. Legalábbis az Atlagot.r.-. Es az a gond,,
hogy egyre kevesebben szöszölünk vele, és az egyre
növekvő passzivitás miatt egyre kevesebb lelkesedéssel
tesszük ezt. De ezen szeretnénk változtatni, és
szeretnénk a következő generációt kinevelni, mert
egyszer mi is itthagyjuk ezí aZ egyetemet, és
szeretnénk, ha ez nem jelentené egyben a kiVETítés
haláIát is. Tüdom, hogy ezt Senki se szeretné...
Jelentkezz kérlek! Bármilyen segítségnek örülünk, de
nagyon szeretnénk új főszerkeszíő-, és tördelőielöltet.
Mert kell egy kari újság...

Márkus Bálint
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Frimting F§*uge: mondAt Nyomdaipari és Szolgáltató
Kft.,

PunusHED By §-fufuíS

has set a high goal: to find those vet-
erinary students all around the
world who accomplish outstanding
results in the Animal Nutrition
courses offered by their alma mater.
In Hungary this means a top result
in the final exam and two nutrition-
related facultative courses:
Companion Animal Nutrition and
Human Nutrition. This is the basis
for selecting Hungary's representa-
tive. (So far, it's always been a

Hungarian...but the facultative
courses are open for anyone who's
taken Animal Nutrition!) Following
this,IAMS invites the brilliant stu-
dent and his professor to a scenic
European city (this year it was

Madrid) to compete with all the
other (1ess brilliant) contestants.
\x/ith this third Hungarian victory
in a row, the Nutrition Trophy will
now have a permanent home in
Budapest. Starting next year, IAMS
will have to get a new gold cup to
award next year|s winner. §7ith any
luck, it will be another Hungarian...

§7e at the Expat Vet would like to
congratulate both Balázs and
professor Fekete for their unsur-
passed efforts.

Mark Hedberg

Dateline: Third Time The Charm in Nutrition

Gh,IAMS Eukanuba "Best ol|J Nutrition" has once again
taken place - and once again, a

Hungarian student has taken the
lead and brought home the trophy
to Budapest.Balázs Tóth (who
sounds just like last year's winner,
but he isn't!) travelled with
Professor Sándor Fekete to Madrid,
and beat more than 20 vet students
to bring home the "Best of
Nutrition" prize.
A few words to the new students
who haven't heard about this com-
petition: IAMS Eukanuba (makers
of pet food, supporters of animal
nutrition, and sponsor of the maga-
zine you're holding in your hand)

§*p PfisFlf; *á+}
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FDA Approves Placebo Treatment
§rASHINGTON, DC- 9/I7/03
After more than four decades of test-

ing in tandem with other drugs,
placebo gained approval for pre-

scription use from the Food and
Drug Administration Monday. "For
years, scientists have been aware of
the effectivenessm of placebo in
treating a surprisingly wide range of
conditions," said Dr. Jonathan
Bergen of the FDA's Center for Drug
Evaluation and Research. "It was
time to provide doctors with this
often highly effective option."
In its most common form, placebo is
a white, crystalline substance of a

sandy consistency, obtained from the
evaporated juice of the Saccharum
officinarum plant. The FDA has
approved placebo in doses ranging
from 1 to 40,000 milligrams. The
long-awaited approval will allow
pharmaceutical companies to market
placebo in pill and liquid form.
Eleven major drug companies have
developed placebo tablets, the first of
which, AstraZeneca's Sucrosa, hits
shelves Sept, 24.

"§íe couldn't be more thrilled to

finally get this wonder drug out of
the labs and into consumers'
medicine cabinets," said Tami
Erickson, a spokeswoman for
AstraZeneca. "Studies show placebo

to be effective in he treatment of
many ailments and disorders, rang-
ing irom lower-back pain to erectile GlaxoSmithKline expects to have

dyifunction to nausea." two versions of placebo on the

Pain-sufferers like Margerite Kohler, shelves in late December. One, a 40-

who participated in a Sucrosa study milligram pi|l catled Appeasor, will
in March, welcomed the FDA's be marketed to patients 55 and over,

approval. while the other, Inertra, designed for

''FÓr years, I battled with strange middle_aged women, is a liquid that

headaches that surfaced during comes in a 355-milliliter can, and is

times of stress," Kohler said. cola-flavored, Eli
"Doctors repeatedly turned me away Lilly plans a $3 million marketing

empty_handed, or suggested that I campaign for its 400_ milligram
try an over-the-counter pain reliever- tablet, Pacifex.

u, if thut would be strong enough. "All placebos are not the same," Eli
Finally, I heard about Sucrosa. They Lilly spokesman Giles French said,

said, 'This will work,' and it worked. "Pacifex is the only placebo that's

The headaches are gone." green and shaped like a triangle.

Researchers diagnosedKohler with Pacifex: A doctor gave it to you."

Random Occasional Nonspecific
pain and Discomfort Disorder
(RONPDD), a minor but surprising-
ly pervasive medical condition that
strikes otherwise healthy adults.
RONPDD is only one of many disor-
ders for which placebo has
proven effective, Bergen said.

"placebo has been successful in the

treatment of everything
from lower-back pain to erectile dys-

function to nausear"
Bergen said. "That's the beauty, and

the mystery, of placebo.
It's all-purpose. Think of it like
aspirin, but without any
of the analgesic properties."
The FDA is expected to approve the

drug for a wide range of
mood disorders later this year.

According to Bergen, initial
research has shown placebo to be
effective in the treatment
of bipolar disorder, depression, dys-

thymia, panic disorder,
post traumatic stress disorder, sea-

sonal affective disorder,
and stress.
As industry analysts predict the

drug's sales will top $25
billion in the first year, the approval
of placebo is
expected to unleash one of the phar-
maceutica1 industry's
biggest marketing battles to date.

Despite such ringing endorsements,
some members of the medical com-
munity have spoken out against
placebo's approval, saying that the

drug's wide range of side effects is a
cause for concern.
"Yes, placebo has benefits, but stud-

ies link it to a hundred different side

effects, from lower-back pain to erec-

tile dysfunction to nausea," drug
researcher patrick §7heeler said.
"placebo wreaked havoc all over the

body, with no rhyme or reason.
Basically, whichever side effects were
included on the questionnaire, we

found in research subjects." Added
§7heeler: "§(/e must not introduce
placebo to the public until we pin-
point exactly how and why it works.

The drug never should have

advanced beyond the stage of animal
testing, which, for some feason) was

totally ineffective in determining its
effectiveness." In spite of the confus-
ing data, drug makers say placebo is
safe.

"The only side effect consistent in all
test subjects was a negligible one-an
almost imperceptible elevation in
blood- glucose levels," French said.

"It's unfair to the American people to

withhold a drug so many of them

desperately think they need."

From The Internet. This 
^ 

not real.



Glrrelin: Tlre Hunger Hormone

Ghrelin was discovered as the peptide
hormone that potently stimulates
release of growth hormone from the
anterior pituitary. It was subsequently
determined that ghrelin, along with
several other hormones, has significant
effects on appetite and energy balance.
The predominant source of ghrelin is
epithelial cells in the stomach.

Ghrelin is synthesized as a preprohor-
mone, then proteolytically processed
to yield a 28-amino acid peptide. An
interesting and unique modification is
imposed on the hormone during syn-
thesis in the form of an n-octanoic acid
bound to one of its amino acids; this
modification is necessary for biologic
actiVity.

Synthesis of ghrelin occurs predomi-
nantly in epithelial cells lining the
fundus of the stomach, with smaller
amounts produced in the placenta,
kidney, pituitary and hypothalamus.

The ghrelin receptor was known well
before ghrelin was discovered. Cells
within the anterior pituitary bear a

receptor that, when activated, potently
stimulates secretion of growth hor-
mone - that receptor was named the
growth hormone Secretagoue receptor
(GHS-R). The natural ligand for the
GHS-R was announced in 1999 as
ghrelin, and ghrelin was named for its
ability to provoke growth hormone
Secretion (the suffix ghre means
"grow").

Ghrelin receptors are present on the
cells in the pituitary that secrete
growth hormone, and also have been
identified in the hypothalamus, heart
and adipose tissue.

Regulation of energy balance: In both
rodents and humans, ghrelin functions
to increase hunger though its action on
hypothalamic feeding centers. This
makes sense relative to increasing plas-
ma ghrelin concentrations observed
during fasting (see below).
Additionally, humans injected with

ghrelin reported sensations of intense
hunger. Ghrelin also appears to sup-
press fat utilization in adipose tissue,
which is somewhat paradoxical consid-
ering that growth hormone has the
opposite effect. Overall, ghrelin seems
to be one of several hormonal signals
that communicates the state of energy
balance in the body to the brain.

Other effects of ghrelin include stimu-
lating gastric emptying and having a

variety ofpositive effects on cardiovas-
cular function (e.g. increased cardiac
output). It is not totally clear whether
the cardiovascular effects are a direct
effect of ghrelin or represent an indi-
rect effect of ghrelin's ability to stimu-
late growth hormone secretion.

Blood concentrations of ghrelin are
lowest shortly after consumption of a

meal, then rise during the fast just
prior to the next meal.

Yale Researchers Find }tlew Thrget in the

Brain to Regulate Appetite and Food
Intake

New Haven, Conn. -- Ghrelin, a pep-
tide originally found to be produced by
the stomach and which induces growth
hormone release, appetite and food
intake, is also expressed in the
hypothalamic appetite center of the
brain, according to a Yale researcher.

"Ghrelin-producing cells are distribut-
ed in the hypothalamus in a manner
that they are in a perfect position to
coordinate the activity of the different
hypothalamic sub-nuclei already
known to regulate daily energy bal-
ancer" said Tamas Horvath, senior
author of the article in the current
issue of the journal Neuron and associ-
ate professor of neurobiology and of
obstetrics and gynecology at Yale
School of Medicine.

In collaboration with other
researchers, Horvath and his team also

found that this central ghrelin system
triggers appropriate electrophysiologi-
cal responses ofother key hypothalam-
ic peptidergic systems. It had already
been proposed that ghrelin was a key
peripheral signal informing the brain
appetite center about negative energy
balance. The mapping of this circuit in
the current study offers a new target to
regulate appetite and food intake from
within the brain, Horvath said, He also
said that the position of this novel set
of cells raises the possibility that
hypothalamic ghrelin neurons convey
messages to the appetite center from
Sources other than the periphery.

"\we believe that these neurons are con-
veying information regarding circadi-
an rhythm and sensory cues as wellr"
Horvath said. "You could watch a

movie, see food and become hungry, or
be in the kitchen and smell something
and become hungry, even if your stom-
ach is full. These brain ghrelin neu-
rons may be those that enable these
brain processes to dominate over the
actual need for energy intake."

He said one hypothesis is that the basic
system that carefully regulates food
intake and energy expenditure to
maintain a constant body weight and
fat stores may be suppressed by events
such as stress or pregnancy, allowing
the neuronal system in the hypothala-
mus that signals olfactory and visual
food cues to dominate.

"§7e are now working to find out how
ghrelin from the stomach and brain
work together or independently to reg-
ulate appetite or food intake and other
brain mechanisms," Horvath said.

The abope information is from Reuters
and a press release from Yale University.

Dr, Horvath is currently aí the
Veterinary Faculty on an academic
scholarship.

Mark Hedberg
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passage to heaven.
The Jack-o-lantern custom proba-

bly comes from Irish folklore. As
the tale is told, a man named Jack,
who was notorious as a drunkard
and trickster, tricked Satan into
climbing a tree. Jack then carved

an image of a cross in the tree's

trunk, trapping the devil up the

tree. Jack made a deal with the

devil that, if he would never tempt
him again, he would promise to let
him down the tree.
According to the folk tale, after

Jack died, he was denied entrance
to Heaven because of his evil ways,

but he was also denied access to
Hell because he had tricked the

devil. Instead, the devil gave him a

single ember to light his way
through the frigid darkness. The
ember was placed inside a hol-
lowed-out turnip to keep it glowing
1onger.
The Irish used turnips as their
"Jack's 1anterns" originally. But
when the immigrants came to

America, they found that pump-
kins were far more plentiful than
turnips. So the Jack-O-Lantern in
America was a hollowed-out pump-
kin, lit with an ember.
So, although some cults may have

adopted Halloween as their
favorite "holiday," the day itself did
not grow out of evil practices. It
grew out of the rituals of Celts cel-

ebrating a new year, and out of
Medieval prayer rituals of
Europeans. And today, even many
churches have Halloween parties or
pumpkin carving events for the

kids. After all, the day itself is only
as evil as one cares to make it.

From Wilstar,com

Hísíol,u ituil tustom§ of Halloween
Halloween is an annual celebra- Some accounts tell of how the Celts

tion, but just what is it actually a would burn someone at the stake

celebration oP And how did this who was thought to have already

peculiar custom originate? Is it, as been possessed, as sort of a |esson

some claim, a kind of demon wor- to the spirits. Other accounts of

ship? Or is it just a harmless vestige Celtic history debunk these stories

of some ancient pagan ritual? as myth.

The word itself, "Ha|loween," actu- The Romans adopted the Celtic
ally has its origins in the Catholic practices as their own. But in the

church. It comes from a contracted first century AD, samhain was

corruption of A11 Ha|lows Eve. assimilated into celebrations of

November 1, "All Hallows Day" (or some of the other Roman traditions

"All Saints Day"), is a Catholic day that took place in October, such as

of observance in honor of saints. their day to honor Pomona, the

But, in the 5th century BC, in Roman goddess of fruit and trees.

Celtic Ireland, summer officially The symbol of Pomona is the apple,

ended on October 31. The holiday which might explain the origin of

was called Samhain (sow-en), the our modern tradition of bobbing

Celtic New year. for apples on Halloween,

One story says that, on that day, the The thrust of the practices also

disembodied spirits of all those changed over time to become more

who had died throughout the pre- ritualized. As belief in spirit pos-

ceding year would come back in session waned, the practice of

,.u..h óf üuirrg bodies to possess dressing up like hobgoblins,

for the next year. It was believed to ghosts, and witches took on a more

be their only hope for the afterlife. ceremonial role,

The Celts believed all laws of space The custom of Halloween was

and time were suspended during brought to America in the 1840's by

this time, allowing the spirit world Irish immigrants fleeing their

to intermingle with the living. country's potato famine. At that

Naturally, ihe still-living did not time, the favorite pranks in New

want to be possessed. So on the England included tipping over out_

night of October 3 1, villagers would houses and unhinging fence gates.

exiinguish the fires in their homes, The custom of trick-or-treating is

to *ák. them cold and undesir- thought to have originated not with

able. They would then dress up in the Irish Celts, but with a ninth-

all manner of ghoulish costumes century European custom called

and noisily paraded around the souling. On November 2, All Souls

neighborhood, being as destructive Day, early Christians would walk

as possible in order to frighten from village to village begging for

away spirits looking for bodies to "soul cakes," made out of square

poSSeSS.piecesofbreadwithcurrants.The
irrobably a better explanation of more soul cakes the beggars would

why thó Celts extinguished their receive, the more prayers they

fires was not to discourage spirit would promise to say on behalf of

possession, but so that all the Celtic the dead relatives of the donors, At
iribes could relight their fires from the time, it was believed that the

a common source, the Druidic fire dead remained in limbo for a time

that was kept burning in the after death, and that prayer, even

Middle of lrelánd, at Usinach. by strangers, could expedite a soul's



MONDAY, Oct. 13
(HealthDayNews) -- There's a new
device that lets patients administer
their own pain medication without
the need for needles or intravenous
catheters
The device, called a patient-con-
trolled transdermal system (PCTS),
delivers pain medication through
the skin using a low-level electric
current. It's currently being assessed
by the U.S. Food and Drug
Administration Along with elimi-
nating the discomfort of needles or
catheters, the PCTS may also
increase patient safety by reducing

Well ya see, Norm, it's like this... A
herd of buffalo can only move
as fast as the slowest buffalo. And
when the herd is hunted, it is
them slowest and weakest ones at
the back that are killed first. This
natural selection is good for the
herd as a whole, because the gener-

"Sometimes when I reflect back on all
the beer I drink I feel ashamed, Then
I look into the glass and think about
the workers in the brewery and all of
their hopes and dreams. If I didn't
drink this beer, they might be out of
work and their dreams would be shat-
tered. Then I say to myself, "It is bet-
ter that I drink this beer and let their
dreams come true than be selfish and
rvorry about my liver."
--Jack Handy

'I feel sorry for people who don't
drink. When they wake up in the
morning, that's as good as they're
going to feel all day. "

--Frank Sinatra

"An intelligen1 man is sometimes
forced to be drunk to spend time

Patient, Soothe Thyself

drug mix-ups and other potential
problems, according to a prepared
statemenby by Dr. Eugene R.
Viscusi, the director of the Acute
Pain Management Service at
Thomas Jefferson lJniversity, He
presented his findings Monday at
the American Society of
Anesthesiologists' annual meeting in
San Francisco.
"This technology could also elimi-
nate the need for cumbersome pain
pumps mounted to an I.V pole with
the accompanying tubes and wires
and could provide more continuous,
complete pain relief," Viscusi says.

The Secret of Beer

al speed and health of the whole
group keeps improving by the regu-
lar killing of the weakest members.
In much the same way, the human
brain can only operate as fast as the
slowest brain cells. Excessive intake
of alcohol, as we know, kills brain
cells. But naturally, it attacks the

The pcTs is about the size of a
credit card but slightly thicker. It's
worn on the upper arm or chest.
The device dispenses pain medica-
tion over a 10-minute span when it's
activated by the patient by double-
clicking on a button.
§7hen the PCTS inactivated, the
drug is safely stored inside the
device and can't penetrate the skin.

From Yahoo Health

slowest and weakest brain cells
first. In this way, regular consump-
tion of beer eliminates the weaker
brain cells, making the brain a
faster and more efficient machine.
That's why you always feel smarter
after a few beers."

Beer Quotes From (Mostly) F'amous People
with his fools." --Ernest Hemingway

§7hen I read about the evils of drink-
ing, I gave up reading."
--Henry Youngman

"24 hours in a day, 24 beers in a case.
Coincidence? I think not."
--Stephen Wright

"§íhen we drink, we get drunk. §7hen
we get drunk, we fal1 asleep. \fi/hen we
fall asleep, we commit no sin. \ü/hen

we commit no sin, we go to heaven.
Sooooo,let's all get drunk and go to
heaven!"
--Brian O'Rourke
Beer is proof that God loves us and
Wants uS to be happy." --Benjamin
Franklin

\X/ithout question, the greatest inven-
tion in the history of mankind
is beer. Oh, I grant you that the wheel
was also a fine invention, but the
wheel does not go nearly as well with
pízza." --Dave Barry
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1lma Maíer; or the "Nourishing
(JTMother". Students over the cen-
turies have used this term to mean the
Institute they graduated from. And it's
a fitting name - for there is no better
food for a growing mind than College
1earning.
You will be getting your nourishment
mostly from lecture halls and practice
rooms, located in a series of buildings
labeled A through S. The fact that 9

buildings have 18 letters is not impor-
tant. }ust uS.

The main entrance to the College is
from Istvan street. (There is an
entíance from Bethlen Gabor street,
but this is only open during ceremoni-
al occasions.) Immediately in front of
you is a large bronze bull. Behind the
bull is Building A. This is where you
will find the Departments of Internal
Medicine, Parasitology and Zoology.
The entrance to this building is on the
left side of the building, facing the
Park. Going inside you will find an
anteroom. In front of you are some
stairs. After going up the stairs, you
will find the Internal Medicine
Department and the Animal
Husbandry Lecture Room on your left.
To your right are the Zoology and
Parasitology Departments.
Back at the bronze bull: When you are

facing him, building C is on your left.
This is where you will find the
Chemistry Lecture Hall (First door),
the Chemistry Practical Room (second
door) and the Physiology Lecture Hall
(third door, past the green glass thing.)
Going in the second door you can also
find the Chemistry Department offices
to your left, and Physiology
Department offices to your right.
Standing in front of the Chemistry
building (facing the park), you can see

another building facing Building A.
This is Building D. On the side of the
building facing the street (Rottenbiller
utca) is a door. This door is the gateway
to the library, your home away from
home for the next 5 years. (The library
will be covered in a separate article.)
On the park-facing side of Building D
is a door that has oklub" written next
to it. It's the door with the iron bars.

A Freshman's Map
Can't miss it. This is the Equus Club,
home to all that is fun at the College of
Veterinary Medicine. There is a small
teahouse run here on Mondays,
Tüesdays, and Wednesdays. Thursday
is the world-famous Equus party.
Again, more about this separately,
Continue walking past the D building,
away from the Chemistry building
(building C.) Ahead of you is Building
E, a place you will be spending a great
deal of your time, since this is where
the Anatomy, Histology, Pathology
Departments are 1ocated. The entrance
to the lecture halls are located in the
back. Anatomy and Histology is on the
left, Pathology is on the right.
(Actually, it's the same lecture hall,
with 2 entrances, but we're hoping you
don't notice this.) For anatomy practi-
cal lessons you go in the front door on
the LEFT SIDE of the building. The E
building has 2 annexes in the front.
One is labeled ,,Kórbonctani
Gyakorlóterem" and is the Pathology
practical room. The other annex is to
the right, and is labeled oMen" and

,'Women". These are the bathrooms.
(They are not the only bathrooms on
the campus. They are, however, the
only bathrooms that are always
unlocked. Forget this and you could be

in a lot of trouble.) The big door to its
right is the unloading ramp...where
the ,,friends" you have to dissect

sense of direction, Building A is some-
where to your right, right? \X/alking

back towards the bull (Building P is
behind youl) and you'll see doors on
the side of building A. These lead to
stables and the diagnostic laboratory.
To your left are 2 buildings. One is the
Building O, the Internal Medicine
Lecture Hall. This building houses the
Animal Husbandry, Internal
Medicine, and Microbiology labs, and
the Pharmary (opening on the other
side of the building.) The other one is
Building B, which is home to the
Surgery Lecture Hall and the Internal
Medicine Emergency Room.
Go stand between buildings B and O.
Put Building A behind you. Building
H is now in front of you - home to the
administrative offices of the F'aculty
and (more importantly) the snack
shop. To the right is Builüng G, with
the cafeteria and the Physical
Education Department. To your right,
in order, are Builűngs I-N. N has the
Foreign Language Department and
the student Got't offices.
Finally: the Zoological Institute is
located at Rottenbiller street 50.

Behind this building is the print shop
where you can buy your required labo-
ratory manuals. Inside the building
(upstairs) is the Botany Department.
You'll get to know this place very well
in semester 2.

Mark Hedberg

arrlve.
To the right of Building
Buildings S and B: the
Pharmacology and
Toxicology Department.
Blocking the view of any-
thing is Building P: the B.
East side: Surgery. West side:
Internal Medicine.
Since you have an excellent
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A Faculty History

l?,ungarian veterinary training was year. There have been no major
0Ufounded thanks to Austrian changes in location, save that the cam-
Emperor Joseph II's decree of 12 Pus is now located in inner Budapest.
December 1786. Based on this decree, CWhen the campus was completed, it
on 12 February 1787, the Animal was located on the outskirts of the
Healing Department was founded at citY.)

the Pest (Budapest) Medical College. In 1890 course length increased to 4
The first director of this department years) thanks mainly to Ference
was Sandor Tolnay, who held this posi- Hütyra's work. The Institute's name
tion until his death in 1818. In the changed to ''Hungarian Royal
beginning he held lectures in Disease Veterinary Academy", and the require-
Control for the medical students. Later ments for acceptance were toughened.
,,farm animal doctor,. courses were These reforms dramatically increased
held for farmers and landowners. It the level of education at the Academy.
wa§ not until 1850 that the Less than 9 years later the Academy
Department became an independent was declared a College with Ference
institution. At this time the Hütyra as the first Rector. In 1906 the
Department assumed the name of school received the right of ,,promotio"
"Pest Imperial Animal Healing - the ability to grant a doctor's degree.
Institution", with Vilmos Zlamal as The following years can be considered
the first director. This was also when this Institution's Golden Age.
the Anatomy Department came into Internationally known researchers
being, with Alajos Szabó as the first worked here - Aladar Aujeszky, Istvan
head. He assumed the directorship of Bugarszky, Ferenc Hütyra, Gyula
the Institution in 1853. In 1860 the Magyary-Kossa,JoszefMarek,Agoston
Institute changed its name to the "Pest Zimmermann, and others too numer-
Hungarian Royal Animal Healing ous to list. A11 the buildings were
lnstitute", and the length of training expanded; the library was renovated,
increased from one year to two. and new departments were founded.
This time was a period of real progress. The Academy became a "University-
The respective departments came into level college" in l9l9; and from 1926
being during this time: 1870 saw the the rectorwas a member of the Upper
start of the Surgical Department, l872 House (the Hungarian legistature).
brought us the Physiology and The golden age ended in 1934, when
Cytology Department, in l873 the the College was merged into the Jozsef
Animal Husbandry Department began Nador Technical and Economical
teaching. 1874 marked the birth of the University as the Veterinary Division
Pathology Deparment. of the Agricultural Faculty. This had
1875 saw a number of changes: the serious consequences. Many Faculties
name of the Institute changed to the lost there independence. There were
"Hungarian Royal Veteriarian far-reaching protests; and several pro-
Teaching Institute"; the length of fessors left the University at this time.
training grew to 3 years. Bela Tormay The l940's were not kind to the
took up the directoral responsibilities., University. During the Second §7ord
and the Chemistry department became §Íar many buildings were damaged.
an independent entity under Leo After the war Agoston Zimmerman
Liebermann. 1875 was also when seri_ was one of many who were forced to
ous research efforts began at the leave the Faculty.
Institute. In the 1950' the first dormitorv was
In 1881 construction of a new campus founded during this time; internation-
was completed based on Imre Steindl's al exchange programs came into being,
plans. The various departments occu- and the course length grew to 10
pied the new buildings in that same Semesters. In 1952 the institute

regained its independence as the
"Higher College of Veterinary
Science", and increasing numbers of
students were accepted into the class-
es. 1956 saw the return of the right of
,promotio".
l956 also saw the events of the
Hungarian Revolution take place in
October of that year. The resulting
political purges forced many people to
leave the College, among them Gyula
komar and then-director Laszlo
Urbanyi. In 1962 the University was
finally given the title it had merited for
so long, that of the "University of
Veterinary Medicine,"
The next 30 years saw a wide variety of
changes. In 1973 the Jozsef Marek
Dormitory was handed over to the
University. In 7974 new administrative
buildings were completed on the cam-
pus's eastern side. In 1976 the Aula,
the gymnasium, and the cafeteria were
linished and opened for service.
1989 saw the beginning of foreign lan-
guage instruction (English and
German), and in 1994aZoology degree
program was begun. The lJniversity
received new lands and buildings.
Thanks to these and other develop-
ments, Hungarian veterinary training
has maintained a high standard, and is
internationally accepted.
On January 1,2000, the lJniversity of
Veterinary Medicine once again lost its
independence - it was merged with the
Horticultural and Food Industry
University, the Jaszbereny Teacher
Training College and the Miklos Ybl
Technical College to form the Saint
Stephen University.
In June of 2001 the Large Animal
Clinic moved to Ullo, paving the way
for more expansion and renovation at
the Veterinary College.

,g![ark Hedberg


